
   

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التعاوني للتأمين المتحدة الشركة

 )سعودية مساهمة شركة(
 

 الموجزة وتقرير الفحص األولية المالية القوائم
 ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهرو  شهرأ تي الثالثةلفتر 

 

 



   

 
    

 

 التعاوني للتأمين المتحدة الشركة
 ) سعودية مساهمة شركة( 

 جزة وتقرير الفحصالمو  األولية المالية القوائم
 ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهر تي الثالثة ولفتر 

 
 صفحة اتيجدول المحتو 

 ١ الفحصتقرير 

 ٣-٢ األوليةائمة المركز المالي ق

 ٤ األوليةعمليات التأمين والفائض المتراكم نتائج قائمة 

 ٥ األوليةقائمة عمليات المساهمين 

 ٦ األوليةالشاملة  قائمة عمليات المساهمين

 ٧ األوليةقائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 ٨ األوليةقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

 ٩ األوليةقائمة التدفقات النقدية للمساهمين 

 ٢٤ - ١٠ األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



















 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
   (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

 

۱۰    
   

 واألنشطة الرئيسيةالتنظيم  -۱

 ٦ي بتـــاريخ إن الشـــركة المتحـــدة للتـــأمين التعـــاوني ("الشـــركة") هـــي شــــركة مســـاهمة ســـعودية ، ســـجلت فـــي السجــــل التجـــار 
مركــز . إن المركــز الرئيســي للشــركة يقــع ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥) تحــت رقــم ٢٠٠٨يونيــو  ٦هـــ الموافــق (١٤٢٩جمــادى الثــاني 

 المملكة العربية السعودية . ٢١٤٢٢جدة  ٥٠١٩ص . ب  الروضة ، حي الخالدية ارعش والرابع) مل (الطابق األولخالم
 

في المملكـة العربيـة  واألنشطة المتعلقة بهالتأمين و إعادة التأمين التعاوني يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال ا
) ، إســــتلمت الشــــركة التــــرخيص مــــن مؤسســــة النقــــد العربــــي ٢٠٠٨مــــايو  ٥هـــــ ( ١٤٢٩ربيــــع الثــــاني  ٢٩الســــعودية. فــــي 

ينـــاير  ١ة اعمالهـــا فـــي بـــدأت الشـــرك الســـعودية.الســـعودي ( ســـاما) لمزاولـــة التـــأمين و إعـــادة التـــأمين فـــي المملكـــة العربيـــة 
٢٠٠٩. 

      

هــا قامــت باالســتحواذ بــي اس ســي ("البــائع") التــي بموجب البحــرين –أبرمــت الشــركة اتفاقيــة مــع شــركة يــو ســي أيــه للتــأمين   
 ٧٨،٤٠بمبلــغ شــهرة مبلــغ  ٢٠٠٨ديســمبر  ٣١عين فــي المملكــة العربيــة الســعودية اعتبــارا مــن ئعلــى عمليــات تــأمين البــا

حسـبما اعتمـد مـن قبـل مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي (سـاما) مـع موجـودات ومطلوبـات التـامين ذات  ديـال سعو مليون ري
 يال سعودي).ـر ٦٥٦،٩٥( لـ الصلة وبمبلغ معادل

 
ال سـعودي ، حسـبما اعتمـد مـن قبـل سـاما ، ومطلوبـات مماثلـة ـمليـون ريـ ٧٨,٤٠اضافة الى مـا تقـدم ، فـإن الشـهرة بمبلـغ 

% مـن ٥٠طبقا لتعليمات سـاما وجـب دفـع القسـط المبـدئي (م تسجيلها باثر رجعي في القوائم المالية. ) قد تللبائع(مستحقة 
ن يتجـاوز لـا لـذلك فـإن الـدفع د، واسـتنا ٢٠١٥ودفـع دفعـات دوريـة حتـى نهايـة  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١سعر المحفظة) بتاريخ 

ل اجــراء اي دفــع مــن هــذا القبيــل . حصــلت مــن الفــائض المتــاح للتوزيــع، وذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة ســاما قبــ ٪٥٠
بمبلــغ  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩)  لــدفع شــهرة لعــامي ٢٠١١يوليــو  ١٩(ه ١٤٣٢ عبان شــ ١٨شــركة علــى موافقــة ســاما بتــاريخ ال

وتبعــا لــذلك، قامــت الشــركة بتخفــيض مطلوباتهــا بخصــوص  ،ال ســعودي علــى التــواليـريــ٢٨‚٣٢ال ســعودي و ـريــ ٢٥‚١٢
 ٢ه والموافـق لــ ( ١٤٣٣جمـاد االول  ١٠ حصـلت الشـركة علـى موافقـة سـاما بتـاريخ عودي.ال ســري ٥٣‚٤٤الشهرة بمبلغ 

مليون ريــال سـعودي. وبنـاءًا علـى ذلـك فـإن الشـركة تكـون  ٢٤،٩٦٢) والمتعلق بالدفعة المتبقية للشهرة بمبلغ ٢٠١٢ابريل 
كمـا قامـت الشـركة بـدفع رسـوم علـى مليـون ريــال سـعودي.  ٢٤،٩٦٢قد قامت بتسـوية مطلوباتهـا بخصـوص الشـهرة بمبلـغ 

 .٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتهيه في  السنةمليون خالل  ٥,١الشهرة بمبلغ 
 

 أسس اإلعداد  - ٢
 

 بيان االلتزام
ـــة لقـــد  ـــم إعـــداد القـــوائم المالي ـــةت ـــاً المـــوجزة  األولي ـــدولي رقـــم  وفق ـــار المحاســـبة ال إن . " التقـــارير الماليـــة االوليـــة"  )٣٤(لمعي

مـع تلـك المتبعـة فـي إعـداد القـوائم الماليـة المـوجزة تتفـق  األوليـةبية المتبعـة فـي إعـداد هـذه القـوائم الماليـة لسياسات المحاسـا
 يونيـــو ٣٠المنتهيــة فـــي  الســـتة أشـــهر وأشــهر تــي الثالثـــة لفتر المـــوجزة  األوليـــةيجـــب ان تقــرأ هـــذه القـــوائم الماليــة  الســنوية.
ن االدارة أ ضـــاء مجلـــسعأ عتقـــدي .٢٠١٢ديســـمبر  ٣١المدققـــة كمـــا بتـــاريخ  لماليـــةا القـــوائم ع("الفتـــرة") بـــالتزامن مـــ ٢٠١٣

تعكــس كــل التعــديالت، بمــا فــي ذلــك التعــديالت العاديــة المتكــررة، الضــرورية لعــرض نتــائج المــوجزة  األوليــةالقــوائم الماليــة 
 السنوية. لنتائجهاللشركة قد ال تكون مؤشرا  األوليةان النتائج المعروضة.  األوليةالعمليات بعدل للفترة 

 
 ديسمبر. ٣١تتبع الشركة نظام سنة مالية تنتهي في 
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 (تتمة) - أسس اإلعداد – ٢

 
ال سـعودي ـويـتم تقريبهـا ألقـرب ألـف ريـ لكونه العملة الوظيفيـة للشـركة ال السعوديـالريالموجزة ب األوليةالقوائم المالية تظهر 

 ما لم يذكر خالف ذلك.،
   

لتقــارير الماليــة اســتخدام تقــديرات وافتراضــات تــؤثر فــي للمعــايير الدوليــة لوفقــًا  المــوجزة األوليــةلماليــة تطلــب إعــداد القــوائم اي
اإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات المحتملــة، إن وجــدت، يتطلــب أيضــًا عنهــا و  المفصــحمبــالغ الموجــودات والمطلوبــات 

عنهــا خــالل فتــرة القــوائم الماليــة  المفصــحاإليــرادات والمصــاريف  ومبــالغالمــوجزة  األوليــةكمــا فــي تــاريخ القــوائم الماليــة وذلــك 
. ورغم أن هذه التقديرات والقـرارات مبنيـة علـى أفضـل مـا لـدى اإلدارة مـن علـم باألحـداث والتصـرفات الحاليـة الموجزة األولية

 .إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات
 

علـــى جميـــع المعلومـــات واالفصـــاحات المطلوبـــة العـــداد القـــوائم الماليـــة الكاملـــة،  المـــوجزة األوليـــةال تشـــتمل القـــوائم الماليـــة 
 والمعدت وفقا للمعايير الدولية العداد التقارير.

 
بصورة عامة في ترتيب السيولة. ومن المتوقع استعادة وتسـوية كافـة الموجـودات  األوليةتعرض الشركة قائمة المركز المالي 

ات المحــتفظ بهــا حتــى تــاريخ االســتحقاق علــى التــوالي، وذلــك خــالل اثنــي عشــر شــهرا ســتثمار باســتثناء اإل والمطلوبــات الماليــة
   .األوليةبعد تاريخ اعداد التقارير 

 ساس العرضأ
 

وفقًا لمتطلبات نظام شركات تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين 
. تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في في المملكة العربية السعوديةالتأمين العاملة 

الدفاتر المحاسبية الخاصة بها. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف الناشئة عن العمليات المشتركة من قبل اإلدارة وتعتمد 
 من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

 
 كالتالي: بين مساهمي الشركة للشركةالتأمين حسب نص الالئحة التنفيذية  ويتم توزيع فائض عمليات

 
   

 ٪٩٠  محول لعمليات المساهمين
 ٪١٠  محول لحملة وثائق التأمين

  ١٠٠٪ 
 
 

 شركةالمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي تبنتها ال
 

المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك للسنة المالية السابقة ولم ينتج عن تبني  المحاسبية إن السياسات
 .المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة على الشركة اي تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة
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 :الدولية المحاسبة معايير مجلس الشركة بتبني التعديالت و التفسيرات على المعايير القائمة التالية و التي اصدرت من قبل قامت

 
 الوصف  المعيار 

 القروض الحكومية  –) ١تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (  ١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 اإلفصاحات: –) ٧على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (تعديالت   ٧لي للتقارير المالية رقم المعيار الدو 

 المطلوبات الماليةو الموجودات المالية  مقاصه
 القوائم المالية الموحدة  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 االستثمار في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة :ركةالترتيبات المشت  ١١المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المنشآت األخرى في اإلفصاح عن الحصص   ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 قياس القيمة العادلة  ١٣المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية 
٢٠رقم     

  يمنجم سطحلفي مرحلة اإلنتاج  يد والكشط التجر تكاليف  

 عرض القوائم المالية   ١معيار المحاسبة الدولي رقم 
 تصنيف المعدات الخدمية –الممتلكات واآلالت والمعدات   ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
 لموظفينتعويضات ا – ١٩تنقيحات على معيار المحاسبة الدولي رقم   ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم 
 القوائم المالية المنفصلة  ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم 
 إلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم 
 األثر الضريبي للتوزيع على حملة أدوات حقوق الملكية –األدوات المالية   ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 

 التقارير المالية األولية  ٣٤بة الدولي رقم معيار المحاس
 

إن اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتها القابلة للتطبيق على الشركة لم يكن له أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية 
 األولية الموجزة.

 
 بعد تطبق معايير صادرة ولم 

المعايير الصادرة والتي لم تفعل بعد حتى تاريخ صدور القوائم المالية األولية الموجزة للشركة مدرجة أدناه. تظهر قائمة المعايير إن 
والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في المستقبل. تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير عندما 

 لمفعول.تصبح سارية ا
 

 التفعيلتاريخ   الوصف  المعيار
 ٢٠١٥يناير  ١  التصنيف والقياس –االدوات المالية     ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ٢٠١٤يناير  ١  القوائم المالية الموحدة  ١٠المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ٢٠١٤يناير  ١  المنشآت األخرى في عن الحصص اإلفصاح   ١٢المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ٢٠١٤يناير  ١  القوائم المالية المنفصلة  ٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم 
–) ٣٢على معيار المحاسبة الدولية رقم (تعديالت   ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 

 المطلوبات الماليةو الموجودات المالية  مقاصة
 ٢٠١٤يناير  ١ 

 –)٣٦ديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (تع  ٣٦اسبة الدولي رقم معيار المح
اإلفصاحات عن المبالغ القابلة لالسترداد لألصول غير 

 ٢٠١٤يناير  ١ 
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 المالية 
 

النقد وما فى حكمه  - ٣  

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  (غير مدققة) (مدققة)

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
   التأمينيات عمل  

 لدى البنوكفي الصندوق و نقد  ۳۷۰,۸٥ ۱۳۲,۳٤
 ودائع قصيرة االجل ۸۲۳,٥٥ -

۳٤,۱۳۲ ۱٤۱,۱۹۳  
  المساهمينعمليات   

 نقد فى الصندوق ولدى البنوك ٤,٤۱٥ ۳۲,۳۱٤
 ودائع قصيرة األجل ۱۱۷,۰٤۰ -

۳۲,۳۱٤ ۱۲۱,٤٥٥  
 

ى ذات تصــنيف ائتمــاني جيــد. ان القيمــة الدفتريــة المفصــح عنهــا تقــارب لــدى اطــراف اخــر يــتم االحتفــاظ بالنقديــة لــدى البنــوك 
 القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.

  
 متاحة للبيعالات ستثمار اإل  - ٤

  
 عمليات التأمين       

بينمــا يــتم  اول)(تــدية مدرجــة فــي ســوق المالإســتثمار ات المتاحــة للبيــع بــالبنوك المحليــة فــي وحــدات صــناديق ســتثمار تمثــل اإل
 مليـون ٠،٠٥٤البنـوك االجنبيـة فـي أسـواق التـداول العالميـة. تـم قيـد المكاسـب غيـر المحققـة والبالغـة  ات فـيستثمار ادراج اإل

ــ لایر ســعودي)  فــي قائمــة فــائض عمليــات  مليــون ٠‚٠١٧: ٢٠١٢ديســمبر  ٣١( ٢٠١٣ يونيــو ٣٠ال ســعودي كمــا فــي ـري
 للبيع.ات متاحة إستثمار ي إحتياطالتأمين ك

 
 ات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يلي:ستثمار الحركة في اإل

 

الرصيد في نهاية 
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

 

التغير في القيمة  
 للفترة العادلة

 (ألف لایر سعودى)

المحول من 
محتفظ  استثمارات

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق

 (ألف لایر سعودى)
 الحركة خالل الفترة

ى)(ألف لایر سعود  
 الرصيد في بداية الفترة

 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

    
غير مدققة – ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  كما  

 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية ۸٤۳ ۱,۰۰۳ - ۲۸  ۱,۸۷٤
 إستثمارات في صناديق إستثمارية - ٥۷,۰۲٦ - ۳٥  ٥۷,۰٦۱

 إستثمارات في سندات ٥۹٦,۱ ۳,۷۷۰ - (۱۳٤)  ۲۳۲,٥
٦٤,۱٦۷  (۷۱) - ٦۱,۷۹۹ ۲,٤۳۹  

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۱٤ 
   

 

 (تتمة) - متاحة للبيعالات اإلستثمار   - ٤
 (تتمة) -   عمليات المساهمين

 

 الرصيد في نهاية 
 للسنه

 (ألف لایر سعودى)

 

التغير في القيمة  
 للسنه العادلة

 (ألف لایر سعودى)

المحول من 
مارات محتفظ ثاست

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق

 (ألف لایر سعودى)
 السنةالحركة خالل 

 (ألف لایر سعودى)
 السنةالرصيد في بداية 
 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

    
مدققة – ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ في كما  

 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية ۸,۳۹۸ (۷,۱٦٥) - (۳۹۰)  ۸٤۳
 إستثمارات في صناديق إستثمارية ۲۰,۰۷۷ (۲۰,۰۷۷) - -  -

 إستثمارات في سندات - - ٥۷۲,۱ ۲٤  ٥۹٦,۱
۲,٤۳۹  (۳٦٦) ۱,٥۷۲ (۲۷,۲٤۲) ۲۸,٤۷٥  

  
 عمليات المساهمين

٢٠١٢ديسمبر  ٣١  
 (مدققة)

٢٠١٣ يونيو ٣٠  
 (غير مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 أوراق مالية مدرجة في سوق مالية ۱۸۷,۷٥ ۲۰,۲۷۸

 أوراق مالية غير مدرجة في سوق مالية ٥۸,۱۷۳ ۱,۹۲۳
۲۲,۲۰۱ ۱۳۳,۳٦۰  

 

 :مدرجة في سوق مالية –بيع متاحة للال ) أ

الرصيد في نهاية 
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 للفترة العادلة

 (ألف لایر سعودى)

المحول من 
مارات ثاست

محتفظ بها حتى 
 تاريخ االستحقاق
 (ألف لایر سعودى)

 الحركة خالل الفترة
 (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية 
 الفترة

ى)(ألف لایر سعود  

 

     
غير مدققة – ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  كما  

 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية  ۱,۹۹۱ ۱,۹٦۸ - ۸٥ ۰٤٤,٤
 إستثمارات في صناديق إستثمارية - ۰۰۰,۳٥ - ۳۹ ۰۳۹,۳٥
 إستثمارات في سندات ۱۸,۲۸٦ ۱۸,۲۰٥ - (۳۸٦) ۱۰٥,۳٦
۷٥,۱۸۸ (۲٦۲) - ٥٥,۱۷۳ ۲۰,۲۷۸  

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۱٥ 
   

 (تتمة) - للبيع متاحةالات اإلستثمار   - ٤
 (تتمة) -   عمليات المساهمين

الرصيد في نهاية 
 السنة

 (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 للسنة العادلة

 (ألف لایر سعودى)

المحول من 
مارات محتفظ ثاست

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق

 (ألف لایر سعودى)

الحركة خالل 
 السنة

 (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية 
 السنة

لف لایر سعودى)(أ  

 

     
مدققة – ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في  كما  

 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية  ۱٥,٥۲۷ (۱۳,۱۰۳) - (٤۳۳) ۱,۹۹۱
  إستثمارات في سندات - - ۱۸,۰۲۸ ۲٥۸ ۱۸,۲۸٦
۲۰,۲۷۸ (۱۷٥) ۱۸,۰۲۸ (۱۳,۱۰۳) ۱٥,٥۲۷  

 

خسـارة :  ٢٠١٢ديسـمبر  ٣١لایر سـعودي (مليـون  ٠‚٢٦٢ ةوالبالغـ ٢٠١٣ يونيـو ٣٠الخسـارة الغيـر محققـة كمـا فـي قيد تم 
 ات متاحـة للبيـع.إستثمار ي إحتياطالموجزة ك األوليةلایر سعودي) ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين  مليون ٠‚١٧٥

 ٠‚٢٣: ٢٠١٢ديسـمبر  ٣١مليـون لایر سـعودي ( ٠‚٠٣٢ات متاحـة للبيـع إسـتثمار ي إحتيـاطيبلـغ  ٢٠١٣ يونيـو ٣٠كما فـي 
 يون لایر سعودي).مل

 

 ية:غير مدرجة في سوق مال -متاحة للبيع ال -ب 

الرصيد في نهاية 
  الفترة

 (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 للفترة العادلة

 (ألف لایر سعودى)
  الفترةالحركة خالل 

 (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية 
  الفترة

 (ألف لایر سعودى)

 

    
غير مدققة – ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  كما  

 إستثمار في شركة محلية ۱,۹۲۳ - - ۱,۹۲۳
 إستثمار في شركة محلية - ۲٥۰،٥٦ - ۲٥۰،٥٦
٥۸،۱۷۳ - ٥٦،۲٥۰ ۱,۹۲۳  

 
 .مجلس اإلدارةللتعليمات المعتمدة من قبل تدار هذه االستثمارات من قبل مدير صندوق مهني وفقا 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۱٦ 
   

 
 (تتمة) - متاحة للبيعالات اإلستثمار   - ٤

 (تتمة) -   ات المساهمينعملي
 

 يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
 

 (غير مدققة) ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في 
   

 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
         

         االستثمارات المتاحة للبيع
         اق حقوق الملكية:أور

 ٥,۲۳۱  -  -  ٥,۲۳۱  عمليات التأمين
 ٤۱,۰۰٦  ۱,۹۲۳  -  ۳۹,۰۸۳  عمليات المساهمين

         :أوراق ائتمانية
 ٥۸,۹۳٥  -  -  ٥۸,۹۳٥  عمليات التأمين

 ۳٦,۱۰٤  -  -  ۳٦,۱۰٤  عمليات المساهمين
         :شهادات إيداع

 ٥٦,۲٥۰  -  ٥٦,۲٥۰  -  عمليات المساهمين
  ۱۳۹,۳٥۳  ٥٦,۲٥۰  ۱,۹۲۳  ۱۹۷,٥۲٦ 
         

 
 (مدققة) ٢٠١٢ ديسمبر ٣١كما في 

   
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
         

         االستثمارات المتاحة للبيع
         أوراق حقوق الملكية:

 ۸٤۳  -  -  ۸٤۳  عمليات التأمين
 ۳,۹۱٥  ۱,۹۲۳  -  ۱,۹۹۲  مينعمليات المساه
         :أوراق ائتمانية
 ۱,٥۹٦  -  -  ۱,٥۹٦  عمليات التأمين

 ۱۸,۲۸٦  -  -  ۱۸,۲۸٦  عمليات المساهمين
  ۲۲,۷۱۷  -  ۱,۹۲۳  ۲٤,٦٤۰ 
         

ات فـي سـعر حقـوق سـتنعكس التغيـر ، حيـث االرشـادي البيـعبسـعر بالتكلفـة أو  مسـجلةالشركة أدوات حقـوق ملكيـة غيـر لدى 
الـدخل الشـامل إدخال ذلك األثر في قائمة سيتم الملكية فقط عندما يتم بيع األدوات أو يتم اعتبارها منخفضة القيمة ومن ثم 

 لمساهمين.األولية ل
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۱۷ 
   

 
 مدينةتامين  أقساط – ٥

٢٠١٢ديسمبر ٣١  
 (مدققة)

٢٠١٣ يونيو ٣٠  
 (غير مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 المطلوب من حملة بوليصة التأمين ۰۸۲,۲٥٥ ۱۳٤,٥۹٤
 المطلوب من اطراف ذو عالقة ٦۸۱,۱٥۲ ۱۷۲,۰٥٦
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (۲٥,٤۷۷) (۲٥,٥۳٥)
۲۸۱,۱۱٥ ۳۸۲,۲۸٦  

 
 ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

٢٠١٢ديسمبر ٣١  
 (مدققة)

٢٠١٣ يونيو ٣٠  
 (غير مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 الرصيد في بداية الفترة/السنة ۲٥,٥۳٥ ۹۷۰,۲٦
 المخصص خالل الفترة/السنةاستبعادات  (٥۸) (٤۳٥,۱)
 الرصيد في نهاية الفترة/السنة ۲٥,٤۷۷ ۲٥,٥۳٥

 
 المستحق لمؤسسة مالية  – ٦

دوالر أمريكـي مـن  ٥,٠٠٠,٠٠٠بمبلـغ سـلفة لمـدة محـددة ، حصـلت الشـركة علـى ٢٠١٣يونيـو  ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
ثالثـة  مـدة السـلفة المحـددة هـيإن شهادات مرابحة. بنك بي إس أي، كاستثمارات إضافية في شراء لغرض بنك بي إس أي، 

 .متحركعلى أساس  ٪ سنوياً ١،٦٧عمولة ) أشهر ويحمل معدل ٣(
 
 لزكاة وضريبة الدخلا - ٧

 كاة وضريبة الدخل وفقا لنظام الزكاة في المملكة العربية السعودية.تقوم الشركة باحتساب الز 

 :هي كالتالي حركة الزكاة وضريبة الدخل إن

٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ يونيو ٣٠    
  (غير مدققة) (مدققة)

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
  /السنةالرصيد في أول الفترة ۲۱,۸۱۹ ۱۷,۰۸۸

 /السنةالل الفترةالمحمل خ ۳,۷۸۰ ٥٦۰,۷
 /السنةخالل الفترة المدفوع (۷۷۲,٥) (۲,۸۲۹)
 /السنةالفترة نهايةالرصيد في  ۱۹,۸۲۷ ۲۱,۸۱۹

 

 الى ادخال بعض التعديالت وفقا لالنظمة المالية ذات الصلة. اساسً أكاة ترجع ئج الخاضعة للز الفروقات بين النتائج المالية والنتا

 
 وضع الربوطات
 مقيدة. ت على شهادات زكاةوحصل ٢٠١٢ حتى ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١في  للسنوات المنتهيةقراراتها الزكوية إديم قامت الشركة بتق



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۱۸ 
   

 
 رأس المال   - ٨

مليون سـهم  ٢٠مليون لایر سعودي كما في نهاية الفترة وهو مقسم الى  ٢٠٠إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع يبلغ 
 . لایر سعودي ١٠قيمة السهم الواحد 

 
 ٢قـــرر المســـاهمين اعتمـــاد أســـهم منحـــة بعـــدد  ٢٠١٣يونيـــو  ٢٦ة المنعقـــد بتـــاريخ موميـــة غيـــر العاديـــفـــي اجتمـــاع الجمعيـــة الع

ماليـين  ٨تـم إصـدار ، الهيئـات التنظيميـة ةلموافقـووفقـًا  ان اصدار اسهم المنحة من االرباح المحتجـزة. أسهم. ٥(سهمين) لكل 
مليـون سـهم مصـدرة للمسـاهمين الحــاليين وتـم بيـع االسـهم المتبقيـة و البالغــة  ٧,٩٦٨ ســهم ماليـين ٨، تتضـمن هـذه سـهم عـادي
بسـعر السـوق، وقـد تـم اإلتفـاق علـى ان المتحصـل  ٢٠١٣يونيـو  ٣٠لنهاية الفترة المنتهيـة فـي  الحقاسهم في السوق  ٣٢,٠١٩

زيــادة رأس و النظاميــة النتهــاء مــن اإلجــراءات وقــد تــم ا .المســتحقينمــن بيــع هــذه االســهم المتبقيــة ســيتم توزيعــة علــى المســاهمين 
 مليون لایر سعودي. ٢٨٠مليون لایر إلى  ٢٠٠المال من 

 
 ي نظاميإحتياط - ٩

من صافي  ٪٢٠ي نظامي بتحويـل إحتياطتقوم الشركة بتكوين في المملكة العربية السعودية، التأمين تمشيًا مع متطلبات نظام 
 ي غير قابل للتوزيع.حتياطمن رأس المال . إن هذا اإل ٪١٠٠ي حتياطغ اإلإلى أن يبلللمساهمين السنوي  الدخل

 
 وديعة نظامية - ١٠

 

٢٠١٢ديسمبر  ٣١ ٢٠١٣ يونيو ٣٠    
 (مدققة)

 
  (غير مدققة)

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 عمليات المساهمين  

 وديعة نظامية ۲۸,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
 

مــن رأس  ٪١٠بنســبةالوديعــة النظاميــة  ، قامــت الشــركة بإيــداعفــي المملكــة العربيــة الســعودية تمشــيًا مــع متطلبــات نظــام التــأمين
. اليمكـن سـحب هـذه في بنك تـم إختيـاره مـن قبـل مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي مليون لایر سعودي ٢٨ما قيمته  المال المدفوع

   الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۱۹ 
   

 

 ربح السهم األساسي والمخفض -١١
 

 .لفترةل والقائمة المصدرة األسهم لعدد المرجحللفترة على المتوسط الربح صافي بتقسيم تم احتساب ربحية السهم للفترة 
 معيـارمنحـة وفقـًا لمتطلبـات  أسـهم إصـدار لـيعكس السـابقة الفتـرة عـن رجعـي بـأثر األسـهم لعـدد المـرجحالمتوسط تم تعديل  ) أ

 "ربحية السهم" على النحو التالي: ٣٣دولي رقم حاسبة الالم
فترة الستة  

أشهر 
المنتهية في 

يونيو  ۳۰
۲۰۱۳ 

فترة الستة 
أشهر المنتهية 

يونيو  ۳۰في 
۲۰۱۲ 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

يونيو  ۳۰في 
۲۰۱۳ 

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
يونيو  ۳۰

۲۰۱۲ 
غير مدققة)( (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة)   

 ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ يناير (بآالف الرياالت) ۱مصدرة كما في  ةأسهم عادي          
 ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ سهم المنحة (بآالف الرياالت)أثر ا

 ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (بآالف الرياالت)

 
 ية السهم األساسي والمخفض كما يلي: يتم احتساب ربح ) ب

 
فترة الستة  

أشهر 
المنتهية في 

يونيو  ۳۰
۲۰۱۳ 

فترة الستة 
أشهر المنتهية 

يونيو  ۳۰في 
۲۰۱۲ 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

يونيو  ۳۰في 
۲۰۱۳ 

فترة الثالثة 
أشهر 

المنتهية في 
يونيو  ۳۰

۲۰۱۲ 
ة)(غير مدقق (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة)   

 ۷,۲۲۰ ۸,٤٥۰ ۲۰,۸٦۲ ۲٤,٥٤٤ صافي الربح للفترة (بآالف الرياالت)           
 –المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (بآالف الرياالت) 

 ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ )۱۰إيضاح 
 ۰٫۲٦ ۰٫۳۰ ۰٫۷٥ ۰٫۸۸ معدل  -ربحية السهم األساسي والمخفض 

 
 المعلومات القطاعية – ١٢

بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها  األعمالشيًا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات تم
 ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.

 

 نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية ومكافأة ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة. تتضمنال 
 

معيدي ل ذمم مدينةالتأمين المدينة،  أقساطات، ستثمار اإل النقد وما فى حكمه، عمليات التأمين موجودات القطاعات تتضمنال 
 وصافي الممتلكات والمعدات. المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى التأمين،

 

إلى عمليات مطلوب الالمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى، المطلوب لمعيدي التأمين، مطلوبات القطاعات  تتضمن ال
 مخصص نهاية الخدمة للموظفين.و المساهمين 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۲۰ 
   

 (تتمة) المعلومات القطاعية – ١٢
 

غير  – ٢٠١٣يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  طبي  مركبات أخرى  المجموع
 مدققة

    )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف(
 تأمينعمليات ال    

 التأمين المكتتبة أقساطإجمالي  ۳۱,۰۰٥ ۱۱۲,۳۳٥ ۹۱,۷۳۹ ۰۷۹,۲۳٥
 التأمين المسندة أقساط (۳) (۳,۸۳۲) (۷۹,۳٤۱) (۸۳,۱۷٦)

  أقساط تأمين خسارةفائض  (۹٥٥) (۱٦۳) (٥٦۲) (٦۸۰,۱)
 المكتتبة التأمين أقساط صافي ۳۰,۰٤۷ ۱۰۸,۳٤۰ ۱۱,۸۳٦ ۱٥۰,۲۲۳

  المكتسبة غير التأمين أقساط صافي في التغير ۷,۹۰۳ ٥۷,۸۱٥ ۷,۷۹۸ ٥۱٦,۷۳
 التأمين المكتسبة أقساطصافي  ۳۷,۹٥۰ ۱٥٥,۱٦٦ ٦۳٤,۱۹ ۲۲۳,۷۳۹

  التأمين إعادة من المستلمة العموالت ۱ ٤۷٥ ۱٤,٥۷۹ ۰٥٥,۱٥
 االيرادات صافي ۳۷,۹٥۱ ۱٦٦,٦۳۰ ۲۱۳,۳٤ ۲۳۸,۷۹٤

 :والمصاريف التكاليف    
 المدفوعة المطالبات إجمالي ۹۳۰,٥٤ ۰۱۸,۱٦٥ ۸۸۰,۲٦ ۸۲۸,۲٤٦
 التأمين معيدي حصة:  ناقصا (۱,۰۲۰) (۱۰) (۲۰,۹۷٤) (۲۲,۰۰٤)
 المدفوعة المطالبات صافي ٥۳,۹۱۰ ۰۰۸,۱٦٥ ۹۰٦,٥ ۸۲٤,۲۲٤
 التسوية تحت المطالبات صافي في التغير (۱۹,۸۲۰) (۲,۲۷٤) ٦۹۰,۱ (٤۰٤,۲۰)
 ات المتكبدةصافي المطالب ۰۹۰,۳٤ ۱٦۲,۷۳٤ ٥۹٦,۷ ۲۰٤,٤۲۰

 التأمين وثائق استحواذ تكاليف ۹۹۷ ۲٤۸,٤ ٥۷۱,۲ ۷,۸۱٦
 والمصاريف التكاليف صافي ۰۸۷,۳٥ ۹۸۲,۱٦٦ ۱۰,۱٦۷ ۲۱۲,۲۳٦

 التأمين عمليات نتائج صافي ۲,۸٦٤ (۳٥۲) ۰٤٦,۲٤ ۲٦,٥٥۸
 مصاريف إشراف وتفتيش (۱٥٥) (٥٥۰) (٤۰۷) (۱,۱۱۲)     

 ضمان الصحيمصاريف مجلس ال (۳۱۰) - - (۳۱۰)
 غير موزعةعمومية و إدارية مصاريف      (۲٥۹,۲٥)

 تحقق مخصص الديون المشكوك في تحصيلها     ٦,٦۹۸
 غير موزع إستثمار دخل    ٦۷۱,۲
 الفائض من عمليات التأمين    ۹,۲٤٦

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۲۱ 
   

 (تتمة) المعلومات القطاعية – ١٢

غير  – ٢٠١٣يونيو  ٣٠في  لفترة الستة أشهر المنتهية طبي  مركبات أخرى  المجموع
 مدققة

    )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف(
 عمليات التأمين    

 التأمين المكتتبة أقساطإجمالي  ٦۷۳,۸۸ ۰۷۷,٤۰٦ ۱۹۸,۱۰۰ ٦۹۲,۸٥۰
 التأمين المسندة أقساط (۳) (۱۷٦,٤) (۱٦۲,۷٥٤) (۹۳۲,۱٦٦)

  أقساط تأمين خسارةفائض  (۱,۱۱۰) (۳۲٥) (۱,۱۲٥) (٥٦۰,۲)
 المكتتبة التأمين أقساط صافي ٥٦۰,۸۷ ٥۷٦,٤۰۱ ۲۲۱,۳٤ ٥۲۳,۳٥۷

  المكتسبة غير التأمين أقساطصافي  في التغير (۱۰,۲٤۹) (۹۰,۹۲٥) (۱۹۳,٥) (۳٦۷,۱۰٦)
 التأمين المكتسبة أقساطصافي  ۷۷,۳۱۱ ٦٥۱,۳۱۰ ۲۹,۰۲۸ ۹۹۱,٤۱٦

  التأمين إعادة من المستلمة لعموالتا ۱ ٥۷٥ ۲۱,۷۱٦ ۲۲,۲۹۲
 االيرادات صافي ۷۷,۳۱۲ ۳۱۱,۲۲٦ ٥۰,۷٤٤ ٤۳۹,۲۸۲

 :والمصاريف التكاليف    
 المدفوعة المطالبات إجمالي ٤۲۳,۹۳ ۲۹۰,۷۷۸ ۳۳,۰۷٥ ٤۱۷,۲۷٦
 التأمين معيدي حصة:  ناقصا (۱,۰۲۰) (۷۷) (۱۰٥,۲٥) (۲۰۲,۲٦)
 المدفوعة المطالبات صافي ٤۰۳,۹۲ ۲۹۰,۷۰۱ ۷,۹۷۰ ۳۹۱,۰۷٤
 التسوية تحت المطالباتصافي  في التغير (۲۰,۸۳۷) (۱٦,٤۸۱) (٦۲۰) (۳۷,۹۳۸)
 صافي المطالبات المتكبدة ٥٦٦,۷۱ ۲۲۰,۲۷٤ ۷,۳٥۰ ۳٥۳,۱۳٦

 التأمين وثائق استحواذ تكاليف ٥۷۸,۲ ٦,٦۳۸ ۳,۹۲۸ ۱۳,۱٤٤
 والمصاريف التكاليف صافي ۱٤٤,۷٤ ۲۸۰,۸٥۸ ۱۱,۲۷۸ ۲۸۰,۳٦٦

 التأمين عمليات نتائج صافي ۳,۱٦۸ ۳۰,۳٦۸ ٤٦٦,۳۹ ۷۳,۰۰۳
 مصاريف إشراف وتفتيش (٤٤۳) (۲,۰۱۹) (۹۰۲) (۳,۳٦٤)     

 مصاريف مجلس الضمان الصحي (۸۹۰) - - (۸۹۰)
 غير موزعةعمومية وٕادارية مصاريف      (٥۲,۲۸۲)

 إستثمار غير موزع دخل    ۲,۹۷۲
 تأمينالفائض من عمليات ال    ٤۳۸,۱۹

 
 غير مدقق – ٢٠١٣يونيو  ٣٠كما في     

 حصة إعادة التأمين لألقساط غير المكتسبة - ۳,۲۷٦ ۱٤۷,۱۰۰ ۱٥۰,۳۷٦
 حصة إعادة التأمين للمطالبات تحت التسوية ۱۹۸ ۹٤٤ ۸٦٦,٦٥ ٦۷,۰۰۸
 مؤجلة استحواذ تكاليف ۱,۹۱۸ ۳۱۰,٥ ۳,۰۹٤ ۱۰,۳۲۲
 غير موزعةموجودات     ۷٤۰,٦۸٤
۹۱۲,٤٤٦     

     
 أرباح من عموالت غير مكتسبة ۱ ۳۷۸ ٦٤٦,۲۳ ۰۲٥,۲٤

 أقساط غير مكتسبة ۸۸۰,۷٤ ٤۲۳,۲٦۱ ۱٦٥,٤٤٤ ٥۰۱,۷٤۷
 مطالبات تحت تسوية  ۸,۰۳٥ ٥۹,۰۷٦ ۷٥,٤٦۰ ٥۷۱,۱٤۲
 مطلوبات غير موزعة    ۱۰۳,۲٤٤
۹۱۲,٤٤٦     



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۲۲ 
   

 (تتمة) المعلومات القطاعية – ١٢
 

غير  – ٢٠١٢ يونيو ٣٠لثالثة أشهر المنتهية في لفترة ا بيط  مركبات أخرى  المجموع
 مدققة

    )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف(
 عمليات التأمين    

 التأمين المكتتبة أقساطإجمالي  ۱۰۸,۳٥ ۱۰۰,۸۲٦ ۸۸۷,۹٥ ۲۳۱,۸۲۱
 ندةالتأمين المس أقساط - (۲۳۲) (۷۹,۷۹٤) (۸۰,۰۲٦)

  تأمين أقساط  خسارةفائض  (۱٥٥) (۱٦۲) (٤٤۲) (۷٥۹)
 المكتتبة التأمين أقساط صافي ۹٥۳,۳٤ ٤۳۲,۱۰۰ ۱٥,٦٥۱ ۱٥۱,۰۳٦

  المكتسبة غير التأمين أقساط صافي في التغير ۳۷,۰۲۱ ۳۱,۳٥۳ ۲,۷۳۷ ۷۱,۱۱۱
 التأمين المكتسبة أقساطصافي  ۷۱,۹۷٤ ۱۳۱,۷۸٥ ۱۸,۳۸۸ ۲۲۲,۱٤۷

  التأمين إعادة من المستلمة العموالت ٥ ۱۹٤ ۱۱,۱۳۰ ۱۱,۳۲۹
 االيرادات صافي ۷۱,۹۷۹ ۱۳۱,۹۷۹ ٥۱۸,۲۹ ٤۷٦,۲۳۳

 :والمصاريف التكاليف    
 المدفوعة المطالبات إجمالي ٦۹,۲٦۲ ٥۷٥,۱۳۰ ۳۸,۹۸٥ ۲۳۸,۸۲۲
 التأمين معيدي حصة:  ناقصا - (۳٥۷) (۳۷,۰۰٦) (۳۷,۳٦۳)
 المدفوعة المطالبات افيص ٦۹,۲٦۲ ۱۳۰,۲۱۸ ۱,۹۷۹ ٤٥۹,۲۰۱

 التسوية تحت المطالبات صافي في التغير (٤۳۰,۱) (۱,۷۷۷) (٤۹۰,۱) (٤,٦۹۷)
 ةبدصافي المطالبات المتك ٦۷,۸۳۲ ٤٤۱,۱۲۸ ٤۸۹ ۷٦۲,۱۹٦

 التأمين وثائق استحواذ تكاليف ۱,۱۸۰ ۲,۲٥٤ ۱,۳٦۷ ۸۰۱,٤
 والمصاريف التكاليف صافي ٦۹,۰۱۲ ٦۹٥,۱۳۰ ۱,۸٥٦ ٥٦۳,۲۰۱

 التأمين عمليات نتائج صافي ۲,۹٦۷ ۱,۲۸٤ ٦٦۲,۲۷ ۳۱,۹۱۳
 مصاريف إشراف وتفتيش (۱۸۲) (٥۰٤) (٤٤٦) (۱,۱۳۲)     

 مصاريف مجلس الضمان الصحي (٤۳۰)   (٤۳۰)
 مصاريف غير موزعة     (٥۱۲,۲۳)

 غير موزعإستثمار  دخل    ۸۹۱
 الفائض من عمليات التأمين    ۷,۷۳۰

   
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۲۳ 
   

 (تتمة) القطاعية المعلومات – ١٢
  طبي  مركبات أخرى  المجموع

    )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف( )سعودى لایر ألف(

 
 

  
 

 
 غير مدققة – ٢٠١٢ يونيو ٣٠في  لفترة الستة اشهر المنتهية

 عمليات التأمين      
 مكتتبةالتأمين ال أقساطإجمالي  ۱٥۱,۱۸٤  ٥۷٥,۳۲۰ ۰۷۷,۱۹٦  ٦٦۷,۸۳٦

 إعادة التأمين المسندة أقساط -  (۲۸٤,٤) (۱۷۹,۱٦٤)  (٤٦۳,۱٦۸)
  تأمين أقساط خسارةفائض  (۳۱۱)  (۳۲٥) (۸۸۳)  (٥۱۹,۱)

 المكتتبة التأمين أقساط صافي ۱٥۰,۸۷۳  ۹٦٦,۳۱٥ ۳۱,۰۱٥  ٤۹۷,۸٥٤
  كتسبةالم غير التأمين أقساط صافي في التغير (۰٦۷,٦)  (٦۰,۰۹۲) (٥,٤۸٥)  (٦٤٤,۷۱)
 التأمين المكتسبة أقساطصافي  ۸۰٦,۱٤٤  ۸۷٤,۲٥٥ ۲٥,٥۳۰  ۲۱۰,٤۲٦

  التأمين إعادة من المستلمة العموالت ۱۲  ۳٦۳ ۱۸,۸۰۹  ۱۹,۱۸٤
 االيرادات صافي ۸۱۸,۱٤٤  ۲۳۷,۲٥٦ ۳۳۹,٤٤  ۳۹٤,٤٤٥

 :والمصاريف التكاليف      
 المدفوعة المطالبات إجمالي ٤٦۱,۱٤۳  ۲٥۸,۲۰٦ ٤۲٥,٦۳  ۰۹۲,٤٦٥
 التأمين معيدي حصة:  ناقصا (۲)  (٤۱٤) (٦۰٦,٥۷)  (٥۸,۰۲۲)
 المدفوعة المطالبات صافي ٤٥۹,۱٤۳  ۲٥۷,۷۹۲ ۸۱۹,٥  ٤۰۷,۰۷۰
 التسوية تحت المطالباتصافي  في التغير (۱۲,۰۹٦)  (۲٦,٦٦۲) (۳,۷٦۱)  (٥۱۹,٤۲)
 صافي المطالبات المتكبدة ۱۳۱,۳٦۳  ۲۳۱,۱۳۰ ۲,۰٥۸  ۳٦٤,٥٥۱

 التأمين وثائق استحواذ تكاليف ٤٦۷,۳  ۱۲۷,٤ ٤۹٥,۲  ۱۰,۰۸۹
 والمصاريف التكاليف صافي ۸۳۰,۱۳٤  ۲٥۷,۲۳٥ ٤,٥٥۳  ۳۷٤,٦٤۰

 التأمين عمليات نتائج صافي ۹,۹۸۸  ۲۰,۹۸۰ ۳۹,۷۸٦  ۷۰,۷٥٤
       

 مصاريف إشراف وتفتيش (۷٦۲)  (٦۰۳,۱) (۹۱۷)  (۳,۲۸۲)
 ف مجلس الضمان الصحيمصاري (٦٤۱,۱)  - -  (٦٤۱,۱)

 مصاريف غير موزعة       (٤۸,۳۲٦)
 غير موزعإستثمار  دخل      ٤۷۲,۲

 الفائض من عمليات التأمين      ۱۹,۹۷۷
       
 مدققة – ٢٠١٢ ديسمبر  ٣١كما في       
       

الغير مكتسبة قساطحصة معيدي التأمين من األ -  ۱,۲۱۲ ۹۰,۱٦۳  ۹۱,۳۷٥  
تحت التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات   ۱٫٤٤۰  ۳,۱٥۰ ٥۹۹,۷۰  ۱۸۹,۷٥  

 تكاليف استحواذ مؤجلة ۱٫۷۱۰  ۹۹٤,٤ ٤۲۹,۲  ۹,۱۳۳
 أصول غير موزعة -  - -  ٥۲۳,۹۹۲
٦۹۹,٦۸۹       

       
 دخل العموالت الغير مكتسب ۳  ۱۸۰ ۱٦,٤۸۲  ۱٦,٦٦٥

لغير مكتسبةا قساطاأل ٦٤,٦۳۰  ٤۳٥,۱٦۸ ۱۰۳,۳۱٥  ۳۸۰,۳۳٦  
 المطالبات القائمة ۳۰,۱۱٤  ۷۷,۷٦۳ ۸۰,۸۱۲  ٦۸۹,۱۸۸
 مطالبات غير موزعة      ۱٥۷,۹٥٥
٦۹۹,٦۸۹       

 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 
 (تتمة) (غير المدققة) ٢٠١٣ يونيو ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية

۲٤ 
   

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة - ١٣
 واألرصدة الناجمة عنها: الفترةخالل  فيما يلي اهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة

 
 

كما في الرصيد   
لفترة الستة أشهر عاملمبلغ الت  

المنتهية في   الطرف ذو العالقة طبيعة  المعاملة 
 

   ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٢يونيو  ٣٠ ٢٠١٣يونيو  ٣٠ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
   (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

(مدققة)     التأمينعمليات   (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 
 المساهمون:     
تأمين أقساط ۱٥٤,٦۷٦ ٤۰۱,۱٦۷   مجموعة بن الدن     

  مطالبات ودفعات (۱٦۹,۸۲۷) (۲۰٥,۱٦٤) ۱٤۱,۷۱۲ ۸٦٤،۱٥٦
      
تأمين أقساط ۸,۹۳۱ ۹,۳۰۱              راشد الراشدمجموعة  

  مطالبات ودفعات (۸,۸٦۱) (۱۰,۹۲٦) ۱۰,۹٦۹ ۱۰،۸۹۸
      
  :مجلس االدارةاعضاء      
المطالبات واالخطار (كارز) خدمات  رسوم تعامل مع مطالبات ٤۲۸,۱ ۳,۷٥٦    

مسددة دفعات (٥۷۲,۲) (۰٦۸,٤) (۹٤۱) ۲۰۳   
      
تأمين أقساط ٦۱۱ ٦٤٤   ) كارز( المطالبات واالخطارخدمات    

  مطالبات ودفعات (۱٥۱) (۲۳٤) ٤٦۱ ۲
      
تأمين أقساط ۳۱٥ ۳۱۷   محاسني  حسانكتب القانوني الم   

  مطالبات ودفعات (۱۷۰) (۱۹۱) ۲۱۱ ٦٥

 كبار التنفيذين  مكافات ومصاريف ذات صلة ۲٫۱٥۲ ۲٫۱۳٦ - -
      
 عمليات المساهمين     

  نجم لخدمات التأمينشركة   مصاريف - - ۲۳۰ ۲۳۰
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ٥۱۹ ۱۰٥٦ - -   أعضاء مجلس اإلدارة    

 
  موافقة مجلس االدارة - ١٤

  هـ.١٤٣٤ رمضان ١٢والموافق  ٢٠١٣ يوليو ٢١من مجلس االدارة بتاريخ  الموجزة األوليةالموافقة على القوائم المالية  تتم


