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 ة عام  - 1

ة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم ودية مســجلة فــي المملكــة العربـيـ شــركة مســاهمة ســع –)"الشــركة"(  الشــركة المتحــدة للتــأمين التعــاوني 

ــــ )الموافــــق 1429 جمــــادى الثــــاني  6بتـــاريخ  4030179955                                 مركــــز المخمــــل  نــــوان المســــجل للشــــركة هــــو(. إن العم2008 يونيــــو 6ـه

 .، المملكة العربية السعودية21422 ، جدة5019ص.ب  لدية،)الطابق االول و الرابع( شارع االمير سعود الفيصل، حي الخا
 

ربيـع  29. فـي طة المرتبطة بهـا فـي المملكـة العربيـة السـعوديةاألنشوعمليات إعادة التأمين هداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني وأتتمثل 

ــاني  ــق 1429الث ــ )المواف ــايو  5ـه ــرخيص مــن مؤس2008م ــأمين( ، اســتلمت الشــركة الت ــأمين وإعــادة الت ــة الت ــي الســعودي لمزاول ــد العرب                          ســة النق

 م.2009ناير ي 1في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة أعمالها في 
 

خليـة للشـركة بمـا يتوافـق مـع استلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعـديل اللـوائح الدا

ــي  ــة ف ــر العادي ــة غي ــة العمومي ــاع الجمعي ــد اجتم ــم عق ــد. ت ــوائح نظــام الشــركات الجدي ــق 2017أغســطس  10ل ــد 18م )المواف ــ(1438ة ذو القع                          ـه

 وبناء عليه تمت الموافقة على اللوائح الداخلية الجديدة للشركة.  
 

 أسس اإلعداد  - 2

 ام اقرار االلتز .أ

ــة أشــهر و ــرة الثالث ــوجزة لفت ــة الم ــة األولي ــوائم المالي ــداد الق ــم إع ــي  التســعةت ــة ف ــبتمبر 30أشــهر المنتهي ــدولي  2019 س ــبة ال ــار المحاس ا لمعي ــً                                 وفق

ــم  ــاص ب 34 رقـ ــم و الخـ ــدولي رقـ ــبي الـ ــار المحاسـ ــة )"المعيـ ــة المرحليـ ــارير الماليـ ــاييرو "( 34التقـ ا لمعـ ــً ــبة الد وفقـ ــدالمحاسـ ــة المعتمـ                                        ةوليـ

 .2019يوليو  17 في المملكة العربية السعودية و تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ

ــي  ــة فـ ــرة المنتهيـ ــى الفتـ ــارس  31حتـ ــار المحاـســ  2019مـ ا لمعيـ ــً ــركة وفقـ ــوجزة للشـ ــة المـ ــة المرحليـ ــوائم الماليـ ــداد القـ ــم إعـ ــدولي ، تـ                                             بة الـ

 .السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل بصيغته المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي   (” IAS 34 “)التقارير المالية المرحلية -

ه نتيجـة إلصـدار أحـدع تعليمـات مـن مؤسسـة النقـد العربـي ومـا بعـد 2019يونيـو  30كما ذكر أعاله ، تم تغيير أساس اإلعداد للفترة المنتهية فـي  -

ا لمـا ورد فـي تعمـيم مؤسسـة النقـد العربـي  قائمـةتراف بالزكاة وضـريبة الـدخل فـي السعودي. في السابق ، تم االع  التغيـرات فـي حقـوق الملكيـة وفقـً

عـن مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي ، يـتم تسـجيل . مع أحـدع التعليمـات الصـادرة 2017أبريل  11المؤرخ في  381000074519السعودي رقم 

 لدخل. لقد راجعت الشركة هذا التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي.ضريبة الزكاة وضريبة الدخل في بيان ا

ا للمعيـار المحاسـبي الـدولي  يرات سـبية والتغيـرات فـي التقـدالسياسـات المحا - 8رقـم  غيّرت الشركة سياسـتها المحاسـبية للزكـاة وضـريبة الـدخل وفقـً

 على القوائم المالية المرحلية الموجزة. 18 يضاح رقمإعن آثار هذا التغيير في  االيضاح "(. يتم 8محاسبة الدولي واألخطاء المحاسبية )"معيار ال
 

 أسس العرض   .ب
 

حـتفظ بهـا حتـى تـاريخ االسـتحقاق الستثمارات ميخية المعدلة باستثناء استمرارية والتکلفة التارتم إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ اال

، الوديعـة لمركـز المـالي األوليـة المـوجزة حسـب ترتيـب السـيولة. باسـتثناء الممتلكـات والمعـدات،حيع يتم قياسها بالقيمة العادلـة. يـتم عـرض قائمـة ا

ت متكبدة غير مبلغ عنها، جميع الموجـودات والمطلوبـات األخـرى ذات طبيعـة البامطالبات تحت التسوية، مطمخصص مكافأة نهاية الخدمة،  النظامية،

 قصيرة األجل، مالم يذكر خالف ذلك. 
 

م عـرض ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية لكل من حسابات عمليات التـأمين وعمليـات المسـاهمين ويـتطبقا 

ي وبالمثـل، فـ   م تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصـاريف بوضـوح فـي الحسـابات المعنيـة.الية على هذا األساس. يتهذه المعلومات الم

خل الشـامل و دلـ الماضي، فأن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة من القوائم الماليـة األوليـة المـوجزة السـنوية لكـل مـن قـوائم المركـز المـالي، الـدخل، ا

قبـل اإلدارة  لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يـتم تحديـد أسـاس توزيـع المصـاريف مـن العمليـات المشـتركة والموافقـة عليهـا مـنلنقدية التدفقات ا

 ومجلس اإلدارة. 
 

 لمسـاهمين التـي يـتم عرضـهامليـات التـأمين وعمليـات اإن قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لع

لمتطلبات اللوائح التنفيذيـة الصـادرة مـن مؤسسـة النقـد  في القوائم المالية تم تقديمها كمعلومات مالية إضافية و لإلمتثال 39 إلى  30على الصفحات من 

اإليـرادات الموجـودات والمطلوبـات و لسـعودي الفصـل الواضـح بـينالعربي السعودي. تتطلب اللـوائح التنفيذيـة الصـادرة مـن مؤسسـة النقـد العربـي ا

ز المـالي األوليـة المـوجزة، وقائمـة الـدخل، والـدخل الشـامل قائمـة المركـ  والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبنـاًء علـى ذلـك ، فـإن

يـرادات والمصـروفات موجـودات والمطلوبـات واإليهـا أعـاله ، تعكـس فقـط الوالتدفقات النقدية المعدة لعمليات التـأمين وعمليـات المسـاهمين المشـار إل

 واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
 

ية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدوليـة للتقـارير الماليـة ، يـتم دمـد أرصـدة ومعـامالت عمليـات التـأمين مـع تلـك الخاصـة عند إعداد القوائم المال

 ت واألربـاح والخسـائر غيـر المحققـة ، إن وجـدت ، بالكامـل أثنـاء الـدمد. إن السياسـاتصـدة المتداخلـة والمعـامالالمساهمين. يتم حذف األربعمليات 

 لمعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداع المشابهة في ظروف مماثلة.المحاسبية ا

المالية للشركة في قائمة المركز المالي األولية الموجزة وقائمة الدخل وقائمـة الـدخل الشـامل  معلوماتلة لعمليات التأمين مع اإن إدراج معلومات منفصل

ة وكذلك بعض اإليضاحات ذات الصلة في القـوائم الماليـة تمثـل معلومـات تكميليـة اضـافية مطلوبـة كمـا هـو مطلـوب بموجـب اللـوائح والتدفقات النقدي

 .التنفيذية
 

القـوائم الماليـة المطلوبة إلعداد القوائم المالية السنوية، لذا يجب أن تقراً جنبـاً إلـى جنـب مـع  لموجزة جميع المعلوماتالية األولية اال تتضمن القوائم الم

 م.2018ديسمبر 31السنوية كما في و للسنة المنتهية في 
 

 املة.تائد المتوقعة للسنة الكال تعتبر القوائم المالية األولية الموجزة إشارة إلى الن
 

 تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير سعودي وتم التقريب الى أقرب ألف لاير سعودي.  
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 اد ) تتمة ( أسس اإلعد - 2

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   .ج

            ة والتـي تـؤثر علـى تطبيـق السياسـات المحاسـبيةإلدارقبـل ايرات وافتراضـات مـن عمـل اجتهـادات وتقـد المـوجزة يتطلب اعداد القوائم المالية األولية

 المسجلة، قد تختلف النتائد الفعلية عن هذه التقديرات.وعلى مبالغ الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف 

ة ة ومصـادر التقـدير المتعلقـ لسياسـات المحاسـبية للشـركذتها االدارة في تطبيق اعند اعداد القوائم المالية األولية الموجزة كانت االحكام الهامة التي اتخ

ــي نفـسـ  ــي ه ــاطر والت ــات إدارة المخ ــك سياس ــي ذل ــا ف ــد بم ــدم التأك ــاالت ع ــة بح ــنة المنتهي ــي وللس ــا ف ــنوية كم ــة الس ــوائم المالي ــي الق ــة ف                            ها المطبق

 م.2018ديسمبر  31في 
 

 ات  موسمية العملي .د

 يات التأمين في الشركة.مية قد تؤثر على عملال توجد تغييرات موس
 

 أهم السياسات المحاسبية   - 3

 في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة جاءت وفقا للمعايير الدوليةإن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة 

 القوائم الماليةداد تلك التي استخدمت في إع السعودية وهي متطابقة معللتقرير المالي كما تم اعتمادها في المملكة العربية 

ية للتقرير المالي الجديـدة المعدلـة وتفاسـير لجنـة تفسـيرات المعـايير الدوليـة م ومتطابقة مع المعايير الدول2018ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

لي للشركة. لقد تـم إعـادة تصـنيف / إعـادة تجميـع ز المالي أو األداء الماليس لها تأثير على المرك)"أ"( والتي  3للتقرير المالي المذكورة في اإليضاح  

للفترة الحالية. وهذا األمـر لـيس لـه أي تـأثير علـى قائمـة التغيـرات فـي حقـوق المسـاهمين األوليـة سياق العرض  بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع

 للفترة.
 

 نة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة: لجالمالي الجديدة وتفاسير المعايير الدولية للتقرير  (أ

 الدولية للمحاسبة:  المعايير مجلس عن الصادرة القائمة المعايير على  الجديدة والتعديالت عاييرالم بتطبيق الشركة قامت 

 البيان  المعيار 

(61قرير المالي )معيار الدولي للت )أيضاح أدناه( اليجارعقود ا   

 

 عقود اإليجار  - 16المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

             الماليـة لجنـة تفسـير المعيـار الـدولى للتقارير"عقـود اإليجـار" ،  17محـل معيـار المحاسـبة الـدولي  16ماليـة يحل المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير ال

            تفسـير لجنـة التفاسـير"عقـود إيجـار التشـغيل" ، و  15 لجنـة التفاسـير رقـم تفسـير ، و  توي علـى عقـد إيجـار"ذا كان ترتيب ما يحما إ تحديد "4رقم 

 تقييم مادة المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار". " 27 رقم

بحـق اسـتخدام المسـتأجر  عتـرفللمستأجرين. يانية حاسبيًا واحًدا في الميزعقود اإليجار" نموذًجا م" 16قدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

مـدفوعات اإليجـار. هنـاك اسـتثناءات اختياريـة لعقـود اإليجـار قصـيرة األجـل وعقـود اإليجـار للسـلع  والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه بـدفع االصل

لون تصنيف عقود اإليجـار علـى أنهـا عقـود تمويـل أو عقـود أي أن المؤجرين يواص -ة مماثلة للمعايير الحالي منخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجرين

 إيجار تشغيلية.
 

تأثير وتخلص إلى أن المعيار والتفسيرات الجديدة ذات الصلة المطبقة على الشركة لم يكن لها أي تـأثير كبيـر علـى هـذه البيانـات قامت الشركة بتقييم ال

 ية المرحلية الموجزة.المال
 

 معايير الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد  لا (ب

 والتفسـيرات المعايير وتتضمن القائمة .للشركة الموجزة األولية المالية القوائم إصدار تاريخ حتى  التنفيذ حيز تدخل لم والتي  الصادرة المعايير يلي  فيما

 :نافذة تصبح حالما التالية تطبيق المعايير الشركة تنوي .مستقبلي  تاريخ في  التطبيق موضع تصبح أن الشركة تتوقع والتي  الصادرة

 

 المعيار 

 

 البيان  

يسري مفعولها من الفترات التي تبدأ في أو بعد  

 التواريخ التالية 

( 9المعيار الدولي للتقرير المالي )  أنظر اإليضاح أدناه  األدوات المالية 

(71المعيار الدولي للتقرير المالي ) إليضاح أدناه( عقود التأمين )أنظر ا  م  2202يناير  1   

  17  المالي للتقرير الدولي والمعيار 9 المالي للتقرير الدولي المعيار

 لي الـدو المحاسـبة معيار محل والذي يحل المالية األدوات 9المالي  للتقرير الدولي  المعيار ة للمحاسبةالدولي معاييرال مجلس أصدر م،2014  يوليو في 

 ئتماناال قيمة نموذج انخفاض  إدخال مع المالية للموجودات والقياس الجديدة التصنيف متطلبات المعيار يدمد .والقياس االعترافالمالية:  األدوات  39

 : 9المعيار الدولي  بموجب .التحوط على  المحاسبة ومتطلبات 39 في المعيار المتكبدة الخسارة نموذج  محل سيحل والذي المتوقعة
 

 وخصـائص نمـوذج األعمـال علـى  التصـنيف أساس يعتمد سوف .العادلة القيمة أو المطفأة بالتكلفة إما قياسها سيتم ةاليالم الموجودات جميع إن •

 المحـددة الموجودات تلك  باستثناء 39 المالية للمعيار المطلوبات متطلبات معظم على  المعيار المالية. يبقي  للموجودات التعاقدية النقدية اتالتدفق

 دخلال في  إدراجه يجب الذي االئتمان ذات على  يعود العادلة تغيرات القيمة من الجزء ذلك  أن حيع الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة

 .الدخل قائمة من بدال اآلخر الشامل
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 أهم السياسات المحاسبية ) تتمة (  - 3

والموجـودات  القـروض جميـع عـن المتوقعـة االئتمـان رخسـائ مقابـل مخصـص تسجيل تالمنشآ من يتطلب 9 الدولي للتقرير المالي المعيار إن •

 التزامـات مـع اإليجـار التمـويلي، عقـود مـن المدينة الذمم بجانب الدخل مةقائ خالل من العادلة بالقيمة بها المحتفظ غير األخرى للديون المالية

 القادمـة شهرا عشر االثني  في  التعثر مع احتمالية طةالمرتب المتوقعة ئتمانالا خسائر على  المخصص المالية. يعتمد الضمانات وعقود القروض

 كانـت الـذي بالشـكل المتوقعـة االئتمـان خسـائر إدراج  يـتم 9 وجب المعيارالنشوء. بم منذ االئتمان مخاطر في  جوهرية زيادة هناك  كان إذا إال

 . 39 المعيار بموجب عليه
 

  . انضباطا أكثر أسلوبا وتتبع المخاطر إدارة ممارسات مع أكثر وافقةتم التحوط على  المحاسبة متطلبات إن •
 

 النتـائد التعـديالت عقـود التـأمين وعالجـت 4المالي  للتقرير الدولي  عيارالم على  تعديالتللمحاسبة  الدولية المعايير مجلس أصدر م،2016سبتمبر في 

 :التـأمين لشـركات خيـارين التعديالت التأمين. تقدم لعقود القادم المحاسبة معيار إصدار لبق التأمين لشركات بالنسبة 9 المعيار تطبيق جراء المحاسبية

 التأمين عقد سريان تاريخ حتى  9 المعيار تطبيق من مؤقتا اعفاء  لذلك  مؤهلة كانت إذا  للمنشأة التأجيل طريقة االستبعاد. توفر وطريقة التأجيل طريقة

 والتـي  الخسـارة أو الـربح مـن المحاسـبية التوافقـات عـدم بعـض تأثيرات استبعاد للمنشأة االستبعاد طريقة ب. تسمحأيهما أقر  م 2022العام أو الجديد

   .الجديد التأمين عقود معيار تطبيق قبل أن تقع يمكن
 

 تطبيـق هـا تأجيـلكنيم بالتـأمين اُحكمـ  أنشـطتها تتعلـق التـي  المنشـأة فـإن ،4المعيـار الـدولي  علـى  التعديالت خالل من المقدم المؤقت االعفاء بموجب

 ينـاير 1 بعـد يكـون لـن والـذي الحـق حتـى تـاريخ 9 المعيـار تطبيق بتأجيل استنتاج يقضي  إلى  والتوصل التأثيرات بتقييم الشركة قامت وقد 9المعيار

 .م 2022
 

 التداخل  كبير مدى وعلى   اراالعتب في  يأخذ سوف للشركة الموجزة األولية المالية القوائم على  9 المعيار طبيقت تأثير إن

   .كامل بشكل 9 المعيار طبيقت تأثير تقييم المحتمل من فليس وبالتالي، .القادم التأمين عقود معيار مع

 

 
 

 ا حكمه  النقد وم  - 4
 أن النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية يتألف من االتي: 

 م 2018ديسمبر  31  م 2019 سبتمبر 30 

 ( مراجعة)غير  
 ي ألف لاير سعود 

 ( مراجعة) 
 ألف لاير سعودي 

    عمليات التأمين

 88,477  83,409 أرصدة البنك والنقد
 

    عمليات المساهمين 

 1,056  13,556 د  أرصدة البنك والنق
 

 

 

 

    ، صافيمعيدي التأمينل المدينة أقساط التأمين وذمم  -5
 

كما يلي: أن أقساط التأمين المدينة تتألف من مستحق من   

م 2019سبتمبر 03   م 8201ديسمبر  31    

 

 ( مراجعة)غير 
 ألف لاير سعودي 

 ( مراجعة) 
 ألف لاير سعودي 

    

 83,432  98,604 حملة الوثائق 
 15,288  19,370 وسطاء ووكالء

(12أطراف ذات عالقة )إيضاح   
87,650 

 134,622 
 23,059  32,828 ذمم مدينة من معيدي التأمين 

 238,452  256,401 

 (86,665)  (82,727)   مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها   

 أقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي 
155,725 

 169,736 
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  أقساط التأمين وذمم المدينة لمعيدي التأمين، صافي ) تتمة (  -5
النحو التالي:كانت حركة مخصص أقساط التأمين المشكوك في تحصيلها على   

م2019سبتمبر  30     م 8201ديسمبر  31    

 

 ( مراجعة)غير 
 ألف لاير سعودي 

 ( مراجعة) 
 ألف لاير سعودي 

    

السنة / الرصيد في بداية الفترة  86,665  75,689 

 11,080  - المخصص المكون خالل الفترة / السنة 

   (3,938) رد المخصص خالل الفترة / السنة
سنةون خالل الاعدام الدي  -  (104) 

السنة /الرصيد في نهاية الفترة   82,727  86,665 

   
 إستثمارات   - 6

 تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

 م 2018ديسمبر  31  م2019سبتمبر  30 عمليات التأمين 

 ( مراجعة)غير  
 ألف لاير سعودي 

 ( مراجعة) 
 ألف لاير سعودي 

 3,894  79,640 (1.6 )إيضاح   االستثمارات المتاحة للبيع -

 156,265  77,890 (3.6االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )إيضاح  -

 160,159  157,530 اإلجمالي 
 

 تثمارات المتاحة للبيع االس 1.6

 االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:   رصيد الحركة في

 م 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 عمليات التامين 

 

 ( مراجعةغير ) 
 ألف لاير سعودي 

 ( مراجعة) 
 ألف لاير سعودي 

 104,262  3,894 الرصيد اإلفتتاحي

 -  20,000 خالل الفترة / السنة شراء
 (690)  (23,905) ت خالل الفترة / السنةاإلستبعادا

 (100,000)  78,464 المحول لعمليات المساهمين
 -  156 الجزء المحقق من ارباح االستثمارات

 322  1,031 ادلة لإلستثماراتالقيمة العالتغير في 

 3,894  79,640 الرصيد الختامي

 

 م 2018ديسمبر  31  م2019سبتمبر  30 عمليات التامين 

 

 ( مراجعة)غير  
 ألف لاير سعودي 

 ( مراجعة) 
 ألف لاير سعودي 

,41479 االستثمار في السندات   3,672 
 222  226 االستثمار في الصناديق المشتركة

 79,640  3,894 

 

 

 م 2018ديسمبر  31  م2019سبتمبر  30 عمليات المساهمين 

 ( مراجعة)غير  
 ألف لاير سعودي 

 ( مراجعة) 
 ألف لاير سعودي 

124,22 (2.6)إيضاح   االستثمارات المتاحة للبيع -   26,277 

 198,319  198,460 (3.6االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )إيضاح  -

 224,596  220,584 لي جمااإل
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 إستثمارات ) تتمة ( - 6

 ) تتمة (  االستثمارات المتاحة للبيع 2.6

 متاحة للبيع كما يلي:  الحركة في رصيد االستثمارات ال 

 م 2018ديسمبر  31  م2019سبتمبر  30 عمليات المساهمين 

 

 ( مراجعة)غير  
 ألف لاير سعودي 

 ( مراجعة) 
 سعودي ألف لاير 

 36,624  26,277 تاحياإلفت الرصيد

 -  19,318 خالل الفترة / السنة شراء
 (11,283)  (24,582) اإلستبعادات خالل الفترة / السنة

(2,430)  280 المحقق من ارباح االستثماراتالجزء   
 3,366  831 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

 26,277  22,124 الرصيد الختامي

 

 م 2018ديسمبر  31  م2019تمبر سب 30 

 

 ( مراجعة)غير 
 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  
 ألف لاير سعودي 

 1,923  1,923 ملكيةاالستثمار في أسهم حقوق 

 13,035  - االستثمار في السندات
 11,319  20,201 االستثمار في الصناديق المشتركة

 22,124  26,277 
 

 

 ى تاريخ االستحقاق بها حت محتفظ ارات ال االستثم  3.6

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 

 م 2018ديسمبر  31  م2019سبتمبر  30 عمليات التأمين   
 ( مراجعة)غير  

 ألف لاير سعودي 
 )مراجعة(  

 ألف لاير سعودي 

 156,060  156,265 الرصيد االفتتاحي 
 -  (78,464) نلمساهميليات امن عم المحول

 205  89 إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 156,265  77,890 الختاميالرصيد 

    
 

 عمليات المساهمين 
  م2019بر سبتم  30

 ( مراجعة)غير 
 ألف لاير سعودي 

 م 2018ديسمبر  31 
 )مراجعة( 

 ألف لاير سعودي 

 98,131  198,319 الرصيد االفتتاحي 
 100,000  - التأمين ن عملياتالمحول م

 188  141 إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 198,319  198,460  الختاميالرصيد 
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 الفنية  االحتياطيات - 7

   حتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية واإل  -1.7

 آلتي:ى من ااألخر حتياطياتواإل التسويةصافي المطالبات تحت 

 م 2018ديسمبر  31  م2019سبتمبر  30 

 

 ( مراجعة)غير 
 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  
 ألف لاير سعودي 

 111,586  94,378 المطالبات تحت التسوية

 209,481  149,190 غير مبلغ عنهالكن ات متكبدة مطالب

 243,568  321,067 

 16,454  17,021 إحتياطي عجز أقساط تأمين

 36,539  29,950 ىفنية أخرطيات إحتيا

 290,539  374,060 

    يخصم :

 (88,169)  (74,634) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية -

 (135,637)  (99,957) غير مبلغ عنهالكن لمطالبات المتكبدة حصة معيدي التأمين من ا -

 (174,591)  (223,806) 

511 إلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية و ا ,948  150,254 

 

   حركة األقساط غير المكتسبة -2.7

 إن حركة األقساط غير المكتسبة كاآلتي:

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019م   

  ( مراجعة)غير   

  ألف لاير سعودي    

 صافي  معيدي التأمين  اإلجمالي   

 46,301 (94,750) 141,051 الرصيد في بداية الفترة 
ساط المكتتبة خالل الفترة قاأل  267,579 (226,874) 40,705 

 (61,665) 207,725 (269,390) األقساط المكتسبة خالل الفترة 
ة الرصيد في نهاية الفتر  139,240 (113,899) 25,341 

 

 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  

  (مراجعة)  

  ألف لاير سعودي   

لتأمينمعيدي ا  مالياإلج   صافي  

 65,582 (204,792) 270,374 الرصيد في بداية السنة 
 103,600 (288,368) 391,968 األقساط المكتتبة خالل السنة

خالل السنة  األقساط المكتسبة  (521,291) 398,410 (122,881) 
 46,301 (94,750) 141,051 الرصيد في نهاية السنة 

 

 

 الوديعة النظامية  - 8

فـي بنـك مـن رأس مالهـا المـدفوع  %15 ما يعادل   مليون لاير سعودي 73.5 قامت الشركة بايداعالمملكة العربية السعودية،  ة التأمين في تطبيقا ألنظم

ربـي السـعودي بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي " سـاما". اليمكـن ان السـحب مـن الوديعـة النظاميـة اال بعـد موافقـة مؤسسـة النقـد الع يتم تحديده

مليـون لاير  90م، قامت الشركة بتخفـيض رأس مالهـا بمبلـغ 2018الناتجة من الوديعة النظامية تستحق لمؤسسة النقد العربي السعودي. خالل العوائد و

 م.2018 ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في  13.5عودي ولم تقم بسحب المبلغ الزائد عن الوديعة والبالغ س

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
 اهمة سعودية( )شركة مس

 حول القوائم المالية األولية الموجزة  ايضاحات 
 م  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالثالثه اشهر و لفترة 

 

16 
 

 والتعهدات  اإللتزامات - 9

 ن اإللتزامات والتعهدات من اآلتي:كوتت  (أ

 م 2018ديسمبر  31  م2019سبتمبر  30 

 

 ( مراجعة)غير 
 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  
 ألف لاير سعودي 

 22,096  22,096 لضمان الصادرة لصالح هيئة الزكاة و الدخلخطابات ا

 22,096  22,096 اإلجمالي
 

 : ال شيء(.2018ديسمبر  31م  )2019 سبتمبرمن   30ي ة معلقة كما فلم تكن هناك التزامات رأسمالي  (ب 

مليون لاير  22.096: 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 22.096، لدى الشركة خطاب ضمان بمبلغ 2019 سبتمبر 30 كما في ج( 

                                                   سعودين لاير مليو 22.096غ (. يتم إيداع هامش بمبل13سعودي( لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل )انظر اإليضاح 

                                    م تضمينه في الدفعات المسبقةمليون لاير سعودي( لدى أحد البنوك لهذا الغرض ويت 22.096: 2018ديسمبر  31)

 والموجودات األخرى في قائمة المركز المالي.

 

 الية دوات الملعادلة لألمة االقي  - 10

ق فـي تـاريخ القيـاس. القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم إستالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل إلتزام في معاملة نظامية بين المشـاركين فـي السـو

 -يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين:

 الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أو يسي الذي يمكنفي السوق الرئ  -

 في غياب السوق الرئيسي ، في السوق األكثر مالئمه للوصل للموجودات و المطلوبات.  -

                                 المعتــرف بهــا ال تختلــف جوهريــاً عــن قيمتهــا الدفتريــة بهــذه القــوائم الماليــة األوليــة المــوجزة )الموحــدة( الماليــةلــودوات إن القيمــة العادلــة 

 من المعلومات المالية.

 

 تحديد القيمة العادلة و التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 د القيمة العادلة لودوات المالية واإلفصاح عنها:تستخدم الشركة المستويات التالية لتحدي
 

 ;لشركة الوصول إليها في تاريخ القياس ي يمكن لبقها التا يطاأو م  المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة

ــة أو  ــات مماثلـ ــودات ومطلوبـ ــطة لموجـ ــة النشـ ــواق الماليـ ــي األسـ ــة فـ ــعار المتداولـ ــاني: األسـ ــتوى الثـ ــةالمسـ ــدد كافـ ــرى تحـ ــيم أخـ ــاليب تقيـ                                     أسـ

 ، و حظةمالللمدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة 

 توى الثالع: أساليب التقييم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.  مسال

 لة القيمة الدفترية والقيمة العاد (أ

      ة للقيمـة العادلـ تسلسـل الهرمـي يوضح الجدول التالي القيمـة العادلـة والقيمـة الدفتريـة للموجـودات والمطلوبـات الماليـة، بمـا فـي ذلـك مسـتوياتها فـي ال

                ر المقاســة بالقيمــة العادلــة. ال تتضــمن معلومــات القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة غيــ العادلــةلــودوات الماليــة المقاســة بالقيمــة 

 .   إذا كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة

 

 ادلة مة الع والقي  لدفتريةالقيمة ا-أ
 

 القيمة العادلة    )غير مراجعة(   م2019سبتمبر  30

 
  

 المستوى 
 األول 

 المستوى 
 الثاني 

 المستوى 
 اإلجمالي  الثالث 

 
ألف لاير   

 ي سعود
ألف لاير 
 سعودي 

ألف لاير 
 سعودي 

 ألف لاير سعودي 

 موجودات مالية مقيمة بالقيمة العادلة: 
     

       :  األوراق المالية

 226 - 226 -   ن التأمي عمليات  -
 22,124 1,923 20,201 -   عمليات المساهمين  -

       

       موجودات مالية غير مقيمة بالقيمة العادلة:

       راق المالية: ديون األو
 79,414 - - 79,414   عمليات التأمين   -
 - - - -   عمليات المساهمين  -

   79,414 20,427 1,923 101,764 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  ) تتمة (-10

 ) تتمة ( القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ

 
 

 القيمة العادلة    )مراجعة(  م2018ديسمبر  31

 
  

 مستوى ال
 األول 

 المستوى 
 الثاني

 المستوى 
 اإلجمالي  الثالع

 
ألف لاير   

 سعودي 
ألف لاير 

 سعودي 
ألف لاير 

 سعودي 
 عودي ألف لاير س

 مقيمة بالقيمة العادلة:مالية   موجودات
     

       األوراق المالية: 

 222 - 222 -   عمليات التأمين   -
 13,242 1,923 11,319 -   عمليات المساهمين  -

       

       موجودات مالية غير مقيمة بالقيمة العادلة:

       ديون األوراق المالية:
 3,672 - - 3,672   عمليات التأمين   -
 13,035 - - 13,035   عمليات المساهمين  -

   16,707 11,541 1,923 30,171 
 

 التشغيلية   القطاعات  - 11

رير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل مجلس إدارة الشركة لوظيفتها كصـانع يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقا

 قطاعات وتقييم أدائها.يص الموارد لللي من أجل تخصالقرار التشغي

الخارجية المبلغة لمجلس إدارة الشركة بطريقـة تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف 

 ودات والمطلوبات التشغيلية.ن الموجات القطاعات متتكون موجودات ومطلوبتتوافق مع ذلك في قائمة الدخل األولية المختصرة. 
 

 .2018ديسمبر  31لم تطرأ أى تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ 
 

اً مقـدمالمدفوعـة المصـاريف  و وذمـم مدينـة لمعيـدي التـأمين، النقد وما فـى حكمـه، والودائـع الجـل، وأقسـاط التـأمينتتضمن موجودات القطاعات ال 

 الممتلكات والمعدات، وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.الموجودات األخرى، واإلستثمارات، و
 

ــات،  ــات القطاعـ ــمن مطلوبـ ــائق، مطال تتضـ ــة الوثـ ــات حملـ ــمالبـ ــة ذمـ ــأمين، ل دائنـ ــدي التـ ــرى، معيـ ــات األخـ ــتحقة والمطلوبـ ــاريف مسـ                                         ومصـ

 صص مكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي تم إدارجهم ضمن اإللتزامات غير الموزعة.خم و
 

 القرار التشغيلي للقطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها على أساس مركزي. لم يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع
 

                                                                        اتا عن إجمالي موجودم اإلبالغ عنهطاعات التي يتإن المعلومات المقدمة لمجلس إدارة الشركة للق

                                    م، فأن إجمالي إيرادات الشركة ومصاريفها وصافي دخل الشركة2018ديسمبر  31و  م2019 سبتمبر 30 و مطلوبات الشركة في 

ى، كما يلةالمنتهي أشهر سعةالت ةلفتر
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية -11

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   م2019سبتمبر  30كما في    
   )غير مراجعة(    
 عمليات التأمين    

   ألف لاير سعودي 
 

 إجمالي عمليات التأمين  االخرى  الهندسي  الطاقة  ة المركب  طبي ال
عمليات 
 إجمالي  المساهمين 

         الموجودات 

 113,899 - 113,899 26,810 40,200 32,996 8,120 5,773 ةط غير المكتسبحصة معيدي التأمين من األقسا

 74,634 - 74,634 58,136 8,753 49 5,193 2,503 حصة معيدي مطالبات تحت التسوية

 99,957 - 99,957 39,733 28,034 17,832 11,388 2,970 غير مبلغ عنهالكن معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة حصة 

 4,451 - 4,451 1,257 2,058 - 713 423 ناء وثائق مؤجلةف إقتتكالي

  828,410 378,988 449,422       موجودات غير موزعة 

   إجمالي الموجودات 
 

 
 

 
 

 
 

742,363 378,988 1,121,351 
 

         المطلوبات 

 139,240 - 139,240 31,385 42,704 33,574 19,690 11,887 األقساط غير المكتسبة

 18,121 - 18,121 5,837 10,549 - 1,735 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 94,378 - 94,378 62,695 9,558 50 17,596 4,479 مطالبات تحت التسوية

 149,190 - 149,190 45,150 30,862 18,145 48,758 6,275 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 17,021 - 17,021 75 - 64 11,108 5,774 ناحتياطي عجز أقساط تأمي

 29,950 - 29,950 998 360 29 5,553 23,010 احتياطات فنية أخرى

1673,45 396,068 277,383       مطلوبات غير موزعة  

 1,121,351 396,068 725,283      جمالي المطلوبات إ



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
 اهمة سعودية( )شركة مس

 حول القوائم المالية األولية الموجزة  ايضاحات 
 م  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالثالثه اشهر و لفترة 

 

19 
 

 مة( ة )تت القطاعات التشغيلي-11

 

   م 2018ديسمبر 31كما في    
   )مراجعة(    
 عمليات التأمين   

   إالف لاير سعودي 
 

 االخرى  الهندسي  الطاقة  ة المركب  طبيال
إجمالي عمليات 

 نالتأمي 
عمليات 
 إجمالي  المساهمين

         الموجودات 

 94,750 - 94,750 12,409 46,766 - 28,047 7,528 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 88,169 - 88,169 61,648 12,842 254 4,301 9,124 حصة معيدي مطالبات تحت التسوية

 135,637 - 135,637 34,049 55,287 11,703 21,763 12,835 المبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 5,699 - 5,699 613 2,277 - 1,926 883 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 847,662 381,565 466,097      موجودات غير موزعة 

      إجمالي الموجودات 
790,352 381,565 1,171,917  

         المطلوبات 

 141,051 - 141,051 15,815 49,982 - 56,498 18,756 األقساط غير المكتسبة

 19,295 - 19,295 2,998 10,816 - 5,481 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 111,586 - 111,586 66,518 13,317 257 17,948 13,546 مطالبات تحت التسوية

 209,481 - 209,481 38,560 58,758 11,923 84,587 15,653 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 16,454 - 16,454 2,422 3,731 - 5,561 4,740 احتياطي عجز أقساط تأمين

 36,539 - 36,539 964 1,469 298 5,921 27,887 حتياطات فنية أخرىا

 637,511 386,265 251,246      مطلوبات غير موزعة

 1,171,917 386,265 785,652      إجمالي المطلوبات 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 )غير مراجعة(   م2019سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجموع   االخرى  الهندسي  الطاقة  ة المركب  الطبي  طاعات التشغيلية لقا

 ألف لاير سعودي  

        اإليرادات 

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 2,361  250 - - 2,108 3 افراد -

 4,098  2,362 337 - 426 973 منشآت متناهية الصغر -

 11,819  4,240 2,023 - 2,391 3,165 منشآت صغيرة   -

 9,244  4,462 782 - 608 3,392 منشآت متوسطة -

 39,429  4,619 2,849 30,898 1,011 52 شركات كبيرة  -

 7,585 6,544 30,898 5,991 15,933  66,951 

        اط إعادة التامين المسندة: أقس

 (1,791)  (784) (680) - (327) - محلي -

 (52,906)  (11,972) (4,494) (30,366) (2,273) (3,801) دولي -

 (3,801) (2,600) (30,366) (5,174) (12,756)  (54,697) 

        مصاريف فائض الخسارة 

 (63)  (46) - - (17) - محلي -

 (515)  (420) - - (95) - دولي -

 - (112) - - (466)  (578) 

        

 11,676  2,711 817 532 3,832 3,784 صافي أقساط التامين المكتتبة 

(354) 570 46 4,617  479 التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، صافي   5,358 

 17,034  2,357 1,387 578 8,449 4,263 صافي أقساط التامين المكتسبة 

 10,363  3,655 4,835 486 1,387 - ة إعادة تأمين مكتسبةعمول

 27,397  6,012 6,222 1064 9,836 4,263 إجمالي اإليرادات 

        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب 

 29,852  780 6,408 - 13,711 8,953 إجمالي المطالبات المدفوعة

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 
(484,7)  

 
(5,505) - (6,082)   (478)   

   
(16,813) 

 13,039  302 326 - 8,206 4,205 صافي المطالبات المدفوعة 

(239) (16) - (4,820) (1,046) طالبات تحت التسوية، صافيلمالتغير في ا   (6,121) 
(937) - التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي  23 53 232  (629)  

 6,289  295 363 23 2,449 3,159 ي المطالبات المتكبدة صاف 

 2,606  748 943 - 640 275 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 577  94 129 154 76 124 إكتتاب أخرىت مصروفا

 9,472  1,137 1,435 177 3,165 3,558 إجمالي تكاليف ومصروفات اإلكتتاب 

 17,925  4,875 4,787 887 6,671 705 اإلكتتاب  جائنتصافي 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -11

 مراجعة(   ير)غ  م2019سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 المجموع  االخرى  الهندسي  الطاقة  ة المركب  طبي ال 

 الف لاير سعودي  

       إيرادات / )مصروفات( تشغيل أخرى 

 (18,806)      مصروفات عمومية و إدارية

 5,734      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (184)      مكافأت مجلس اإلدارة

 يخاطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تار
 111      اإلستحقاق

 2,785      االستثماراتمن دخل عمولة 

 611      إيرادات أخرى

 (9,749)      إجمالي مصروفات تشغيل أخرى 

 8,176      اجمالي دخل الفترة

 (615)  الدخل  الشامل المسند إلى عمليات التأمين  صافي

,5617   و الزكاه  بائ الضرقبل   المساهمينإجمالي الدخل  الشامل المسند إلى   

 (950)      للفترةالزكاه 

 (50)       للفترة ضريبة الدخل

      (1,000) 

 6,561  الفترة  دخل صافي

 

 معلومات إضافية  11.1*

( )غير مراجعة  م2019سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في      

  ة المركب   الطبي    
 تالممتلكا

 الحوادث و
الحماية 
 المجموع  والحفظ 

 الف لاير سعودي    

          اإليرادات 

          إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 2,361 - 250  2,108  3   األشخاص -

المنشات متناهية  -
   الصغر

973  426  2,699 - 4,098 

 11,819 - 6,263  2,391  3,165   المنشات الصغيرة -

 9,244 - 5,244  608  3,392   سطةوالمنشات المت -

 39,429 - 38,366  1,011  52   المنشات الكبيرة -

   7,585  6,544  52,822 - 66,951 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11

 )غير مراجعة(   م2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة 

 المجموع   االخرى  الهندسي  الطاقة  ة المركب  الطبي  لتشغيلية االقطاعات 

 ألف لاير سعودي  

        اإليرادات 

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 10,722  436 - - 10,283 3 افراد -

 12,987  4,623 1,032 - 3,731 3,601 منشآت متناهية الصغر -

 24,527  10,091 4,847 - 5,000 4,589 منشآت صغيرة   -

 63,928  35,014 10,958 - 5,938 12,018 منشآت متوسطة -

 155,415  19,334 28,760 100,887 4,931 1,503 شركات كبيرة  -

 21,714 29,883 100,887 45,597 69,498  267,579 

        أقساط إعادة التامين المسندة: 

 (14,745)  (3,899) (9,952) - (894) - محلي -

 (210,395)  (56,669) (32,716) (99,150) (10,967) (10,893) دولي -

 (10,893) (11,861) (99,150) (42,668) (60,568)  (225,140) 

        مصاريف فائض الخسارة 

 (189)  (138) - - (51) - محلي -

 (1,545)  (1,260) - - (285) - دولي -

 - (336) - - (1,398)  (1,734) 

        

 40,705  7,532 2,929 1,737 17,686 10,821 ين المكتتبة مصافي أقساط التا 

التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، 
 صافي

 
 

5,114 

  
 
16,881 

  
 

 (578) 

  
 

710 

  
 

(1,166)  

  
 

20,961 

 61,666  6,366 3,639 1,159 34,567 15,935 صافي أقساط التامين المكتسبة 

117,6 - عمولة إعادة تأمين مكتسبة  1,587 656,9  11,562  28,922 

 90,588  17,928 13,295 2,746 40,684 15,935 إجمالي اإليرادات 

        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب 

 105,631  6,073 8,235 - 55,562 35,761 المدفوعة إجمالي المطالبات

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 المدفوعة

    
(21,303) 

    
(24,061) 

 
-  

 
 (7,802) 

 
 (4,904)  

    (58,070) 

 47,561  1,169 433 - 31,501 14,458 صافي المطالبات المدفوعة 

التغير في المطالبات تحت التسوية، 
 صافي

(2,446) (1,245) (3) 330 (309) 
 

(3,673) 

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
 عنها، صافي

 
488 

 
 (25,454) 

 
93 

 
(643) 

 
905  

    
 (24,611) 

 19,277  1,765 120 90 4,802 12,500 صافي المطالبات المتكبدة 

 567  (2,346) (3,731) 64 5,547 1,033 إحتياطي عجز األقساط

 (6,588)  35 (1,109) (269) (368) (4,877) ات فنية أخرىإحتياطي

 7,141  1,933 1,653 - 2,444 1,111 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 2,005  369 335 503 323 475 مصروفات إكتتاب أخرى

إجمالي تكاليف ومصروفات 
 22,402  1,756 (2,732) 388 12,748 10,242 اإلكتتاب 

 68,186  16,172 16,027 2,358 27,936 5,693 اإلكتتاب  نتائجصافي 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -11

 )غير مراجعة(   2019 سبتمبر 30 في المنتهيةأشهر  تسعةلالفترة                     

 المجموع  االخرى  الهندسي  الطاقة  المركبة  الطبي  

 الف لاير سعودي  

       إيرادات / )مصروفات( تشغيل أخرى 

 (73,526)      مصروفات عمومية و إدارية

 3,938      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (612)      مكافأت مجلس اإلدارة

اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
 230      اإلستحقاق

 9,181      من اإلستثماراتة دخل عمول

 436      من اإلستثماراتأرباح محققة 

 2,103      إيرادات أخرى

 (58,250)      إجمالي مصروفات تشغيل أخرى 

,9369      دخل الفترة   
(615)   ل  المسند إلى عمليات التأمين خ الد صافي  

 9321   الزكاة وضريبة الدخل  قبل المساهمينالدخل  المسند إلى عمليات  صافي

 (2,850)       للفترة الزكاه

(150)      ضريبة الدخل للفترة  

      (3,000( 

 6,321   الفترة  دخل صافي

 

 

 معلومات إضافية  11.2*

( )غير مراجعة  م2019سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة      

  ة المركب   الطبي    
الممتلكات 
 والحوادث 

الحماية 
 المجموع  والحفظ 

ف لاير سعودي ال     

          اإليرادات 

          إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 10,722 - 436  10,283  3   األشخاص -
المنشات متناهية  -

 12,987 - 5,65  3,731  3,601   الصغر

 24,527 - 14,938  5,000  4,589   المنشات الصغيرة -

 63,928 - 45,972  5,938  12,018   المنشات المتوسطة -

 155,415 - 148,981  4,931  1,503   المنشات الكبيرة -

   21,714  29,883  215,982 - 267,579 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -11

 )غير مراجعة(  المعدلة م2018 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة             

 المجموع   االخرى  الهندسي  الطاقة  المركبة  طبيال التشغيلية القطاعات

 الف لاير سعودي  

        اإليرادات 

        تأمين المكتتبةلإجمالي أقساط ا

 120,925  6,383 36,061 24,647 37,551 16,283 مباشر -

 -  - - - - - إعادة تأمين -

-  16,283 37,551 24,647 36,061 6,383  120,925 

        إعادة التامين المسندة:  أقساط

 (3,179)  (246) (1,061) - (1,872) - محلي -

 (84,629)  (4,427) (32,654) (24,223) (16,758) (6,567) دولي -

-  (6,567) (18,630) (24,223) (33,715) (4,673)  (87,808) 

        مصاريف فائض الخسارة 

 (68)  (42) - - (26) - محلي -

 (558)  (379) - - (179) - دولي -

 - (205) - - (421)  (626) 

        

 32,491  1,289 2,346 424 18,716 9,716 صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، 

 (2,435)  868 (613) 37 (2,985) 258 صافي

 30,056  2,157 1,733 461 15,731 9,974 صافي أقساط التامين المكتسبة

 7,491  2,207 1,697 584 3,003 - عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 37,547  4,364 3,430 1,045 18,734 9,974 إجمالي اإليرادات 

        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب 

,60320 إجمالي المطالبات المدفوعة  20,842 - 227 3,387  45,095 
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 (28,850)  (2,060) (159) - (10,216) (16,415) المدفوعة

,16  1,327 68 - 10,626 4,188 صافي المطالبات المدفوعة  092  

 2,040  (1,271) (62) - 1,069 2,304 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 

(1,203) عنها، صافي  (2,984) 46 215  146  (3,843)  

 14,406  202 158 46 8,711 5,289 صافي المطالبات المتكبدة 

مخصص /)عكس( العجز في احتياطي 

التأمين ساط اق  (154)  2,279 95 )3, (694  (1,164)   (2,638)  

 (10)  (8) 28 27 (57) - مخصصات فنية أخرى

 3,010  393 329 - 1,019 1,269 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 771  62 48 123 150 388 روفات إكتتاب أخرىمص

(3,131) 291 12,102 6,792 إجمالي تكاليف ومصروفات اإلكتتاب   (515)   51 ,539 

 22,008  4,879 6,561 754 6,632 3,182 صافي دخل اإلكتتاب 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -11

 )غير مراجعة(  المعدلة م2018 سبتمبر 30  لفترة الثالثة  أشهر المنتهية في            

 المجموع  االخرى  الهندسي  الطاقة  المركبة  طبيال 

 دي الف لاير سعو 

ادات / )مصروفات( تشغيل  إير
       أخرى 

 (29,359)      مصروفات عمومية و إدارية

 (7,756)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (225)      مكافأت مجلس اإلدارة

فاء استثمارات محتفظ بها حتى اط
      تاريخ اإلستحقاق

98 

 2,862      إيراد عموالت من اإلستثمارات

 428      أخرى إيرادات

 (33,952)      إجمالي مصروفات تشغيل أخرى 

 (11,944)      خالل  الفترة  الخسائر

      - 

 -    الدخل المسند إلى عمليات التأمين صافي

 (11,944)   و الزكاة  الضرائبقبل  المساهمينإلى عمليات  ةسند الم الخسائر

 (1,950)      الزكاة للفترة

 (50)      ضريبة الدخل للفترة

      (2,000) 

       

(13,944)   للفترة الخسائر صافي  
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 التشغيلية )تتمة( القطاعات -11

 )غير مراجعة(   المعدلة م2018 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 المجموع   االخرى  الهندسي  الطاقة  المركبة  لطبيا غيليةالقطاعات التش

 الف لاير سعودي  

        اإليرادات 

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

3033,9 79,890 95,732 52,524 مباشر -  51,626  313,702 

 -  - - - - - إعادة تأمين -

-  52,524 95,732 79,890 33,930 51,626  313,702 

        امين المسندة: ادة الت أقساط إع

 (9,461)  (2,092) (2,518) - (4,851) - محلي -

( 27,345) (78,516) (42,207) (26,244) دولي -  (40,512)  (214,824) 

-  (26,244) (47,058) (78,516) (29,863 )  (42,604)  (224,285) 

        مصاريف فائض الخسارة 

 (204)  (126) - - (78) - محلي -

) (154) دولي - 375 ) - - (1,135)  (1,826) 

 (154) (615) - - (1,261)  (2,030) 

        

 87,387  7,761 4,067 1,374 48,059 26,126 صافي أقساط التامين المكتتبة

 8,080  (163) (662) (461) 10,021 (655) أقساط التامين غير المكتسبة، صافيالتغير في 

 95,467  7,598 3,405 913 58,080 25,471 صافي أقساط التامين المكتسبة

 38,223  9,174 11,116 1,162 16,771 - عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 133,690  16,772 14,521 2,075 74,851 25,471 إجمالي اإليرادات 

        

        تكاليف ومصروفات اإلكتتاب 

 143,577  6,251 3,513 3,012 73,074 57,727 إجمالي المطالبات المدفوعة

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
    

(45,780) 
    

(37,020)  (2,975)  (3,159)  (4,516)      (93,450) 

 50,127  1,735 354 37 36,054 11,947 صافي المطالبات المدفوعة 

 (7,638)  (1,966) (508) (63) (5,690) 589 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 صافي
 

1,609 
 

(9,642)  (174)  (2,021)  (1,079)      (11,307) 

 31,182  (1,310) (2,175) (200) 20,722 14,145 صافي المطالبات المتكبدة 

مخصص /)عكس( العجز في احتياطي اقساط 

 التأمين 
 

(2,340) 4,348 95 1,220 3,255  6,578 

 (876)  38 (535) (119) (260) - مخصصات فنية أخرى

 10,385  1,649 2,088 - 3,491 3,157 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 2,515  226 282 399 553 1,055 مصروفات إكتتاب أخرى

 49,784   3,858  880 175  28,854 16,017 إجمالي تكاليف ومصروفات اإلكتتاب 

 83,906  12,914 13,641 1,900 45,997 9,454 ب صافي دخل اإلكتتا
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -11

 )غير مراجعة(   المعدلة م2018 سبتمبر 30 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 المجموع  االخرى  الهندسي  الطاقة  المركبة  الطبي 

 الف لاير سعودي  

إيرادات / )مصروفات( تشغيل  
       أخرى 

 (88,079)      ات عمومية و إداريةمصروف

 (20,922)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (870)      مكافأت مجلس اإلدارة

 6      ارباح موزعة

بها حتى  اطفاء استثمارات محتفظ
      تاريخ اإلستحقاق

 
294 

 8,629      إيراد عموالت من اإلستثمارات

توزيعات خسائر محققة من 
      راتإلستثماا

(1,905) 

 2,473      إيرادات أخرى

 (100,374)      إجمالي مصروفات تشغيل أخرى 

 (16,468)      خالل  الفترة الخسائر

 -    ت التأمينالدخل  المسند إلى عمليا صافي

( 16,468)    و الزكاة  الضرائبالمسند إلى عمليات التأمين قبل  الخسارة صافي  

 (5,350)      الزكاة للفترة

 (150)      ضريبة الدخل للفترة

      (5,500( 

 (21,968)   رة للفترة الخسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
 اهمة سعودية( )شركة مس

 حول القوائم المالية األولية الموجزة  ايضاحات 
 م  2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةالثالثه اشهر و لفترة 

 

28 
 

 المعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتهم  - 12

ــد ــين والمـ ــاهمين الرئيسـ ــة المسـ ــراف ذات العالقـ ــل األطـ ـ تمثـ ــيونيرين وـمـ ــا الرئيسـ ــم مالكهـ ــي هـ ــركات التـ ــركة، و الشـ ــا للشـ                                        وظفي اإلدارة العليـ

                                  شــكل مشــترك أو لهــم ســيطرة مــؤثر بهــا. يــتم إعتمــاد سياســات التســعير و شــروط و أى شــركات أخــرى تخضــع لــتحكمهم أو يــتم الــتحكم بهــا ب

 عامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة الرئيسية و أرصدتهم كاآلتي:  هذه الم

مالت خالل الفترة لغ المعاا مب طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة  /)المستحق( كما في  الرصيد مدين   

  

سبتمبر  30

م2019  

 سبتمبر 30

م2018  

سبتمبر  30

م2019  

 ديسمبر 31

م2018  

 (مراجعة) (غير مراجعة) (مراجعة) (غير مراجعة)  

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي   

      مساهمين رئيسين 

   4,711 5,718 وثائق تأمين مكتتبة علي رضا الحاج حسين

 

مدفوعات مستلمة 

 9,663 11,107 (2,521) (4,274) ومطالبات مدفوعة
   55,638 38,706 وثائق تأمين مكتتبة موعة بن الدن السعوديةمج

 

مدفوعات مستلمة 

 105,673 54,959 (68,261) (89,420) ومطالبات مدفوعة
   4,201 6,899 بةوثائق تأمين مكتت سي بي سي

 

مدفوعات مستلمة 

 19,226 21,304 (2,993) (4,821) ومطالبات مدفوعة
تأمين تحدة للالشركة التجارية الم

 )لبنان(

مدفوعات مستلمة 

 - - (203) - ومطالبات مدفوعة

      شركات شقيقة 

 (270) (270) - -  نجم لخدمات التأمين

 

شركات تخضع لتحكم أطراف  

و يتم التحكم بها ذات عالقة أ

بشكل مشترك أو لهم سيطرة 

      مؤثر بها 

   45 - وثائق تأمين مكتتبة الوكاالت التجارية المتحدة

 

مدفوعات نيابة عن 

 821 847 - 26 الشركة
ورشة الوكالت التجارية المتحدة 

 المحدودة

   36 - وثائق تأمين مكتتبة
مدفوعات مستلمة 

(1) ومطالبات مدفوعة  (5,500) - - 
   - - تسوية مطالبات 
 (3) (4) - - مدفوعات 

   456 432 وثائق تأمين مكتتبة مكتب المحامي حسان محاسني

 

مدفوعات مستلمة 

 60 280 (328) (212) ومطالبات مدفوعة
   9 - وثائق تأمين مكتتبة مجموعة الشرق األوسط

 

مدفوعات مستلمة 

 1 - (47) - ومطالبات مدفوعة

ــمن اال ــةتتضــ ــاط المدينــ ــافي االقســ ــالة صــ ــدة اعــ ــة الوـثـــ  رصــ ــتحقة لحملــ ــدة المســ ــرى واالرصــ ــول االخــ ــدما واالصــ ــة مقــ ــدة المدفوعــ                                       ائق واالرصــ
 وااللتزامات االخرى. والمصروفات المستحقة
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 )تتمة(  المعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتهم-12

 ويضات المديرين وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين خالل الفترة:فيما يلي بياناً بتع    

 870 612 مكافأة للمكلفين بالحوكمة 

 

 الزكاة وضريبة الدخل  - 13

 المحمل للفترة / السنة (أ
 دارة.اال ديرقلتتم احتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة على الشركة وفقا 

 . مايلي حركة الزكاة المستحقة
 

 حركة المخصص خالل السنة  
 م 2018ديسمبر  31  م 2019سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(  
 ألف لاير سعودي 

 )مراجعة(  
 ألف لاير سعودي 

 23,708  22,488 الرصيد االفتتاحي للفترة / السنة
 4,000  3,000 المحمل للفترة / السنة 

 (5,220)  (1,552) السنة فترة / المدفوع خالل ال
 22,488  23,936 الرصيد نهاية الفترة / السنة 

 

 ئح المالية ذات الصلة.ترجع الفروق بين النتائد المالية والزكاة بشكل رئيسي إلى تعديالت معينة وفقا للوا
 

ــي الم ــا ف ــول به ــاة المعم ــة الزك ــركة ألنظم ــم الش ــى فه ــاًء عل ــوي بن ــاء الزك ــاب الوع ــم احتس ــة الت ــاةملك ــوائح الزك ــع ل ــعودية. تخض ــة الس                                      عربي

ــتم ط ــي ي ــات الت ــون الربوط ــن أن تك ــة ، ويمك ــيرات مختلف ــعودية لتفس ــة الس ــة العربي ــي المملك ــدخلف ــاة وال ــة للزك ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــا م                                 رحه

 ة.ن الشركمختلفة عن اإلقرارات المقدمة م

 

 الربوط الزكوية وضع  (ب
 

          ،م2018 م الـى 2009ديسـمبر  31السـنة الماليـة المنتهيـة فـي  مـنقدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات 

 .م2018ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في حتي ا كما استلمت الشركة شهادة مقيدة 
 

ــالل ــام  خ ــركة م2017ع ــتلمت الش ــات ، اس ـ ربوط ـ  ةزكوـي ــن  ةنهائـي ــنوات م ــام  م2005للس ــي ع ــدخل  م2008حت ــاة وال ــة للزك ــة العام ــن الهي                              م

يـاً. الموجـود حاليـا كافلاير سعودي. تعتقد الشـركة بـأن مخصـص الزكـاة  مليون16.09وضريبة استقطاع قدرها   مليون 6.01بالتزام زكوي قدره 

                                 ،ذلــك  وبــالرغم مــناعــاله وتــؤمن بانهــا ســوف تحصــل علــي حكــم مناســب.  ةالمــذكور ةالزكوـيـ الشــركة اعتــراض علــي هــذه الربوطــات مت قــد

 (.9)ايضاح مليون لاير سعودي  22.096 قدره الزكاة والدخلباصدار ضمان بنكي لصالح هئية ركة قامت الش
 

ــم   ــم تق ـ ل ـ الهيـئ ــاة وة العاـم ــن ة للزك ــنوات م ــع ربوطــات الس ــد برف ــدخل بع ــى 2012ال ــى م2018م إل ــاة عل ــق الزك ــن المســاهمين 99. تطب                                % م

 % من المساهمين.1 في حين أن ضريبة الدخل على 
 

 المال  رأس - 14

 .لاير سعودي 10، قيمة كل سهم عادي مليون سهم 49مليون لاير سعودي، مقسم إلى  490المصرح به والمدفوع يبلغ رأس المال 
 

          سـعودي لاير  490.000.000مجلـس ادارة الشـركة تخفـيض رأس مـال الشـركة مـن  أوص م2017 يونيـو 8هـ الموافق 1438رمضان  13في 

ــي  ــعودي  لاير  400.000.000ال ــي  س ــوم عل ــائ 40.000.000مقس ــي الخس ــا ف ــهم باقفاله ــاة. س ــاور المبق ــي اجتم ــة اف ــةلع الجمعي ــر العادي                     غي

ـ1439رمضـان  23في جلسـته المنعقـدة فـي  الشركةمساهمى ل                   ةجبـ التعـديالت الواتنفيـذ ووافقـت الجمعيـة العموميـة  م2018يونيـو  7الموافـق  ـه

                    لاير سـعودي 90.000.000ائر المبقـاة بمبلـغ لمـدفوع والخسـ المتعلقـة بهـذا التخفـيض، وقـد تـم تخفـيض رأس المـال افي اللوائح الداخلية للشركة 

ــد مقابــل كــل  ــالل تخفــيض ســهم واح ــيتم التخفــيض مــن خ ــن ت 5.44وس ــاهم حاليــا. الغــرض م ــهم يحــتفظ بهــا المس                                  خفــيض رأس المــال س

شـركات. لـن يكـون هنـاك تـأثير لتخفـيض رأس المـال علـى االلتزامـات الماليـة مـع قـانون ال هو إعادة هيكلة مركز رأس المال للشركة بما يتماشى 

 للشركة.
 

                   لاير ســـعودي مقســـوم علـــي  400.000.000للشـــركة هـــو رأس المـــال المصـــرح بـــه والمكتتـــب والمـــدفوع  م2019ســـبتمبر  30كمـــا فـــي 

  لاير سعودي. 10سهم عادي قيمة كل سهم  40.000.000

 

 

 م 2019سبتمبر 30 
 )غير مراجعة( 

 م2018 سبتمبر 30
 ة( )مراجع

 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي  

834,3 مرتبات ومزايا أخرى  4,012 
 226 143 مكافأة نهاية الخدمة

 3,977 4,238 
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 أس المال إدارة ر - 15

 تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

ــتظم.تقتــدير لشــركة متطلبــات رأس مالهــا مــن خــالل  ــى أســاس من ــين مســتويات رأس المــال المصــرح بهــا والمطلوبــة عل                              يــيم أوجــه القصــور ب

م إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر نشاطات الشركة. وللحفاظ علـى أو يت

 األرباح المدفوعة للمساهمين أو بإصدار أسهم. توزيعات تعديلبة تعديل رأس المال، قد تقوم الشرك

 تطلبات رأس المال التي فرضت من الخارج خالل الفترة المالية المبلغ عنها.ت بالكامل لميرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد إمتثل
 

 ربحية السهم )خسارة( /  - 16

 

للفتـرة.  والقائمـة درةمصـ عدد األسهم الالمرجح لمتوسط الالفترة على  )خسارة( / دخلي وذلك بتقسيم صاف)خسارة( / ربحية السهم للفترة  تم إحتساب 
(، ونتيجـة لـذلك فـان المتوسـط المرجـع لعـدد األسـهم المصـدرة 14ض في الخسـائر المبقـاة )ايضـاح باقفال التخفي يض رأس مالهاقامت الشركة بتخف

 الي تم تعديل الخسارة لكل سهم.لتمليون سهم عادي وبا 40والقائمة للفترة تم تعديله الي 

 

 معلومات اضافية   - 17

 قائمة المركز المالي األولية   أ(

 )مراجعة(  م2018ديسمبر  31 مراجعة( )غير   م2019سبتمبر  30    

 
عمليات 
 التأمين 

عمليات 
 جمالي اال المساهمين 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 جمالي اال المساهمين

 ألف لاير سعودي  

       الموجودات 
 89,533 1,056 88,477 96,965 13,556 83,409 النقد وما في حكمه

 169,736 - 169,736 155,725 - 155,725 تأمين، صافيأقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي ال
 94,750 - 94,750 113,899 - 113,899 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 88,169 - 88,169 74,634 - 74,634 لتسوية ا حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
المتكبدة غير حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 نهاالمبلغ ع
99,957 

- 
99,957 

135,637 - 135,637 
 5,699 - 5,699 4,451 - 4,451 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 384,755 224,596 160,159 378,114 220,584 157,530 إستثمارات
 4,700 4,700 - 17,080 17,080 - التأمين عمليات من قةتحمس مبالغ

 47,201 1,378 45,823 49,117 2,980 46,137 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 1,902 - 1,902 6,621 - 6,621 ممتلكات ومعدات، صافي

 78,400 78,400 - 78,400 78,400 - الشهرة
 73,500 73,500 - 60,000 60,000 - وديعة نظامية

 2,635 2,635 - 3,468         3,468             - عائد إستثمار الوديعة النظامية

 742,363 396,068 1,138,431 790,352 386,265 1,176,617 

 (4,700) (4,700) - (17,080)     (17,080) - ناقصا: حذف العمليات المتداخلة

 1,171,917 381,565 790,352 1,121,351   378,988 742,363 إجمالي الموجودات 
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 )تتمة( معلومات اضافية  - 17

 )تتمة( الي األوليةأ(  قائمة المركز الم 

 

 )مراجعة( م 2018ديسمبر  31 )غير مراجعة(   م2019سبتمبر  30

       المطلوبات 
 19,361 - 19,361 2,975 - 2,975  مطالبات حملة الوثائق
 55,813 560 55,253 68,146 930 67,216 لوبات أخرىمطمصاريف مستحقة و

 122,227 - 122,227 160,569 - 160,569 ذمم دائنة لمعيدي التأمين
 141,051 - 141,051 139,240 - 139,240 أقساط تأمين غير مكتسبة

 19,295 - 19,295 18,121 - 18,121 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
 111,586 - 111,586 94,378 - 94,378 مطالبات تحت التسوية

 209,481 - 209,481 149,190 - 149,190 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
 16,454 - 16,454 17,021 - 17,021 طي عجز أقساط تأمينإحتيا

 36,539 - 36,539 29,950 - 29,950 إحتياطيات فنية أخرى
 4,700 - 4,700 17,080 - 17,080 التأمين عمليات إلى  مستحقة مبالغ

 270 270 - 270 270 - عالقة ذات جهات إلى  مستحق
 18,018 - 18,018 8,590 - 8,590 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 36,037 - 36,037 36,652 - 36,652 فائض عمليات التأمين
 (86) - (86) 945 - 945 إحتياطي خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات

 22,488 22,488 - 23,936 23,936 - لالزكاة وضريبة الدخ
 2,635 2,635 - 3,468 3,468 - عائد إستثمار الوديعة النظامية المستحق لساما  

 741,927 28,604 770,531 789,916 25,953 815,869 

 (4,700) - (4,700) (17,080) - (17,080) ناقصا: حذف العمليات المتداخلة

,28 724,847 إجمالي المطلوبات  046  753,451 785,216 25,953 811,169 

       المساهمين حقوق 
 400,000 400,000 - 400,000 400,000 - رأس المال

 31,944 31,944 - 31,944 31,944 - حتياطي النظامياال
 (71,684) (71,684) - (65,363) (65,363) - خسائر متراكمة

838 883 - إحتياطي خسارة القيمة العادلة لإلستثمارات  - 52 52 

 360,312 360,312 - 367,464 367,464 - إجمالي حقوق المساهمين 

زام المزايا احتياطي اعادة قياس الت
 436 - 436 436 - 436 المتعلقة بعمليات التأمين -المحددة

 360,748 360,312 436 367,900 367,464 436 الملكية إجمالي حقوق 

 1,171,917 386,265 785,652 1,121,351 396,068 725,283 الملكية إجمالي المطلوبات و حقوق 

 22,096   22,096   اإللتزامات والتعهدات
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 معلومات اضافية )تتمة( -17

 قائمة الدخل األولية  (ب

( )غير مراجعة  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 
عمليات 
 التأمين 

عمليات 
 المساهمين 

م 2019
 األجمالي 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م 2018
 األجمالي 

 ألف لاير سعودي  

       اإليرادات 
       ساط التأمين المكتتبةإجمالي أق
 120,925 - 120,925 66,951 - 66,951 مباشر -
 - - - - - - إعادة تأمين -

 66,951 - 66,951 120,925 - 120,925 

       لمسندة: ا أقساط إعادة التامين

 (3,179) - (3,179) (1,791) - (1,791) محلي -
 ( 84,629) - ( 84,629) (52,906) - (52,906) دولي -

 (54,697) - (54,697) (87,808 ) - (87,808 ) 

       مصاريف فائض الخسارة 

 (68) - (68) (63) - (63) محلي -
 (558) - (558) (515) - (515) دولي -

 (578) - (578) (626) - (626) 
       

 32,491 - 32,491 11,676 - 11,676 صافي أقساط التامين المكتتبة 

 (2,435) - (2,435) 5,358 - 5,358 ر المكتسبة، صافيط التامين غيالتغير في أقسا

 30,056 - 30,056 17,034 - 17,034 صافي أقساط التامين المكتسبة 
 7,491 - 7,491 10,363 - 10,363 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 37,547 - 37,547 27,397 - 27,397 إجمالي اإليرادات 

       
       كتتاب تكاليف ومصروفات اإل

 45,059 - 45,059 29,852 - 29,852 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (28,850)   - (28,850)   (16,813) - (16,813) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 16,209 - 16,209 13,039 - 13,039 لمطالبات المدفوعة ا صافي

التغير في المطالبات تحت التسوية و 
 صافي ت فنية أخرى،إحتياطيا

(6,121) - (6,121) 
2,040 

- 
2,040 

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 
 صافي

(629) - (629)     (3,843) -     (3,843) 

 14,406 - 14,406 6,289 - 6,289 بدة تك صافي المطالبات الم
 (2,638) - (2,638) - - - إحتياطيات عجز اقساط التأمين

 (10) - (10) - - - رىطيات فنية أخإحتيا
 3,010 - 3,010 2,606 - 2,606 تكاليف إقتناء وثائق تأمين
 771 - 771 577 - 577 مصروفات إكتتاب أخرى

 15,539 - 15,539 9,472 - 9,472 إجمالي تكاليف ومصروفات اإلكتتاب 

       

 22,008 - 22,008 17,925 - 17,925 صافي دخل اإلكتتاب 
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 معلومات اضافية )تتمة( -17

 )تتمة(قائمة الدخل األولية ب( 

( )غير مراجعة  سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ل   

 
عمليات 
 التأمين 

عمليات 
 اهمين مسال

م 2019
 األجمالي 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م 2018 
 األجمالي 

 ألف لاير سعودي  

( تشغيل  ت / )مصروفاتإيرادا
 أخرى 

       

 (29,359)  (618) (28,741) (18,806) (303) (18,503) مصروفات عمومية و إدارية
 (7,756)  - (7,756) 5,734 - 5,734 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (225)  (225) - (184) (184) - مكافأت مجلس اإلدارة
اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 ستحقاقاإل
30 81 111 51 47 

 
98 

 2,862  1,720 1,142 2,785 1,630 1,155 اإلستثمارات دخل
 428  - 428 611 - 611 إيرادات أخرى

إيرادات  /)مصروفات( إجمالي 
,10) تشغيل أخرى  739 ) 1,224 (9,749)  (34,876) 924  (33,952) 

        
(12,868) 8,176 1,224 6,952   للفترة)الخسارة(  / الدخلصافي   924  (11,944)  

        

  (6,337)  6,337 - 12,868 (12,868)   - 

صافي دخل الفترة المسند  
 مين قبل الضرائب و الزكاة ه للمسا

615 7,561 8,176 - (11,944)   (44,911)  

        
 -  (1,950) - - (950) - مصروف الزكاه 

 -  (50) - - (50) - مضروف ضرائب الدخل 

 - (1,000) - - (2,000)  - 

        
        

صافي الخسارة المسندة الى عمليات 
 (13,944) - 7,176 6,561 615 التأمين بعد الضرائب و الزكاه 

 
(13,944) 

        
لخسارة( للسهم الواحد )ااألرباح / 

      )باللاير السعودي لكل سهم(
 

 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 40,000   40,000  ف(ائمة )باآلالالق
 

 
الخسارة األساسية والمخفضة للسهم 

(0.35)   0.16  الواحد )باللاير السعودي(  
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 معلومات اضافية )تتمة(  -17

 لدخل الشامل األولية  ا  ئمةقا (ج

( )غير مراجعة  سبتمبر 30 في أشهر المنتهية  الثالثةلفترة    

عمليات  
 ن التأمي 

عمليات 
 ساهمين الم 

م 2019
 األجمالي 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
  المساهمين

 م2018
 األجمالي  

 ألف لاير سعودي  
        

,6 615 )الخسارة( للفترةالدخل / صافي  615  7,176 - (44,913 )   (13,944 )  
        الشامل األخر)الخسارة(  /الدخل 

        
الحقاً  بنود سوف أو يمكن إعادة تصنيفها

      قائمة الدخل األولية:إلى 
 

 
(82) (36) 1,000 678 322 صافي التغير في القيمة العادلة -   (118)  

( 14,026) (36) 8,176 7,239 937 )الخسارة( الشامل للفترة / الدخلإجمالي    (14,062 )  
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 )تتمة(  معلومات اضافية-17

 ة الدخل األولية قائم (ت

( )غير مراجعة  سبتمبر 30 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة    

 
عمليات 
 التأمين 

عمليات 
 المساهمين 

م 2019
 األجمالي 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 نمي المساه 

م 2018
 األجمالي 

 ألف لاير سعودي  

       اإليرادات 
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 313,702 - 313,702 267,105 - 267,105 رمباش -
 - - - 474 - 474 إعادة تأمين -

 267,579 - 267,579 313,702 - 313,702 

       أقساط إعادة التامين المسندة: 

 (9,461) - (9,461) (14,745) - (14,745) محلي -
 (214,824) - (214,824) (210,395) - (210,395) دولي -

 (225,140) - (225,140) (224,285) - (224,285) 

       مصاريف فائض الخسارة 

 (204) - (204) (189) - (189) محلي -
 (1,826) - (1,826) (1,545) - (1,545) دولي -

 (1,734) - (1,734) (2,030) - (2,030) 
       

 87,387 - 87,387 40,705 - 40,705 صافي أقساط التامين المكتتبة
تسبة، مين غير المكالتغير في أقساط التا

 صافي
20,961 - 20,961 8,080 - 8,080 

 95,467 - 95,467 61,666 - 61,666 صافي أقساط التامين المكتسبة
 38,223 - 38,223 28,922 - 28,922 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 133,690 - 133,690 90,588 - 90,588 إجمالي اإليرادات 

       
       ب تكاليف ومصروفات اإلكتتا

 143,577 - 143,577 105,631 - 105,631 الي المطالبات المدفوعةإجم
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المدفوعة
(58,070) - (58,070) (93,450 ) - (93,450 ) 

 50,127 - 50,127 47,561 - 47,561 لبات المدفوعة طا صافي الم
التغير في المطالبات تحت التسوية و 

 يية أخرى، صافإحتياطيات فن
(3,673) - (3,673) (7,638) - (7,638) 

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
 عنها، صافي

(24,611) - (24,611) (11,307 ) - (11,307 ) 

 31,182 - 31,182 19,277 - 19,277 بدة تك صافي المطالبات الم
 6,578 - 6,578 567 - 567 إحتياطيات عجز اقساط التأمين

 (876) - (876) (6,588) - (6,588) أخرىياطيات فنية إحت
 10,385 - 10,385 7,141 - 7,141 تكاليف إقتناء وثائق تأمين
 2,515 - 2,515 2,005 - 2,005 مصروفات إكتتاب أخرى

 49,784 - 49,784 22,402 - 22,402 تكاليف ومصروفات اإلكتتاب ي إجمال

       

 83,906 - 83,906 68,186 - 68,186 صافي دخل اإلكتتاب 
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 معلومات اضافية )تتمة( -17

 )تتمة(ب( قائمة الدخل األولية 

( )غير مراجعة  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة    

 
ليات عم 

 التأمين 
عمليات 
 المساهمين 

م 2019
 األجمالي 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م 2018 
 األجمالي 

 عودي ألف لاير س  

إيرادات / )مصروفات( تشغيل  
 أخرى 

       

 (88,079)  (1,500) (86,579) (73,526) (896) (72,630) مصروفات عمومية و إدارية
 (20,922)  - (20,922) 3,938 - 3,938 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

) - مكافأت مجلس اإلدارة 126 ) (612) - (870)  (870) 
 6  6 - - - - باحتوزيعات ار

اطفاء استثمارات محتفظ بها حتى 
 تاريخ اإلستحقاق

89 
141 

230 153 141 
 

294 

 8,629  5,212 3,417 9,181 4,869 4,312 إيراد اإلستثمارات
اح / )خسائر( ربتوزيعات أرباح وأ

 محققة من اإلستثمارات
156 

280 
436 - (1,905) 

 
(1,905) 

 2,473  - 2,473 2,103 - 2,103 إيرادات أخرى

إجمالي إيرادات / )مصروفات(  
 (100,374)  1,084 (101,458) (58,250) 3,782 (62,032) تشغيل أخرى 

        
,9 3,782 6,154 صافي )الخسارة( / الربح للفترة  369  (17,552) 1,084  (16,468) 

        

 

     
(5,539) 

       5,539 

             - 

       17,552  (17,552) 

                - 

صافي دخل الفترة المسند  
مين قبل الضرائب و ه للمسا
 الزكاة 

615 9,321 9,936 - (16,468)   (16,468)  

        
,2) - الزكاة للفترة 085 ) - - (5,350)  - 

 -  (150) - - )150) - ضريبة الدخل للفترة

 - (3,000( - - (5,500(  - 

        
        

صافي الخسارة المسندة الى  
الزكاة  عمليات التأمين بعد 

 (21,968) - 6,936 6,321 615 وضريبة الدخل 

 

(21,968) 

        
للسهم الواحد )باللاير  حبااألر

      السعودي لكل سهم(
 

 
دية المتوسط المرجح لعدد األسهم العا

 40,000   40,000  )باآلالف(القائمة 
 

 
األساسية  (الخسارةالربح / )

والمخفضة للسهم الواحد )باللاير 
 (0.55)   0.16  السعودي(

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
 اهمة سعودية( )شركة مس
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 ة )تتمة( في معلومات اضا -17

 قائمة الدخل الشامل األولية   (ح

( )غير مراجعة  سبتمبر  30أشهر المنتهية في   التسعةلفترة    

عمليات  
 أمين الت

عمليات 
 المساهمين 

م 2019
 األجمالي 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
  المساهمين

 م2018
 األجمالي  

 ألف لاير سعودي  
        

,1326 615 )الخسارة( للفترة /الدخل  صافي  6,936 - (21,968)  (21,968) 
        )الخسارة( / الدخل الشامل األخر

        
فها الحقاً ن إعادة تصنيبنود سوف أو يمك 

      إلى قائمة الدخل األولية:
 

 
 655  807 (152) 2,298 1,111 1,187 صافي التغير في القيمة العادلة -
 1,905  1,905 - (436) (280) (156) صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل -

,19) (152) 8,798 7,152 1,646 )الخسارة( الشامل للفترة /الدخل إجمالي   562 )  (19,408) 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  
 اهمة سعودية( )شركة مس
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 معلومات اضافية )تتمة(  -17

 ئمة التدفقات النقدية اق-د

 

 

 

 

 

 

 

( )غير مراجعة  برسبتم 30اشهر المنتهية في  التسعةلفترة    

 
عمليات 
 التأمين 

عمليات 
 المساهمين 

م 2019
 عمليات التأمين األجمالي 

عمليات 
 ينالمساهم

 م 2018
 جمالي األ

 ألف لاير سعودي  

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 9,321 615 الفترة  )خسارة( /  دخلصافي 
 

9,936 - 
 

(16,468) 
 

(16,468) 
       عديالت للبنود غير النقدية:لتا

 1,009 - 1,009 1,420 - 1,420 إستهالكات الممتلكات والمعدات
 20,922 - 20,922 (3,938) - (3,938) يون مشكوك في تحصيلهاد (مخصصد / )ر

 1,905 1,905 - (436) (280) (156) )خسارة( محققة من االستثمارات أرباح /
حتى تاريخ  هااطفاء استثمارات محتفظ ب

 (294) (141) (153) (230) (141) (89) اإلستحقاق
 198   - 198  1,682         - 1,682 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 (466)  8,900 8,434 21,976 (14,407) 7,272 

 مطلوباتالتغيرات في الموجودات وال
       التشغيلية

 42,213 - 42,213 17,949 - 17,949 أقساط تأمين وذمم مدينة لمعيدي التأمين
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 المكتسبة 
(19,149) 

- 
(19,149) 61,794 

- 
61,794 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
 التسوية 

13,535 
- 

13,535 5,711 
- 

5,711 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 
 غير المبلغ عنها

35,680 
- 

35,680 16,567 
- 

16,567 

 2,982 - 2,982 1,248 - 1,248 تكاليف إقتناء وثائق مؤجلة

 23,534 (1,879) 25,413 (1,916) (1,602) (314) ودات أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً وموج

 (572) (572) - (833) (833) - عموالت مستحقة على وديعة نظامية
 (4,008) - (4,008) (16,386) - (16,386) مطالبات حملة الوثائق وذمم دائنة

 (27,419) 353 (27,772) 12,333 370 11,963 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

يدي التأمينمم دائنة لمعذ  38,342 - 38,342 (8,145) - (8,145) 
 (69,873) - (69,873) (1,811) - (1,811) أقساط تأمين غير مكتسبة

 (5,803) - (5,803) (1,174) - (1,174) عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 (13,350) - (13,350) (17,208) - (17,208) مطالبات تحت التسوية
المبلغ عنهامتكبدة غير  مطالبات  (60,291) - (60,291) (27,873) - (27,873) 

 6,577 - 6,577 567 - 567 احتياطي عجز اقساط
 (876) - (876) (6,589) - (6,589) احتياطيات فنية اخرى

ئد إستثمار الوديعة النظامية المستحق عا
 833 833 -   لساما

 
- 572 572 

 73,720 - 73,720 12,380 - 12,380 مستحق لعمليات المساهمين

 (12,380) (12,380) - مستحق لعمليات التأمين
                   
                 - (73,720 )  (73,720 )  

 8,276 (4,712) 3,564 99,253 (09589, )  9,303 
 - - - (11,110) - (11,110) نهاية الخدمة المدفوعة

 (5,179) (5,179) -                 (1,552) (1,552) - مصروف ضرائب الدخل و الزكاة

 ( / الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 
 األنشطة التشغيلية

(2,834) (6,264) (9,098)      99,253 (95,129) 4,124 



 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 ایضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة
 م  ۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةاشھر و الثالثھ لفترة 

 

۳۹ 

 معلومات اضافیة (تتمة) -۱۷
 (تتمة) قائمة التدفقات النقدیة-د

 

 

 أرقام المقارنة - ۱۸
 

 ة الزكا )أ
                   ) ت��م تغیی��ر أس��اس االعت��راف بالزك��اة نتیج��ة إلص��دار تعم��یم جدی��د م��ن مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي الجدی��د.۲كم��ا ھ��و موض��ح ف��ي االیض��اح رق��م (

 ت في حقوق المساھمین:) لھ التأثیر التالي على البنود الخاصة ببیانات الدخل والدخل الشامل والتغیرا۳ھذا التغیر (كما ھو موضح في المالحظة 
 :۲۰۱۹ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةكما في فترة 

الرصید السابق  التأثیر الحساب
 قبل التعدیل

 

  المعدلالرصید  اثر التعدیل
 (باأللف لایر سعودي)

 )۲٬۰۰۰( )۲٬۰۰۰( - قائمة الدخل االولیة الزكاة
 )۱۳٬۹٤٤( )۲٬۰۰۰( )۱۱٬۹٤٤( قائمة الدخل االولیة صافي الخسارة خالل الفترة

خالل  الخسائرنصیب السھم من 
 الفترة 

 )۰٫۳٥( )۰٫۰٥( )۰٫۳۰( قائمة الدخل االولیة

 المساھمینقائمة التغیرات في حقوق  الزكاة 
 األولیة

)۲٬۰۰۰( ۲٬۰۰۰ - 

 )۱٤٬۰۲٦( )۲٬۰۰۰( )۱۲٬۰۲٦( قائمة الدخل الشامل األولیة اجمالي خسائر الدخل الشامل االخر
     

 :۲۰۱۸ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةكما في فترة 
الرصید السابق  التأثیر الحساب

 قبل التعدیل
 

الرصید السابق  اثر التعدیل
 بعد التعدیل

 (باأللف لایر سعودي)
 )٥٬٥۰۰( )٥٬٥۰۰( - قائمة الدخل االولیة الزكاة

 )۲۱٬۹٦۸( )٥٬٥۰۰( )۱٦٬٤٦۸( قائمة الدخل االولیة صافي الخسارة خالل الفترة
 )۰٫٥٥( )۰٫۱٤( )۰٫٤۱( قائمة الدخل االولیة نصیب السھم من الدخل خالل الفترة 

 المساھمینقائمة التغیرات في حقوق  الزكاة 
 األولیة

)٥٬٥۰۰( ٥٬٥۰۰ - 

 )۱۹٬۲٥٦( )٥٬٥۰۰( )۱۳٬۷٥٦( قائمة الدخل الشامل األولیة اجمالي خسائر الدخل الشامل االخر
 

 د القوائم المالیة األولیة الموجزةعتماإ - ۱۹

 ھـ.۱٤٤۱ ربیع االول ۷ م الموافق۲۰۱۹ نوفمبر ٤ من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة

)(غیر مراجعة  سبتمبر ۳۰اشھر المنتھیة في  التسعةلفترة    

 
عملیات 
 التأمین

عملیات 
 المساھمین

م ۲۰۱۹
 ملیات التأمینع األجمالي

عملیات 
 المساھمین

 م ۲۰۱۸
 األجمالي

 ألف لایر سعودي 

       التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة
 - - - (۳۹٬۳۱۸) (۱۹٬۳۱۸) (۲۰٬۰۰۰) اضافات إستثمارات

 ۱٬۰۲٥ ۱٬۰۲٥ - ٤۸٬٤۸۷ ۲٤٬٥۸۲ ۲۳٬۹۰٥ المتحصل من بیع إستثمارات
)۲۲٬۰۹٦( - - - ودائع تحت الطلب  - )۲۲٬۰۹٦(  

 (٥۱۹) - (٥۱۹) (٦,۱۳۹) - (٦,۱۳۹) اضافات ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة 

)۲۲٬٦۱٥( ۳,۰۳۰ ٥٬۲٦٤ (۲٬۲۳٤) اإلستثماریة  ۱٬۰۲٥ )۲۱٬٥۹۰(  
       التمویلیةالتدفقات النقدیة من األنشطة 
 - - - ۱۳٬٥۰۰ ۱۳٬٥۰۰ - إنخفاض في الودیعة النظامیة

 ۱۳٬٥۰۰           -                األنشطة اإلستثماریة ناتجة منلنقد الصافي ا
      ۱۳٬٥۰۰

                   -                 -                    - 
 (۱۷,٤٦٦) (۹٤,۱۰٤) ۷٦,٦۳۸ ۷٬٤۳۲ ۱۲٬٥۰۰ (٥,۰٦۸) صافي التغیر في النقد و ما في حكمھ

 ۱۳۸٬۷۹٦ ۹٤٬۸٤۳ ٤۳٬۹٥۳ ۸۹٬٥۳۳ ۱٬۰٥٦ ۸۸٬٤۷۷ النقد وما في حكمھ، بدایة الفترة
 ۱۲۱,۳۳۰ ۷۳۹ ۱۲۰,٥۹۱ ۹٦,۹٦٥ ۱۳٬٥٥٦ ۸۳,٤۰۹ النقد وما في حكمھ، نھایة الفترة

       معلومات غیر نقدیة:
صافي التغیر في القیمة العادلة لألستثمارات 

)٥٥۲( (۱٥۲) ۱,۸٦۲ ۸۳۱ ۱٬۰۳۱ المتاحة للبیع  )۷۰٤(  
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