
للتأمين  "المتحدة  أو  بـ"الشركة"  بعد  فيما  إليها  )يشار  التعاوني  للتأمين  المتحدة  الشركة 
التعاوني"( هي شركة مساهمة سعودية عامة مسجلة في المملكة العربية السعودية بسجل تجاري 
رقم 4030179955 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )94( بتاريخ 1428/3/14هـ )الموافق2007/4/1م( 
والمرسوم الملكي رقم )م/24( بتاريخ 1428/3/15هـ )الموافق 2007/4/2م(.  ويبلغ رأس مال الشركة 
)280.000.000( مائتين وتمانون مليون ريال سعودي مقسم إلى )28.000.000( ثمان وعشرون مليون 
سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( عشرة رياالت سعودي للسهم الواحد )ويشار إلى كل منها 

بسهم" حالي" وإلى جميعها "باألسهم الحالية"( وجميعها مدفوعة بالكامل.
حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الخطاب رقم /351000126033/ 
تاريخ 1435/10/09هـ الموافق 2014/08/05م على زيادة رأسمالها بمبلغ )210،000،000( مائتان وعشرة 
ماليين ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. ولدى إكتمال االكتتاب في األسهم الجديدة، 
إلى  مقّسم  سعودي  ريال  مليون  وتسعون  أربعمائة   )490،000،000( الشركة  مال  رأس  سيصبح 
للسهم  رياالت  عشرة   )10( قدرها  إسمية  بقيمة  عادي  سهم  مليون  وأربعون  تسعة   )49،000،000(
الموافق  1435/09/24هـ  بتاريخ  إجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  قرار  صدر  وقد  الواحد. 
في  الموافق  ]1436/4/29[هـ  تاريخ  وفي  الشركة.  مال  رأس  بزيادة  بالتوصية  2014/07/21م 
]2015/02/18[ م وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال 

الشركة.
تمتلك شركة يو سي ايه للتأمين )شركة مساهمة بحرينية مقفلة معفاة( )ويشار أليها في هذة 
النشرة بـ "يو سي أيه البحرين"(  9.100.000 سهم في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تشكل 
32.5% من رأس مال الشركة. واليوجد أي مساهم آخر يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة. 
يتمثل هذا االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )"االكتتاب"( في طرح )21.000.000( سهم جديد 
ويشار إليهم بـ "األسهم الجديدة" )بقيمة اسمية وقدرها)10(  عشرة رياالت سعودية وسعر طرح 
)10(  عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد )"سعر الطرح"( إلى حملة األسهم المسجلين  )ويشار 
نهاية  المستحقين"( كما في  إلى كل منهم "بمساهم مستحق" وإليهم جميعًا بـ "المساهمين 
المال "تاريخ  التي قررت زيادة رأس  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  التداول في يوم  فترة 
األحقية"( وذلك لزيادة أسهم رأس مال الشركة من )28.000.000( سهم الى )49،000،000( تسعة 

وأربعون مليون سهم عادي.
سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إاليها مجتمعة بـ "حقوق 
كما  الشركة  مساهمي  بسجل  المقيدين  للمساهمين  األولولية"(  "حق  بـ  ومنفردة  األولوية" 
بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ]1436/04/29[هـ )الموافق 2015/02/18م( 
أن تودع تلك  المقيدين"، على  بـ"المساهمين  إليهم مجتمعين  األولوية"( ويشار  )"تاريخ حق 
لكل  0.75 حق  بعدد  األحقية  تاريخ  يومين من  المقيدين خالل  المساهمين  في محافظ  الحقوق 
وذلك  واحد جديد،  بسهم  االكتتاب  أحقية  لحامله  ويعطي كل حق  الشركة،  أسهم  من  سهم 

بسعر الطرح.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد تداول حقوق 
]1436/05/05[هـ  الثالثاء  يوم  من  "السوق"  أو  )"تداول"  السعودية  المالية  السوق  في  األولوية 

)المواافق 2015/02/24م( حتى نهاية يوم الخميس ]1436/05/14[هـ )المواافق 2015/03/05م(.
سيتم االكتتاب على مرحلتين:

نهاية  حتى  إلى  2015/02/24م(  )الموافق  ]1436/05/05[هـ  الثالثاء  يوم  من  األولى:  المرحلة   -1
المقيدين فقط  للمساهمين  ويتاح خاللها  2015/03/05م(  )الموافق  ]1436/05/14[هـ  الخميس  يوم 
ممارسة حقهم باالكتتاب )كليًا أو جزئيًا( في األسهم الجديدة بحسب عدد حقوق األولوية التي 
تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية،، وتتزامن مرحلة االكتتاب األولى مع فترة تداول 
واالفراد  المؤسسات  المستثمرين من  المقيدين وعامة  للمساهمين  يمكن  والتي  األولوية،  حقوق 

تداول حقوق األولوية خاللها.
]1436/05/19[هـ  يوم  نهاية  حتى  )الموافق(  ]1436/05/17[هـ  يوم  من  تبدأ  الثانية:  المرحلة   -2
أو  مقيدين  )مساهمين  األولوية  حقوق  حملة  لجميع  خاللها  ويسمح  )الموافق2015/03/10م(، 

ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول( ، )ويشار إليهم مجتمعين بـ"األشخاص 
المستحق"( بممارسة حقهم باالكتتاب. وال يمكن تداول  المستحقين" ومنفردين بـ "الشخص 

حقوق األولوية في هذه المرحلة.
يتم تقديم طلبات االكتتاب في كال المرحلتين األولى والثانية لدى أي فرع من فروع الجهات 

المستلمة الموضحة في الصفحة )ل( من نشرة هذا االصدار.
وفي حال تبّقى أسهم لم يتم االكتتاب فيها "األسهم المتبقية" في المرحلتين األولى والثانية، سوف 
تطرح على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )ويشار لهم بـ "المؤسسات االستثمارية"(، 
على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية، وسيتم استقبال 
هذه العروض ابتداًء من الساعة 10:00 صباحًا يوم األحد ]1436/05/24[هـ )الموافق 2015/03/15م( 

وحتى الساعة10:00 صباحًا من يوم اإلثنين التالي ]1436/05/25[هـ )الموافق 2015/03/16م(.
للمؤسسات  المتبقية  األسهم  تخصيص  وسيتم  المتبقي"(.  )"الطرح  بـ  الطرح  هذا  إلى  ويشار 
على  بالتناسب  األسهم  تخصيص  يتم  أن  على  فاألقل  األقل  ثم  األعلى  العرض  ذات  االستثمارية 
المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم اضافتها لألسهم 
للشركة،  المتبقية  األسهم  طرح  سعر  إجمالي  تسديد  يتم  وسوف  بالمثل.  ومعاملتها  المتبقية 
وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم على مستحقيها كاًل حسب مايستحقه 

في موعد أقصاه الخميس ]1436/06/06[هـ )الموافق 2015/03/26م(.

في حال وجود أسهم غير مشتراة بعد الطرح المتبقي، سوف يتم تخصيص هذه األسهم لمتعهد 
التغطية الذي سيقوم بشرائها بحسب سعر االكتتاب )انظر القسم 13 تعليمات وشروط االكتتاب(. 
وبعد اكتمال عملية االكتتاب سوف يصبح رأس مال الشركة 490.000.000 ريال سعودي وسيبلغ 
عدد االسهم 49.000.000سهم، وسيتم استخدام متحصالت الطرح لإليفاء بمتطلبات المالءة المالية 
االكتتاب(،  متحصالت  "استخدام   8 )قسم  التأمين  أعمال  في  التوسع  ولتمويل خطط  للشركة 
]1436/05/27[هـ  األربعاء   يوم  أقصاه  موعد  في  النهائية  التخصيص  عملية  عن  اإلعالن  وسيتم 

)الموافق 2015/03/18م( )انظر القسم 13 "شروط وتعليمات االكتتاب"(
جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله أية حقوق تفضيلية. وستكون 
األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما لألسهم القائمة.  يعطي كل سهم حامله 
صوًتا واحًدا، ويحق لكل مساهم "مساهم" يمتلك عشرين 20  سهما على األقل، حضور اجتماعات 
الجمعية العامة والتصويت فيها. وستستحق األسهم الجديدة منذ تاريخ إصدارها، أي أرباح تعلنها 
الشركة، إن وجدت  ) انظر القسم7 المعنون "وصف األسهم" (. يجري تداول األسهم القائمة حاليًا 
في السوق المالية السعودية. وقد تقّدمت الشركة  بطلب إلى هيئة السوق المالية في المملكة 
)"تداول"  السعودية  األسهم  سوق  لدى  الجديدة  األسهم  لتسجيل  )"الهيئة"(  السعودية  العربية 
أو "السوق"(. وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها 
الالزمة  الرسمية  الموافقات  جميع  على  الحصول  وتّم  المتطلبات  بكافة  الوفاء  تّم  وقد  الهيئة 
للقيام بعملية الطرح )فضاًل راجع قسم "13-7 القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 
"(.ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد اإلنتهاء من عملية 
تخصيص األسهم الجديدة ورد فائض االكتتاب راجع ) قسم "تواريخ مهمة للمكتتبين"( ويتعين 
على المساهمين المستحقين الراغبين في شراء األسهم الجديدة، قراءة قسم "إشعار هام" وقسم 
"عوامل المخاطر" في نشرة االصدار هذه لمناقشة عوامل معينة يتوجب أخذها في االعتبار قبل 
اتخاذ القرار المتعلق بهذه األسهم المطروحة لالكتتاب. وسوف ُيسمح لمواطني المملكة العربية 
وللشركات  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ولمواطني  نظامية  إقامة  فيها  والمقيمين  السعودية 
األفراد  إلى  باإلضافة  الخليجية  والمؤسسات  والشركات  السعودية  االستثمار  والبنوك وصناديق 
غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج المملكة عن طريق اتفاقيات 
المبادلة من خالل أحد األشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة بالتداول في األسهم الجديدة بعد 

إدراجها وتداولها في السوق. 

مال رأس  في  زيادة  وتمثل  أولوية.  حقوق  أسهم  إصدار  طريق  عن  للسهم  ريال   )10( يبلغ  إصدار  بسعر  عادي  سهم   21،000،000 طرح  

سعودي ريال   490،000،000 الشركة  مال  رأس  ليصبح  المال  رأس  من   %75 الزيادة  نسبة  وتبلغ  سعودي.  ريال   210،000،000 مقدارها  الشركة 

الشركة الـمتحدة للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سعودية عامة تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )94( بتاريخ 1428/3/14هـ الموافق 2007/04/01 م.

والمرسوم الملكي رقم )م/24( بتاريخ 1428/3/15هـ الموافق 2007/04/02 م. والسجل التجاري رقم 4030179955
فترة االكتتاب األولى من يوم الثالثاء ]1436/05/05[هـ )الموافق 2015/02/24م( حتى نهاية يوم الخميس ]1436/05/14[هـ )الموافق2015/03/05م(
فترة االكتتاب الثانية من يوم األحد ]1436/05/17[هـ )الموافق 2015/03/08م( حتى نهاية يوم الثالثاء ]1436/05/19[هـ )الموافق 2015/03/10(

الـمستشار الـمالي

الجهــــــات الـمستلمة

مدير االكتتاب ومتعهد التغطية

تّم طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام في طرح أولي بتاريخ 1429/02/30 هـ. الموافق 2008/03/08 م.  حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بـ 60% من رأس المال وتم طرح 40% من رأسمال الشركة لالكتتاب العام من قبل الجمهور. كما قامت الشركة بزيادة رأسمالها من 200.000.000 ريال 
سعودي الى 280.000.000 ريال سعودي وذلك بمنح 2 سهم مجاني لكل 5 أسهم وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1434/08/17هـ الموافق 2013/06/26م

تحتوي  نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )والمشار إليها بـ"الهيئة"( ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )و( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن 
دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.  وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي 

مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.
صدرت هذه النشرة بتاريخ ]1436/04/29[ هـ )الموافق ]2015/02/18[م( 

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية





أ

إشـــــــعار هـــــــام

تقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة المتحدة للتأمين التعاوني والمشار إليها فيما 
بعد بـ"الشركة"، وعن األسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب. وعند التقّدم بطلب االكتتاب في األسهم الجديدة 
المطروحة للبيع، ستتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة 
والتي يمكن الحصول على نسخ منها من مدير االكتتاب أو البنوك المستلمة، أو الموقع اإللكتروني لهيئة السوق 

.)www.cma.org.sa( المالية
عّينت الشركة مجموعة بي أم جي المالية )"بي إم جي"( كمستشار مالي لها في هذا الشأن، كما تم تعيين شركة 
االستثمار لألوراق المالية والوساطة )"شركة االستثمار كابيتال"( كمدير لالكتتاب ومتعهد للتغطية فيما يتعلق 

بأسهم حقوق األولوية المشار إليها في هذه النشرة.
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة، 
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في الصفحة )و( مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة 
المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء الدراسات الممكنة وإلى 
الحد المعقول أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة هنا 
مضللة. وال تتحمل هيئة السوق المالية السعودية أية مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطي أية تأكيدات 
تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت وعن أي خسارة تنتج عما ورد في 

هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها.   
قامت الشركة بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها. 
جزءًا كبيرًا من المعلومات الواردة عن السوق وقطاع التأمين مأخوذة من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى 
الشركة أو مستشارها المالي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر اسماؤهم في الصفحات )ح / ط / ي( أي 
سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاعات تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق 
بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة في هذه النشرة عن السوق والقطاعات. وعليه فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان 

بصحة أو اكتمال هذه المعلومات.   
إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع 
التضخم  المستقبلية مثل  بالتطورات  تتأثر بصورة سلبية  أن  يمكن  التي  الجديدة  األسهم  للشركة وقيمة  المالي 
والضرائب، أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة.  وال ينبغي اعتبار تقديم 
هذه النشرة وال أية تعامل شفهي أو كتابي أو مطبوع فيما يتعلق باألسهم الجديدة بأنه وعد أو تعهد أو إقرار فيما 

يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية.
المؤسسين أو أي من مستشاريهم  المساهمين  أو  الشركة  اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من  ال يجوز 
للمشاركة في هذا االكتتاب ألسهم حقوق أولوية.  وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة 
عامة وتم إعدادها بدون األخذ باالعتبار أهداف المستثمر الفردية أو الوضع المالي له أو االحتياجات االستثمارية 
الخاصة به.  ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار قبل اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية 
مستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل هيئة السوق المالية بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة المعلومات 

المدرجة في هذه النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.
يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية هذه على المساهمين المستحقين المقيدين في سجالت الشركة في نهاية 
تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ]1436/04/29[ هـ الموافق ]2015/02/18[ م. على أن يتم االكتتاب 
باألسهم الجديدة على مرحلتين وهما )أ( المرحلة األولى: تبدأ يوم الثالثاء ]1436/05/05[ هـ الموافق ]2015/02/24[ م 
الموافق ]2015/03/05[ م )"مرحلة االكتتاب األولى"(، ويتاح  الخميس ]1436/05/14[ هـ  وتستمر حتى نهاية يوم 

خاللها فقط للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم
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باالكتتاب )كليًا أو جزئيًا( في األسهم الجديدة في حدود عدد حقوق األولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد 
انعقاد الجمعية، وتتزامن مرحلة االكتتاب األولى مع فترة تداول حقوق األولوية، والتي يمكن من خاللها للمساهمين 

المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد تداول حقوق األولية.
)ب( المرحلة الثانية: تبدأ يوم األحد ]1436/05/17[ هـ الموافق ]2015/03/08[ م وتستمر حتى نهاية  يوم الثالثاء  
]1436/05/19[ هـ الموافق ]2015/03/10[ م )"مرحلة االكتتاب الثانية"(، ويسمح خاللها لجميع حملة حقوق األولوية 
"األشخاص  بـ  مجتمعين  لهم  )ويشار  التداول(  فترة  خالل  األولوية  حقوق  اشتروا  ممن  أو  مقيدين  )مساهمين 
المستحقين" ومنفردين بـ "الشخص المستحق"( بممارسة حقهم باالكتتاب، وال يمكن تداول حقوق األولوية في 

هذه الفترة.

من  عدد  على  تطرح  فسوف  والثانية،  األولى  المرحلتين  في  المتبقية"(  )"األسهم  فيها  االكتتاب  يتم  لم  أسهم 

المؤسسات  تلك  تقوم  أن  على  االستثمارية"(،  "المؤسسات  بـ  لهم  )ويشار  المؤسسي  الطابع  ذوي  المستثمرين 

االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية، وسيتم استقبال هذه العروض ابتداًء من الساعة 10:00 صباحًا 

بتاريخ   التالي  االثنين  يوم  من  صباحًا   10:00 الساعة  وحتى  ]2015/03/15[م  الموافق  هـ   ]1436/05/24[ األحد  يوم 

]1436/05/25[ هـ الموافق ]2015/03/16[ م، ويشار إلى هذا الطرح بـ )"الطرح المتبقي"(. وسيتم تخصيص األسهم 

المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على 

المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم اضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها 

بالمثل. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية 

وكسور األسهم على مستحقيها كاًل حسب مايستحقه في موعد أقصاه ]1436/06/06[ هـ الموافق ]2015/03/26[ م.

بشرائها  سيقوم  الذي  التغطية  لمتعهد  تخصيصها  سيتم  المتبقي،  الطرح  بعد  مشتراة  غير  أسهم  وجود  حال  في 

بحسب سعر االكتتاب )انظر القسم 13 تعليمات وشروط االكتتاب(. وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس 

مال الشركة 490،000،000 ريال سعودي وسيبلغ عدد االسهم )49،000،000( سهم، وسيتم استخدام المتحصالت لإليفاء 

بمتطلبات المالءة المالية للشركة ولتمويل خطط التوسع في أعمال التأمين )قسم 8 "استخدام متحصالت االكتتاب(. 

وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه يوم األربعاء ]1436/05/27[ هـ الموافق ]2015/03/18[ م 

)انظر القسم 13 "شروط وتعليمات االكتتاب"(.

 يتوقف طرح أسهم حقوق األولوية بموجب هذه النشرة على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة. وقد تم نشر 

دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوية بتاريخ يوم األربعاء 

]1436/04/29[ هـ الموافق ]2015/02/18[ م. وعلى المستثمرين  العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين 

على طرح أسهم حقوق األولوية هذه، فان إصدار أسهم حقوق األولوية سيتوقف، وحينها تعتبر هذه النشرة الغيه. 

وفي هذه الحال، سيتم إشعار المساهمين بذلك.
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معلومات عن القطاع والسوق

تّم الحصول على المعلومات الواردة في هذه النشرة بخصوص قطاع التأمين والمعلومات األخرى المتعلقة بالسوق 
والتحليالت  المعلومات   )2( الشركة  وتوقعات  تقديرات   )1( منها:  مختلفة  مصادر  من  الشركة  فيه  تعمل  الذي 
الخاصة بصناعة التأمين والتي تم الحصول عليها من مصادر ومواد تصدر عن أطراف أخرى ومتاحة للعموم )وقد 
قامت الشركة بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تتضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها. 
ومع أنه ال يوجد لدى بي إم جي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )ح/ط/ي( أي 
سبب لالعتقاد بوجود معلومات غير صحيحة متضمنة في هذه النشرة، إال أنه ال يوجد بيان أو ضمان بشأن دقة وتمام 
أي من هذه المعلومات. وكون مثل هذه المصادر متاحة للعموم، فإنه لم يتم الحصول على موافقة المزودين بهذه 

المعلومات لإلشارة إلى أسمائهم في هذه النشرة( )3( تقارير ومعلومات صادرة عن الجهات الواردة أدناه: 

)1( مؤسسة النقد العربي السعودي 
تأسست مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952م وهي تعنى بالمهام الرئيسية التالية:

إصدار العملة الوطنية.  •
القيام بعمل مصرف الحكومة.  •

مراقبة المصارف التجارية.  •
إدارة احتياطيات المملكة من النقد األجنبي.  •

إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف.  •
تشجيع نمو النظام المالي وضمان سالمته.  •

  
ص.ب. 2992 الرياض 11169
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4633000 11 966+  فاكس: 4662966 11 966+
 www.sama.gov.sa

)2( وزارة االقتصاد والتخطيط السعودية
أنشأت المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط سنة 1390هـ )1970م( وتتلخص مهام الوزارة في توزيع الموارد 
الخطط  ووضع  وتصديرًا  استيرادًا  السعودي  االقتصاد  نمو  ومتابعة  التحتية  والبنية  التنمية  ألغراض  وتوجيهها 

التنموية العريضة بما يتوافق مع رؤية ُصناع القرار السعودي. 
المهام الرئيسية للوزارة على الشكل التالي:

إعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة.  •
إعداد خطط التنمية الخمسية للمملكة.  •

تقدير إجمالي المبالغ الالزمة لتنفيذ خطط التنمية.  •
إجراء الدراسات االقتصادية الموكلة لها من مؤسسات الدولة المختلفة.  •

جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات اإلحصائية بمختلف مجاالتها االجتماعية واالقتصادية والسكانية.  •
مساعدة الجهات الحكومية األخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط واإلحصاءات.  •

تقديم المشورة الفنية فيما يكلفها به خادم الحرمين الشريفين واإلعداد واإلشراف على تنفيذ عملية التعداد   •
العام للسكان والمساكن في المملكة.
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جمع البيانات اإلحصائية التي ترد من األجهزة الحكومية األخرى وتبويبها وتحليلها واالستفادة منها في   •
إعداد النشرات اإلحصائية المختلفة.

  

المملكة العربية السعودية - الرياض
هاتف: 4011444 1 966+  فاكس: 4052051 1 966+

ministry@planning.gov.sa

)3( الشركة السويسرية إلعادة التأمين )سويس ري(

وهي شركة عالمية رائدة في مجال إعادة التأمين تأسست عام 1863م في زيورخ، سويسرا. تعمل الشركة في أكثر 
من 25 دولة حول العالم وتصدر الشركة تقارير عن قطاع التأمين في العالم وهذه التقارير متاحة للعموم على 

شبكة االنترنت.
 

مايثثكوا
ص.ب 8022

زيورخ
سوسرا

هاتف: 2852121 43 41+  فاكس:2852999 43 41+
         www.swissre.com
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المعلومات المالية 

تّم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للفترة الممتّدة من 31 ديسمبر 2011م وحتى 31 ديسمبر 2013م باإلضافة 
إلى النتائج األولية النصف السنوية لعام 2014م الغير مدققة، كما واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إدراجها في 
هذه النشرة وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. تؤكد الشركة عدم وجود أي فروقات جوهرية أو 

أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإلعداد وفقا للمعايير الدولية.
تّمت مراجعة  القوائم المالية السابقة للشركة من قبل مدققي الحسابات السادة/ ديلويت آند توش بكر أبو الخير 
وشركاه، والسادة/ البسام محاسبون قانونيين واستشاريون، كما ستتم مراجعة التقارير المالية لعام 2014م من قبل 

مدققي الحسابات السادة/ ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه، والسادة/ البسام والنمر محاسبون قانونيون.
ُتصدر الشركة بياناتها المالية بالريال السعودي )ر.س.(. 

التوقعات واإلفادات المستقبلية  

تّم إعداد التوقعات المذكورة في هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف العمل في 
المستقبل اختالفًا جوهريًا عن االفتراضات المستخدمة وبالتالي ال تحتوي هذه النشرة على أي إقرار أو ضمان أو 

تأكيد فيما يتعلق بدقة أو كمال هذه التوقعات.
تمثل بعض التوقعات الواردة في هذه النشرة والتي ال تعد حقائق تاريخية، بيانات مستقبلية يمكن أن يستدل عليها 
ر"، "يعتقد"، "ينوي"، "يتوقع"،  بشكل عام من خالل ما تستخدمه من كلمات ذات داللة مستقبلية مثل "يعتزم"، "ٌيقدِّ
"من المتوقع"، "ينبغي"، "يمكن"، "من الممكن"، "يحتمل"، "من المحتمل"، "سوف"، "قد"، بصيغة النفي أو اإلثبات، 
وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى، والتي تدل على الحديث عن المستقبل. وتعكس إفادات 
التوقعات المستقبلية هذه وجهات نظر الشركة حاليًا بشأن األحداث المستقبلية، ولكن دون أن تكون ضمانًا لألداء 
وإنجازاتها بصورة  وأدائها  للشركة  الفعلية  النتائج  اختالف  في  العوامل  الكثير من  تتسبب  أن  يمكن  المستقبلي. 
جوهرية عن النتائج أو األداء أو االنجازات المستقبلية التي قد تعبِّر عنها أو توحي بها إفادات التوقعات المستقبلية 
هذه. بعض المخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها هذا األثر، مذكورة بتفصيل أكثر في أقسام أخرى من هذه 
النشرة )فضاًل راجع القسم 2 "عوامل المخاطرة"(. وإذا تبين أن أيًا من االفتراضات غير دقيقة أو صحيحة، فإن 

النتائج الفعلية قد تتغير بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة.
مع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم، تلتزم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية )مع الموافقة عليها 
من قبل هيئة السوق المالية( بعد الموافقة على نشرة اإلصدار األساسية وقبل إدراج االسهم الجديدة للشركة في 
القائمة الرسمية في حال أصبحت الشركة على علم بأن )1( تغييرًا جوهريًا قد طرأ على نشرة اإلصدار أو على أية 
وثيقة مطلوبة بموجب قواعد التسجيل واإلدراج، )2( تغييرات هامة أصبحت بعلم الشركة والتي كان من المفترض 
إلحاقها في نشرة اإلصدار هذه. وفي غير الحالتين السابقتين، ال تعتزم الشركة تحديث أو تعديل أي معلومات 
متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة 
أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلك. نتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور المتيقنة واالفتراضات فإن توقعات 
األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث 
إطالقا.  وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات 

مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي.
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دليل الشركة

عنوان الشركة
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

حي الخالدية-شارع الروضة
ص.ب 5019، رمز بريدي 21422  جّدة 

المملكة العربية السعودية
هاتف:  966126068633 +

فاكس : 966126068622 +  
www.uca.com.sa  :الموقع االلكتروني
info@uca.com.sa :البريد االلكتروني 

 أعضاء مجلس اإلدارة

عدد المنصبتاريخ الميالدالجنسيةاسم عضو مجلس اإلدارة  
صفة التمثيلتاريخ التعيين1االسهم

العضوية

 1 
حسان محمد شوكت 

محاسني 
1934/10/10سعودي

رئيس 

مجلس 

اإلدارة

1435/07/01هـ الموافق 280.000
2014/04/30م

غير 

تنفيذي

 2 
سلمان سالم محمد بن 

الدن 
1977/09/19سعودي

نائب 

الرئيس
1435/07/01هـ الموافق 141.540

مستقل2014/04/30م

1435/07/01هـ الموافق 1.000عضو1965/10/26سعوديبدر عبدالرحمن السياري  3 
مستقل2014/04/30م

1435/07/01هـ الموافق 34.000عضو1968/04/08سعوديخالد حسين علي رضا  4 
مستقل2014/04/30م

1435/07/01هـ الموافق 2.100عضو1954/03/06سعوديسامي صدقة سندي  5 
مستقل2014/04/30م

1435/07/01هـ الموافق 1.000عضو1961/12/09سعوديطارق هاشم النابلسي  6 
مستقل2014/04/30م

1955/07/01لبنانيمشعل عفيف كرم  7 
المدير 

التنفيذي
1435/07/01هـ الموافق -

2014/04/30م

يمّثل 
شركة 

يو سي ايه 
للتأمين 
ش.م.م.  

تنفيذي

459.640 مجموع األسهم 

لمصدر الشركة

مالحظة: وفقًا للمادة ۳8 )1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ال يمتلك أحد من 
أعضاء مجلس اإلدارة أكثر من 5% من أسهم الشركة.

مالحظة: تمثل األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة ) 1،000 سهم( أسهم تأهيل لعضوية المجلس بحسب المادة 
68 من نظام الشركات.

1 تّم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1435/07/01هـ الموافق 2014/04/30م
 تّم تعيين كل من األستاذ/ خالد حسين علي رضا واألستاذ/ طارق هاشم نابلسي كعضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة خالل الجمعية العاّمة للمساهمين 
المنعقدة بتاريخ 1435/07/01هـ. الموافق 2014/04/30م وقد تّم إستخراج سجل تجاري جديد للشركة  يتضّمن أسماء العضوين الجديدين. مع العلم أن الشركة 

إستحصلت على جميع الموافقات الالزمة لتعيين العضوين الجديدين في مجلس اإلدارة وال سيما من مؤسسة النقد.



ز

ممثلي الشركة

حسان محمد شوكت محاسني
رئيس مجلس اإلدارة

برج المخمل  - شارع الروضة
ص.ب 5019، رمز بريدي 21422  جدة 

المملكة العربية السعودية
هاتف:  966126068633 +

فاكس:  966126068622 + 
  chairman@uca.com.sa:البريد االلكتروني

مشعل عفيف كرم
المدير التنفيذي

برج المخمل  - شارع الروضة
ص.ب 5019، رمز بريدي 21422  جدة 

المملكة العربية السعودية
هاتف:  966126068633 +

فاكس:  966126068622 + 
CEO@uca.com.sa:البريد االلكتروني

 
محمد عيد محمد هاني سواح

سكرتير مجلس اإلدارة
برج المخمل  - شارع الروضة 

ص.ب 5019 جدة 21422
هاتف:  9661126068633 +

فاكس:  9661126068622 + 
bod@uca.com.sa :البريد االلكتروني

سوق األسهم

 
تداول

أبراج التعاونية، 700 طريق الملك فهد، الرياض
ص ب 60612 - الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف: 9999 218 )1( 966+

فاكس: 9090 218 )1( 966+
www.tadawul.com.sa



ح

المستشــــــارون

المستشار المالي 
 

مجموعة بي أم جي المالية

المخمل بالزا، شارع فلسطين
ص.ب. 52972، جدة 21573
 المملكة العربية السعودية

هاتف:1777 668 12 966+
فاكس:1888 668 12 966+

 www.bmg.com.sa :الموقع االلكتروني
info@bmg.com.sa :البريد االلكتروني

المستشار القانوني للطرح

العنزي محامون ومستشارون قانونيون 
بالتعاون مع إي كاي بارتنرز 

شارع المعذر – الرياض
برج فوتورو – الطابق الثالث
ص.ب. 69171، الرياض 11547
 المملكة العربية السعودية
هاتف: 2767372 )11( 966+
فاكس:2766960 )11( 966+

www.ekplegal.com :الموقع االلكتروني
info@ ekplegal.com :البريد اإللكتروني



ط

مستشار العناية المهنية المالي للطرح 

 

تميرك محاسبون قانونيون واستشاريون
ص.ب. 15266، جدة 21444
المملكة العربية السعودية
هاتف: 3311 2657 966 +

فاكس: 2055 2652 966 +
info@temairik.com :البريد اإللكتروني
www. temairik.com :الموقع اإللكتروني

المحاسبان القانونيان لعام 2014م 
 

شركة ديلويت آند توش، بكر أبو الخير وشركاهم
ص. ب. 213، الرياض 11411 
المملكة العربية السعودية
هاتف: 8400 282 11 966 +
فاكس: 2828428 11 966 +

info.me@deloitte.com :البريد اإللكتروني
www.deloitte.com :الموقع اإللكتروني

البسام والنمر محاسبون قانونيون 
عمارة المحيسن، الدور التاسع
ص.ب: 28355 الرياض 11437
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2395353 11 966 +

فاكس: 2395454 11 966 +
Ibrahim.albassam@abc-albassam.com :البريد اإللكتروني

www.aacpa-sa.com :الموقع اإللكتروني



ي

المحاسبان القانونيان لألعوام 2011م – 2013م

 
شركة ديلويت آند توش، بكر أبو الخير وشركاهم

ص. ب. 213 ، الرياض 11411 
المملكة العربية السعودية
هاتف: 8400 282 11 966 +
فاكس: 2828428 11 966 +

info.me@deloitte.com :البريد اإللكتروني
www.deloitte.com :الموقع اإللكتروني

 
البسام محاسبون قانونيون واستشاريون

عمارة المحيسن ، الدور التاسع
ص.ب: 2732 الرياض 11461
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2065333 11 966 +

فاكس: 2065444 11 966 +
info@albassamcpa.com :البريد اإللكتروني
www.albassamcpa.com :الموقع اإللكتروني

الخبير اإلكتواري المستشار
 

المنار سيغما لالستشارات المالية
ص.ب: 341905 الرياض 11333

المملكة العربية السعودية
هاتف: 9444777 55 966 +

info@manarsigma.com :البريد اإللكتروني
www.manarsigma.com :الموقع اإللكتروني

تنويه:
أعطت جميع الجهات المذكورة أعاله موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى إسمها وشعاراتها وعلى نشر إفادتها في هذه النشرة وفي هذا السياق، ولم يتم سحب هذه 
الموافقة. تجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقربائهم ال يملكون أسهمًا أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة أو أي تابع لها.



ك

البنوك الرئيسية للشركة

البنك السعودي الفرنسي
شارع المعذر
ص.ب 56006 الرياض 11554 المملكة العربية السعودية
هاتف: 9999 289 11 966+
فاكس: 1352 404 11 966+
www.alfransi.com.sa
communications@alfaransi.com.sa

مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب 833 الرياض 1142 المملكة العربية السعودية
هاتف: 4770 477 11 966+
فاكس: 9402 479 11 966+
www.samba.com.sa
CustomerCare@samba.com

مدير االكتتاب ومتعهد التغطية

 

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة

 )االستثمار كابيتال(
ص.ب: 6888 الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2547666 11 966 +

فاكس: 4892653 11 966 +
www.alistithmarcapital.com
info@alistithmarcapital.com

رأس المال المدفوع: 250.000.000 ريال سعودي



ل

البنوك المستلمة

مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب 833 الرياض 1142 المملكة العربية السعودية
هاتف: 4770 477 11 966+
فاكس: 9402 479 11 966+
www.samba.com.sa
CustomerCare@samba.com

بنك الرياض
ص.ب 22622 الرياض 11416المملكة العربية السعودية
هاتف: 0303 401 11 966+
فاكس: 2618 404 11 966+
www.riyadbank.com
customercare@riyadbank.com

البنك السعودي لالستثمار
شارع المعذر. الرياض
ص.ب 3533 الرياض 11481 المملكة العربية السعودية
هاتف: 8433 477 11 966+
فاكس:  1978 473 11 966+
www.saib.com.sa
ir@saib.com.sa

البنك األهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب 3555 جدة 21481 المملكة العربية السعودية
هاتف: 3333 649 12 966+
فاكس: 7426 643 12 966+
www.alahli.com.sa
contactus@alahli.com



م

مساهمة  شركة  وهي  التعاوني  للتأمين  المتحدة  الشركة 
بسجل  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  عامة  سعودية 
الوزراء رقم  قرار مجلس  4030179955 وبموجب  تجاري رقم 
والمرسوم  2007/4/1م(  )الموافق  1428/3/14هـ  وبتاريخ   )94(
)الموافق  1428/3/15هـ  بتاريخ  الصادر  )م/24(  رقم  الملكي 
وفقا  الشركة  تأسيس  على  بالموافقة  والقاضي  2007/4/2م( 
بالمرسوم  الصادر  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  لنظام 
الملكي رقم 32 وتاريخ 1424/6/2هـ والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/3/1هـ.

الثالثة من النظام األساسي للشركة، فإن نشاط  وفقًا للمادة 
الشركة هو القيام وفقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين 
في  السارية  والقواعد  واألنظمة  التنفيذية  والئحته  التعاوني 
التعاوني  التأمين  أعمال  بمزاولة  السعودية  العربية  المملكة 
وكل ما يتعلق بهذه األعمال من توكيالت أو تمثيل أو مراسلة 
يلزم  التي  األعمال  بجميع  تقوم  أن  وللشركة  وساطة.  أو 
القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار 
أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األصول الثابتة والنقدية 
أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة 
ويجوز  أخرى.  جهات  مع  باالشتراك  أو  تؤسسها  شركات 
للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي 
وجه من الوجوه مع الجهات التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها 
أو  غرضها  تحقيق  على  تعاونها  التي  أو  المالية  األعمال  أو 
أن تدمجها فيها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع األعمال 

المذكورة في أغراضها سواء داخل المملكة أو خارجها.

280،000،000 ريال سعودي.

28،000،000 سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

شركة يو سي ايه للتأمين ش.م.م. وتمتلك 9،100،000 سهمًا 
أسهم  32.5% من مجموع  مايعادل  أي  الشركة  مال  في رأس 
الشركة. ال يوجد أي مساهم آخر تفوق نسبة امتالكه ألسهم 

الشركة الـ%5.

مساهمة  شركة  وهي  ش.م.م.  للتأمين  ايه  سي  يو  شركة 
بحرينية معفاة، تعمل في مجال التأمين منذ أكثر من ثالثين 
عامًا وتمتلك 9،100،000 سهمًا في رأس مال الشركة أي مايعادل 
اتفاقية  الشركة  أبرمت  الشركة.  أسهم  مجموع  من   %32.5
مع شركة يو سي أيه للتأمين البحرينية، إستحوذت بموجبها 
على محفظة تأمين شركة يو سي أيه للتأمين البحرينية في 
المملكة العربية السعودية إعتبارا من 31 ديسمبر 2008 بمبلغ 
شهرة وقدره 78.40 مليون ريال سعودي حسبما تم اعتماده من 

الشركة ...................................................

ملخص أنشطة الشركة...................................

رأس مال الشركة الحالى.................................

عدد األسهم الحالية .......................................

المساهمون الكبار .........................................

الشريك اإلستراتيجي.....................................

ملخص الطرح



ن

قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مع موجودات ومطلوبات 
التأمين ذات الصلة.

عند  بالكامل  تدفع   الجديد،  للسهم  سعودية  رياالت   )10(
االكتتاب.

زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

10 رياالت سعودية للسهم.

)210،000،000( سهم.

)،49،000،000( سهم.

سيتم زيادة رأس مال الشركة بنسبة )%75(.

 490،000،000ريال سعودي.

210،000،000ريال سعودي.

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية إلى 16.63 ريال سعودي 
للسهم الواحد، وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية غير 
العادية وبعد موافقة المساهمين في الشركة على زيادة رأس 
المال. وذلك يمثل إنخفاض بسعر السهم بمقدار 4.98 ريال سعودي 

للسهم الواحد.

  5.300.000 ريال سعودي.

204.700.000 ريال سعودي.

)21،000،000 ( سهم.

210.000.000 ريال سعودي.

تقدر إجمالي متحصالت االكتتاب بحوالي )210،000،000( مائتان 
إجمالي مصاريف  منها  يخصم  ريال سعودي،  ماليين  وعشرة 
االكتتاب البالغة )5.300.000( ريال سعودي والتي تشمل أتعاب 
كل من المستشار المالي والقانوني لالكتتاب والمستشارين 
المعدين لالكتتاب باإلضافة إلى للمحاسبين المعدين للتقارير، 
والطبع  التسويق  ومصاريف  المستلمة  الجهات  ومصاريف 

والتوزيع ومصاريف أخرى متعلقة باالكتتاب. 
االكتتاب  من  المتحصالت  صافي  الشركة  تستخدم  سوف 
المحافظة على  إلى  المستقبلية للشركة باإلضافة  للتوسعات 
هامش المالءة المالية المطلوب والحد األدنى من رأس المال 

وفقًا لمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

سعر الطرح ................................................

طبيعة الطرح ..............................................

القيمة االسمية.............................................

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب.........................

إجمالي عدد األسهم بعد الطرح............................

نسبة الزيادة في رأس المال ..............................

رأس مال الشركة بعد الزيادة ...........................

إجمالي حصيلة اإلصدار ..................................

السعر المعدل .............................................

تكاليف الطرح المتوقعة ..................................

إجمالي حصيلة اإلصدار المتوقعة بعد خصم تكاليف  الطرح..

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها ......................

إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيتها ...................

استخدام متحصالت الطرح ...............................



س

حملة حقوق األولوية من المساهمين المقيدين، أو ممن قاموا 
بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول أو من المستثمرين 

ذوي الطابع المؤسسي

يحق لكل مكتتب في حقوق األولوية االكتتاب بواقع سهم لكل 
حق يحمله.

االكتتاب  في  والراغبين  المستحقين  المساهمين  على  يتعين 
فترة  أثناء  االكتتاب  طلب  تقديم  األولوية  حقوق  أسهم  في 
من  االكتتاب  طلب  نماذج  على  الحصول  ويمكن  االكتتاب. 
عند  كاماًل  االكتتاب  مبلغ  دفع  ويجب  المستلمة.  الجهات 
المستلمة  الجهة  تفويض  خالل  من  االكتتاب  طلب  تقديم 
الجهة  لدى  المكتتب  حساب  من  المطلوب  المبلغ  بخصم 
المستلمة. أو عن طريق شيك مصرفي مصدق مسحوب على 
أحد البنوك المحلية ومسجل باسم "حساب الشركة المتحدة 
للتأمين التعاوني – أسهم حقوق أولوية" دون ضرورة أن يكون 
المستلمة.  الجهة  لدى  حساب  المستحق"  "الشخص  للمكتتب 
كما يمكن االكتتاب عبر االنترنت أو الهاتف أو الصراف اآللي 
لدى الجهات المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات 
للمكتتب  يكون  أن  أساسي  بشرط  وذلك  وذلك  للمكتتبين، 
التي تقّدم  المستلمة  الجهة  المستحق" حساب لدى  "الشخص 
بالمكتتب  الخاصة  البيانات  تكون  ان  وعلى  الخدمات  هذه 

"الشخص المستحق" محّدثة. .

التي  الحقوق  بكامل  أو  بجزء  يكتتب  أن  الحق  لحامل  يمكن 
يحملها، كما يحق له أن ال يكتتب بأي من تلك األسهم.

مساهمي الشركة المقيدين في سجل المساهمين بنهاية تداول 
يوم انعقاد الجمعية العامة 

والتي  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  نهاية 
تصوت على الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة بحسب 
توصية مجلس اإلدارة، وذالك بتاريخ ]1436/04/29[هـ الموافق 

]2015/02/18[ م.

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب 
الزيادة في رأس  اعتماد  المطروحة عند  الجديدة  األسهم  في 
في  المقيدين  المساهمين  لجميع  مكتسب  حق  وهو  المال. 
المساهمين  سجل  في  المقيدين  الشركة  )مساهمي  الشركة 
في الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير 
سهم  في  االكتتاب  أحقية  لحامله  حق  ويعطى كل  العادية( 

واحد وذلك بسعر الطرح.

هي األسهم المطروحة الكتتاب المساهمين المقيدين، والناتجة 

فئات المستثمرين المستهدفين.............................

إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات 
المستثمرين  المستهدفين..................................

طريقة اإلكتتاب ..........................................

عدد و قيمة األسهم التي يمكن االكتتاب فيها............

المساهمين المقيدين ......................................

تاريخ األحقية .............................................

حقوق األولوية.............................................

األسهم الجديدة.............................................
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من زيادة رأس مال الشركة المصدرة.

المقيدين  )0.75( حق لكل )1( سهم قائم مملوك للمساهمين 
مع العلم أن تلك النسبة هي ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة 

المصدرة على عدد األسهم الحالية للشركة.

21.000.000 حق

وتستمر  2015/02/24م  الموافق  1436/05/05هـ  الثالثاء  يوم 
2015/03/05م  الموافق  1436/05/14هـ  الخميس  يوم  نهاية  حتى 
)"مرحلة االكتتاب األولى"(، ويتاح خاللها فقط للمساهمين 
في  جزئيًا(  أو  )كليًا  باالكتتاب  حقهم  ممارسة  المقيدين 
األسهم الجديدة في حدود عدد حقوق األولوية التي تم إيداعها 
في محافظهم بعد انعقاد الجمعية، وتتزامن مرحلة االكتتاب 
األولى مع فترة تداول حقوق األولوية، والتي يمكن من خاللها 
المؤسسات  من  المستثمرين  وعامة  المقيدين  للمساهمين 

واألفراد تداول حقوق األولية.

تبدأ يوم الثالثاء 1436/05/05هـ الموافق 2015/02/24م وتستمر 
2015/03/05م  الموافق  1436/05/14هـ  الخميس  يوم  نهاية  حتى 
ويمكن للمساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات 

واألفراد خاللها تداول حقوق األولوية.

2015/03/08م  الموافق  1436/05/17هـ  األحد  يوم  من  يوم  تبدأ 
الموافق  1436/05/19هـ  الثالثاء  يوم  نهاية  حتى  وتستمر 
خاللها  ويسمح  الثانية"(،  االكتتاب  )"مرحلة  2015/03/10م  
ممن  أو  مقيدين  )مساهمين  األولوية  حقوق  حملة  لجميع 
لهم  )ويشار  التداول(  فترة  خالل  األولوية  حقوق  اشتروا 
مجتمعين بـ "األشخاص المستحقين" ومنفردين بـ "الشخص 
المستحق"( بممارسة حقهم باالكتتاب، وال يمكن تداول حقوق 

األولوية في هذه الفترة.

المرحلتين  في  فيها  االكتتاب  يتم  لم  التي  المتبقية  األسهم 
األولى والثانية.

الطابع  ذوي  المستثمرين  من  عدد  على  المتبقي  الطرح  يتم 
أن  على  االستثمارية  "المؤسسات  بـ  لهم  )ويشار  المؤسسي 
شراء  عروض  بتقديم  االستثمارية  المؤسسات  تلك  تقوم 
من  ابتداًء  العروض  هذه  استقبال  وسيتم  المتبقية.  لألسهم 
الموافق  1436/05/24هـ  األحد  يوم  صباحًا   )10:00( الساعة 
اإلثنين  يوم  من  صباحًا   )10:00( الساعة  وحتى  2015/03/15م 
التالي بتاريخ 1436/05/25هـ الموافق 2015/03/16م . ويشار إلى 
هذا الطرح بـ )"الطرح المتبقي"(. وسيتم تخصيص األسهم 
المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل 
فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات 

االستثمارية التي تقدم نفس العرض. 

معامل أحقية االكتتاب.....................................

عدد حقوق األولوية المصدرة ............................

فترة االكتتاب األولى......................................

فترة تداول حقوق ا ألولوية .............................

فترة االكتتاب الثانية.....................................

األسهم المتبقية.............................................

الطرح المتبقي.............................................
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يوم األربعاء 1436/05/27هـ الموافق 2015/03/18م 

المساهمين  من  كانوا  سواًء  األولوية  حقوق  حملة  جميع 
فترة  خالل  األولوية  حقوق  بشراء  قاموا  ممن  أو  المقيدين 

التداول.

الحقوق  عدد  على  بناًء  مستثمر  لكل  األسهم  تخصيص  سيتم 
لمستحقي  بالنسبة  أما  وصحيح.  مكتمل  بشكل  مارسها  التي 
على  وطرحها  األسهم  كسور  جمع  فسيتم  األسهم،  كسور 
وسيتم  المتبقي،  الطرح  فترة  خالل  اإلستثمارية  المؤسسات 
تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة. وستوزع 
المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى  متحصالت بيع األسهم 
سعر الطرح( على مستحقيها كاًل حسب ما يستحقه في موعد 

أقصاه الخميس 1436/06/06هـ الموافق 2015/03/26م( 
)انظر قسم 13" شروط وتعليمات االكتتاب "(.

حقوق  تداول  عملية  لتنظيم  آليات  بتجهيز  "تداول"  تقوم 
األولوية  لحقوق  منفصل  رمز  ويوضع  أنظمتها  في  األولية 
على شاشة  الشركة  رمز  يكون مستقاًل عن  )حيث  للشركة 
اكتتاب  فترة  خالل  المقيدين  المساهمين  يملك  التداول(. 

وتداول حقوق االولوية الخيارات التالية:
االحقية  بتاريخ  كما  المكتسبة  بالحقوق  االحتفاظ   .1

وممارسة االكتتاب فيها.
بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها من خالل السوق.  .2

شراء حقوق إضافية من خالل السوق.  .3
األولوية  بحقوق  يتعلق  فيما  شيء  بأي  القيام  عدم   .4
سواء بيعها أو ممارسة حق االكتتاب بها اذا تم االحتفاظ بها 
إلى نهاية فترة االكتتاب األولى فقط، وسيقوم نظام "تداول" 
بإلغاء رمز حقوق األولوية للشركة على شاشة التداول بعد 
تداول  يتوقف  وبذلك  األولوية،  حقوق  تداول  فترة  انتهاء 

حقوق األولوية مع انتهاء فترة تداول حقوق األولوية.

تعكس قيمة الحق اإلرشادية الفرق بين القيمة السوقية لسهم 
الشركة خالل فترة التداول وسعر الطرح.

على  اإلرشادية  الحق  قيمة  ونشر  باحتساب  تداول  وستقوم 
يتسنى  حتى  دقائق  بخمس  متأخرة  اإللكتروني  تداول  موقع 
للمستثمرين االطالع على القيمة اإلرشادية للحق عند إدخال 

األوامر. 

الذي يتم تداول الحق به علمًا أن هذا السعر يتم  هو السعر 
وبالتالي  السوق  في  والطلب  العرض  آلية  تحديده من خالل 

فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.

تستحق األسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب أي أرباح تعلنها 
الشركة منذ تاريخ إصدارها، وفي السنوات المالية التي تليها 

)راجع القسم 7-2 "سياسة توزيع األرباح"(. 

تاريخ التخصيص ..........................................

المساهمون المستحقون لألسهم الجديدة..................

تخصيص األسهم الجديدة..................................

إدراج وتداول حقوق األولوية.............................

قيمة الحق اإلرشادية.......................................

سعر حق التداول...........................................

توزيع األرباح .............................................
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للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، ويمنح كل سهم صاحبه 
عشرين  لديه  مساهم  لكل  يحق  كما  واحد،  صوت  في  الحق 
الجمعية  اجتماعات  في  والتصويت  الحضور  األقل  على  سهما 

العامة.

تم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 22 /6/ 2008م الموافق 
في 1429/6/18هـ، وعليه فإن فترة حظر التصرف في األسهم قد 
إنقضت منذ عام 2011م. ولم يعد هنالك أي قيود على أسهم 
للمساهمين  يحق  وبالتالي  للشركة.  المؤسسين  المساهمين 
المؤسسين  والشريك االستراتيجي التصرف في أسهمهم بعد 
السعودي وهيئة  العربي  النقد  الحصول على موافقة مؤسسة 

السوق المالية.

قرر  حال  في  النقد  مؤسسة  موافقة  على  الحصول  يجب 
الشريك االستراتيجي بيع حقوق األولوية الخاصة به أو شراء 
للشريك  وليس  التداول.  فترة  خالل  جديدة  أولوية  حقوق 

االستراتيجي أية نية لبيع أو شراء حقوق أولوية إضافية

بطلب من مؤسسة النقد. أكد الشريك االستراتيجي التزامه 
باكتتاب كامل حقوق األولوية المستحقة. ولم تطلب مؤسسة 
النقد من باقي الشركاء المؤسسين تأكيد التزامهم باكتتاب 

كامل حقوق األولوية المستحقة.

هذا  في  باالستثمار  تتعلق  معينة  مخاطرة  عوامل  هناك 
االكتتاب، ويمكن تصنيف هذه المخاطر في 
)أ( مخاطر تتعلق بالسوق والبيئة التشريعية
)ب( مخاطر تتعلق بنشاط الشركة وأعمالها

)ج( مخاطر تتعلق باألسهم العادية.
وقد تم تحليل هذه المخاطر في القسم 2 "عوامل المخاطرة" 
من هذه النشرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار 

االستثمار في األسهم المطروحة في هذا االكتتاب.

تّم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 22 /6/ 2008م الموافق 
في 1429/6/18هـ بحيث إكتتب المساهمون المؤسسون في %60 
الشركة  رأسمال  من   %40 طرح  وتّم  الشركة  رأسمال  من 

لإلكتتاب العام.
ريال  مليون   80 بمبلغ  مالها   رأس  بزيادة  الشركة  قامت 
سعودي في عام 2013م بنسبة زيادة قدرها 40% وبالتالي زيادة 
عدد األسهم من 20 مليون سهم إلى 28 مليون سهم بمنح 2 سهم 
مجاني لكل 5 أسهم، وذلك بعد موافقة الجهات ذات العالقة. 
التوسع  المال مواكبة عمليات  الهدف من زيادة رأس  وكان 

في النشاط. 

حقوق التصويت ...........................................

القيود على األسهم..........................................

القيود على حقوق األولوية ...............................

التزامات الشريك االستراتيجي فيما يتعلق بحقوق 
األولوية......................................................

عوامل المخاطرة ...........................................

األسهم التي سبق للمصدر إدراجها .........................

تنويه: يجب دراسة قسمي “إشعار هام” و”عوامل المخاطرة” الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب وفق هذه النشرة.



ق

إن الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحافة المطبوعة )الصحف اليومية المحلية( وعبر موقع تداول االلكتروني على 
.)www.tadawul.com.sa( االنترنت

إن الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله تقريبية وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحافة المطبوعة )الصحف اليومية المحلية( وعبر 
.)www.tadawul.com.sa( موقع تداول االلكتروني على االنترنت

انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتحديد تاريخ 
األحقية لتحديد المساهمين المستحقين الذين يحق لهم االكتتاب في أسهم 

حقوق األولوية

تاريخ مرحلة االكتتاب األولى وتداول حقوق األولوية

تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

تاريخ انتهاء فترة االكتتاب وآخر يوم لتقديم نماذج طلبات االكتتاب

تاريخ فترة الطرح المتبقي

اإلشعار بالتخصيص النهائي

دفع مبالغ التعويض إن وجدت لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا 
في االكتتاب ومستحقي كسور األسهم

توقع بدء تداول األسهم المطروحة لالكتتاب

يوم األربعاء 1436/04/29هـ الموافق 2015/02/18م

من يوم الثالثاء 1436/05/05هـ الموافق 2015/02/24م حتى نهاية يوم 
الخميس 1436/05/14هـ الموافق 2015/03/05م

من يوم األحد 1436/05/17هـ الموافق 2015/03/08م حتى نهاية يوم الثالثاء 
1436/05/19هـ الموافق 2015/03/10

يوم الثالثاء 1436/05/19هـ الموافق 2015/03/10م

 من الساعة )10:00( صباحًا يوم األحد 1436/05/24هـ الموافق 2015/03/15م 
وحتى الساعة )10:00( صباحًا من يوم اإلثنين التالي بتاريخ 1436/05/25هـ 

الموافق 2015/03/16م

يوم األربعاء 1436/05/27هـ الموافق 2015/03/18م

الخميس 1436/06/06هـ الموافق 2015/03/26م 

سيتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب حال االنتهاء من اإلجراءات 
النظامية ذات العالقة،وذلك بعد فترة وجيزة  من رد الفائض وبالتنسيق 

مع هيئة السوق المالية وتداول. وسوف يتم اإلعالن عنها الحقا.

الحــــدث

تواريخ مهمة للمكتتبين

التـــاريخ

تاريخ اإلعالنالجهة المعلنةاالعالن
اعالن انعقاد الجمعية العامة غير العادية )تاريخ 

يوم األربعاء 1436/04/29هـ الموافق 2015/02/18مالشركةاالحقية(

إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت 
يوم األربعاء 1436/04/29هـ الموافق 2015/02/18مالشركةالموافقة على زيادة رأس مال الشركة

إعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق 
يوم الخميس 1436/05/30هـ الموافق 2015/02/19متداولواعالن قيمة الحق االرشادية

إعالن تحديد فترات االكتتاب في االسهم الجديدة 
يوم األربعاء 1436/04/29هـ الموافق 2015/02/18مالشركةوفترة تداول الحقوق

اعالن تذكيري عن بدء مرحلة االكتتاب األولى وعن 
يوم األحد 1436/05/03هـ الموافق 2015/02/22مالشركةفترة تداول حقوق األولوية

اعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية 
يوم الخميس 1436/05/14هـ الموافق 2015/03/05متداولوالتنوية بأهمية بيع الحقوق لمن ال يرغب باالكتتاب

اعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية
يوم األحد 1436/05/17هـ الموافق 2015/03/08مالشركة

اعالن تذكيري عن آخر يوم لتقديم نماذج طلبات 
يوم الثالثاء 1436/05/19هـ الموافق 2015/03/10مالشركةاالكتتاب للمرحلة الثانية

االعالن عن:
• نتائج االكتتاب في المرحلتين األولى والثانية

• تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب 
فيها، إن وجدت، وبدء فترة الطرح المتبقى

يوم الخميس 1436/05/21هـ الموافق 2015/03/12مالشركة

إعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص 
النهائي

يوم األربعاء 1436/05/27هـ الموافق 2015/03/18مالشركة

إعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين
يوم األحد 1436/06/02هـ الموافق 2015/03/22متداول

إعالن توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت( لالشخاص 
يوم الخميس 1436/06/06هـ الموافق 2015/03/26مالشركةالمستحقين
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقتصر االكتتاب على األشخاص المستحقين. وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين فسوف 
تطرح أي أسهم متبقية غير مكتتب بها من قبل األشخاص المستحقين غير المشاركين على المؤسسات االستثمارية من خالل 
طرحها في فترة الطرح المتبقي. وسيتم توفير نماذج طلبات االكتتاب في أثناء فترة االكتتاب لدى فروع البنوك المستلمة، 
وعلى المواقع االلكترونية للبنوك المستلمة. ويمكن أيضًا االكتتاب عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف 
اآللي التابعة للبنوك المستلمة التي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين الذين سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخرًا 
وذلك بشرط أساسي أن يكون للمكتتب "الشخص المستحق" حساب لدى الجهة المستلمة التي تقّدم هذه الخدمات وعلى أن 

تكون البيانات الخاصة بالمكتتب "الشخص المستحق" محدثة. 
يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة في القسم 13 "شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه النشرة. ويجب 
على كل مكتتب أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب ذات العالقة. تحتفظ الشركة بحقها في رفض 
أي طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية، في حالة عدم استيفاء أي من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب أو 
سحبه بعد استالمه من أحد البنوك المستلمة إذ ُيعتبر طلب االكتتاب عندئذ اتفاقًا ملزمًا بين المكتتب والشركة )فضاًل راجع 

القسم 13 " شروط و تعليمات االكتتاب"(.

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟
حقوق األولوية هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد 
الزيادة في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير 

العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
تمنح حقوق األولوية لجميع حملة األسهم المقيدين بسجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامه غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
يتم إيداع حقوق االولوية خالل يومين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وستظهر األسهم في محافظ المساهمين 
المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها اال عند بداية فترة التداول 

واالكتتاب.

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟
يتم اشعار المساهم المقيد عن طريق االعالن في موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد على معامل االحقية وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم المقيد في نهاية 

تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل االحقية؟
هو المعامل الذي ُيمّكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق االولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بتاريخ انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية. على سبيل المثال، إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة 1.000 سهم ورفعت تلك الشركة رأس 
مالها عن طريق طرح 500 سهم جديد بحيث إرتفع عدد أسهمها إلى 1.500 سهم، يكون معامل االحقية حينئذ )1 إلى 2( سهم 

واحد لكل سهمين.

هناك  أن  أو  الشركة  أسهم  رمز   / إسم  بنفس  المستثمرين  لمحافظ  وإضافتها  الحقوق  هذه  تداول  سيتم  هل 
مسمى آخر لها؟

سيتم ايداع حقوق االولوية لمحافظ المستثمرين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سيكون سعر االفتتاح للحق، الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح، على سبيل المثال: 
إذا كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق 25 ريال و سعر الطرح 10 رياالت يكون سعر اإلفتتاح لحقوق األولوية 25 ناقص 

10، أي ما يساوي خمسة عشر ريااًل.
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هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟
يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ويمكن االكتتاب 

باألسهم اإلضافيه الجديدة المكتسبة من شراء حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية اإلكتتاب؟
تتم عملية اإلكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقديم طلبات االكتتاب لدى أي فرع من فروع الجهات المستلمة 

)المذكورة في نشرة اإلصدار هذه( وخالل فترتي اإلكتتاب فقط.

هل يمكن اإلكتتاب أكثر من مّرة ومن خالل أكثر من بنك مستلم؟
نعم يمكن ولكن يجب مراعاة أن ال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند إنتهاء فترة تداول الحقوق، 
حيث أن أي زيادة في كّمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند إنتهاء فترة تداول الحقوق سينتج عنه إلغاء 

طلب االكتاب.
 

في حال إمتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة إستثمارية، في أي محفظة يتم ايداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان 
مساهم يملك 1000 سهم في الشركة )800 سهم في محفظة )أ( و200 سهم في محفظة )ب(( فإن مجموع الحقوق التي ستودع 

)750( حق على إعتبار أن لكل سهم )0.75( حق عليه فسيتم إيداع 600 حق في محفظة )أ( و150 حق في محفظة )ب(.

في حال اإلكتتاب من خالل أكثر من محفظة، أين يتم ايداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟
حسب قواعد مركز إيداع األوراق المالية، يكون إيداع األوراق المالية في المحفظة االستثمارية األحدث انشاًء لمالكي األوراق 

المالية باستثناء إيداع األوراق المالية المملوكة بشهادات.

هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول؟
نعم يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إستثمارية عن طريق 

الجهات المستلمة أو مركز اإليداع في تداول وإحضار الوثائق الالزمة.

إذا تم اإلكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذة الحالة؟
في حال قام أحد المساهمين المقيدين باإلكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد 
الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة التداول، فسيتم رفض طلب اإلكتتاب كليًا في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيًا 

بما يعادل ما تم بيعه من حقوق. وسيتم إبالغ وإعادة مبلغ اإلكتتاب المرفوض عبر الجهة المستلمة للمساهم المقيد.

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟
نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واإلكتتاب بالجزء المتبقي.

هل يمكن اإلكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية؟
اليمكن ذلك.

متى يستطيع المساهم اإلكتتاب في حقوق األولوية التي إشتراها خالل فترة التداول؟
خالل المرحلة الثانية فقط وبعد إنتهاء فترة التداول لحقوق األولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟
اليمكن ذلك. بعد إنقضاء فترة التداول، يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في اإلكتتاب بالزيادة في رأس المال، 

وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو اإلنخفاض في قيمة محفظتة اإلستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة اإلكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي اإلكتتاب األولى 
والثانية؟

تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة أو بيع هذه الحقوق في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير اإلكتتاب 



ت

 
ملخص للمعلومات األساسية

يعّد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار هذه وال يشتمل على كافة المعلومات التي قد تهم 
المكتتبين. ويجب على مستلم هذه النشرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم الشركة. وقد تم تعريف بعض 

المصطلحات الموجودة في هذه النشرة تحت قسم التعريفات.

خلفية عن الشركة  
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة سعودية عامة مسجلة في المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم  
4030179955 ومقّرها الرئيسي في مدينة جّدة – حي الخالدية – شارع الروضة – مركز المخمل التجاري. تأسست الشركة 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )94( وبتاريخ 1428/3/14هـ )الموافق 2007/4/1م( والمرسوم الملكي رقم )م/24( الصادر بتاريخ 
1428/3/15هـ )الموافق 2007/4/2م( والقاضي بالموافقة على تأسيس الشركة وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي 
)م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ ولنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 1424/6/2هـ 
والئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/3/1هـ. ويبلغ رأس مال الشركة )280.000.000( 

مئتين وثمانين  مليون ريال سعودي مقّسم على )28.000.000( ثمانية وعشرون مليون سهم.

رسالة الشركة وإستراتيجيتها

رؤية الشركة:
تطمح الشركة أن تكون شركة التأمين المحلية األكثر تفضياًل في المملكة العربية السعودية لتفوقها في خدمة العمالء، 

المحافظة على شراكة طويلة األمد مع الوسطاء، وإلدارة األعمال بطريقة مهنية عالية.

رسالة الشركة:
تكمن رسالة الشركة  بزيادة الوعي وتطوير الفهم األساسي لثقافة التأمين التعاوني في المملكة، باإلضافة إلى بناء شراكة 

ناجحة مع العمالء والوكالء والموظفين. 

نشاط الشركة:
 تقدم الشركة الخدمات التأمينية والتي تتضمن: 

تأمين الطيران  •
تأمين الطاقة  •

التأمين الطبي والحماية  •
تأمين االئتمان التجاري  •

التأمين الهندسي  •
الحوادث العامة والمسؤولية  •

التأمين البحري  •
المركبات  •
الممتلكات  •

تمارس الشركة هذه األنشطة حسب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.

إستراتيجية الشركة
إن للتطبيق اإللزامي للتأمين التعاوني في كل من المجال الصحي والتأمين على مسؤلية المركبات أثر كبير على معدالت 
نمو سوق التأمين. ومن المتوقع أن يصاحب ذلك نمو سريع في أعمال السوق السعودية للتأمين. وفي نفس الوقت ستزيد 
المنافسة في جودة الخدمات بشكل كبير في الفترة القصيرة القادمة، بسبب محاولة شركات التأمين الجديدة تنمية أعمالها 

في السوق المحلية، مما يترتب على ذلك وجود ضغط على هامش الربحية لشركات التأمين. 
تؤمن الشركة المتحدة للتأمين أنها ستتمكن من خوض غمار المنافسة معتمدة على اإلرث الحاصل من االستحواذ على محفظة 
يو سي اي للتأمين_البحرين )المؤسس الرئيسي( من حيث جودة خدماتها وسجل أعمالها الراسخ وخبرتها العميقة في مجال 
التأمين على مدى أكثر من ثالثين عامًا، وبناًء على أداء هذه المحفظة خالل السنوات الماضية. تتوقع الشركة نموًا ملحوظًا 
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في السنوات القادمة، مدعومة بقاعدة راسخة من عمالء الشركة االستراتيجيين والشركات الكبيرة والتي امتد التعامل معها 
لفترات تزيد عن عشر سنوات. وسوف تتوسع الشركة من خالل تقديم خدماتها ذات الجودة إلى مجموعة جديدة ومتنوعة من 

العمالء سواء من األفراد أو الشركات، مكونًة بذلك قاعدة متوازنة ومستقرة ألعمال مربحة في المستقبل. 
ملخص المزايا التنافسية للشركة

وجود قاعدة عمالء مستقرة من كبار الشركات في المملكة  •
خبرة في السوق السعودي تفوق الثالثين عامًا  •

موظفون ذوي خبرة وكفاءة عالية  •
انتشار جغرافي واسع في مختلف مناطق المملكة  •

 
كبار المساهمين

 
اسم المساهم الجنسية عدد األسهم القيمة الدفترية النسبة

شركه يو سي ايه 

للتامين

بحرينية 9.100.000 91.000.000 %32.5



خ

نظرة عامة على السوق

لمحة عن االقتصاد السعودي
حافظ االقتصاد السعودي على متانته في السنوات األخيرة، مدفوعًا باإلنفاق الحكومي واإلنفاق الفردي واالستثمارات.

وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي 4 بالمائة في عام 2013م. ورغم ذلك، ومن حيث األرقام الفعلية واألسعار 
الحالية، يبقى معدل النمو االقتصادي أدنى مقارنًة بعام 2012م نظرًا النخفاض طفيف في أسعار النفط وفي إنتاجه.

وقد انخفض النمو في القطاع النفطي للمملكة في عام 2013م بمقدار 1% تقريبًا مقارنة مع عام 2012م ليصبح 232.6 بليون ريال.
إال أن االنكماش في قطاع النفط عوضته القطاعات األخرى غير النفطية، التي نمت بحوالي 5.2 بالمائة. وعلى نحٍو خاٍص، 
حافظ القطاع الخاص على مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي بنسبة 66 بالمائة، مسجاًل نموًا جيدًا بمعدل 5.8 
بالمائة باألسعار الثابتة، األمر الذي يوضح الدور المتزايد الذي تؤديه الشركات والمؤسسات الخاصة في االقتصاد السعودي. 

لمحة عن سوق التأمين في الشرق األوسط
مازالت صناعة التأمين في منطقة الشرق األوسط في مراحلها الوليدة مقارنة مع غيرها من اقتصادات العالم األكثر تقدمًا. 
والدليل على ذلك معدالت االنتشار المنخفضة ومعدالت الكثافة المنخفضة )إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة على 
عدد السكان(، ومعدالت الرسملة المنخفضة )االستثمار في قطاع التأمين بشكل عام(، وإلى حد كبير ضعف اإلنظمة التشريعية 

لقطاع التأمين بالمقارنة مع اقتصادات العالم األكثر تقدمًا.
نما قطاع التأمين في المنطقة نموًا قويًا خالل السنوات الخمس الماضية. ولكن على الرغم من إزدياد معدالت النمو بصورة 
ملحوظة، ال يزال قطاع التأمين بالمنطقة  بحاجة  إلى المزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة النضج التام. نتوقع أن يؤثر 
تأثيرًا  االستثمارات  التشريعية وزيادة  االنظمة  لتطوير  المنطقة  دول  المنطقة وسعي حكومات  الدول في  اقتصاديات  انفتاح 

ايجابيًا على قطاع التأمين وأن يضمن استمرارية النمو في السنوات القادمة.

لمحة عن قطاع التأمين في المملكة
شهد سوق التأمين نموًا ملحوظًا في المملكة وصل إلى 19،2%، حيث بلغ إجمالي اقساط التأمين 25.2 مليار ريال سعودي في 2013م 
مقارنة بـ 21.2 مليار ريال سعودي في 2012م. هذا ويعزى هذا النمو إلى النمو اإلقتصادي الملحوظ في المملكة والتوسع في 

إلزامية الـتأمين في مجالي التأمين الصحي وتأمين المركبات.

ملخص اآلداء والمؤشرات المالية
يجب قراءة المعلومات المالية للشركة والواردة أدناه مقرونة مع القسم )6( من هذه النشرة "مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع 
المالي للشركة ونتائج عملياتها" والقوائم المالية المدققة للشركة وااليضاحات المتعلقة بها المضمنة في القسم )15( من 

هذه النشرة "تقرير المحاسبين". 
يستند ملخص البيانات المالية الواردة أدناه إلى القوائم المالية المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من 
السنوات  2011م إلى 2013م وتقرير المراجعة المتعلق بها باإلضافة إلى القوائم المالية غير المدققة للشركة للنصف األول 

من عام 2014م.

نتائج  أي  على  مؤشر  بالضرورة  وليست  فقط  ملخص  بمثابة  أدناه  الجداول  في  المبينة  التاريخية  المالية  المعلومات  تعد 
مستقبلية.

  قائمة المركز المالي

العام المالي 2013العام المالي 2012العام المالي 2011باالف الريال السعودي

موجودات عمليات التأمين 
86.018 34.132 210.908 النقد ومافي حكمه 

-   90.732 -   ودائع ألجل 
54.858 2.439 28.475 اإلستثمارات المتاحة للبيع 

-   -   5.361 اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 
411.024 281.115 381.055 ذمم االقساط المدينة )الصافي( 

8.830 20.043 8.843 ذمم إعادة التأمين المدينة )الصافي( 



ذ

123.901 91.375 83.450 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
114.716 75.189 121.725 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

7.117 9.133 9.462 تكلفة إقتناء وثائق التأمين المؤجلة 
84.811 86.788 60.163 مصاريف مدفوعة مقدمًا و الذمم المدينة األخرى 

86.610 -   -   المستحق من عمليات المساهمين 
6.849 8.743 8.542 الممتلكات والمعدات

984.734 699.689 917.984 إجمالي موجوادت عمليات التأمين 
موجودات المساهمين 

92.486 32.314 181.780 النقد ومافي حكمه  
-   166.301 -   ودائع ألجل 

165.017 22.201 17.450 اإلستثمارات المتاحة للبيع 
-   -   19.467 اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

878 205 105 مصاريف مدفوعة مقدمًا و الذمم المدينة األخرى 
-   230 230 مطلوب من جهة ذات عالقة

-   22.847 47.708 مطلوب من عمليات التأمين 
78.400 78.400 78.400 الشهرة 

28.000 20.000 20.000 الوديعة النظامية 
364.781 342.498 365.140 إجمالي موجودات المساهمين

1.349.515 1.042.187 1.283.124 إجمالي الموجودات

قائمة المركز المالي، تتمة 

عام 2013عام 2012عام 2011

مطلوبات عمليات التأمين 
190.992 56.672 106.097 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

25.437 16.665 15.081 دخل العمولة غير المكتسبة 
375.450 336.380 402.856 أقساط التأمين غير المكتسبة 

13.727 1.421 1.281 إحتياطي عجز األقساط
500 -   -   إحتياطي الكوارث 

296.662 188.689 258.198 مطالبات تحت التسوية
29.425 21.028 9.887 الذمم الدائنة لحملة الوثائق 

22.439 27.399 52.701 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
-   22.847 47.708 المستحق لعمليات المساهمين 

9.085 7.313 4.995 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
963.717 678.414 898.804 إجمالي الذمم الدائنة لعمليات التأمين 

فائض عمليات التامين 
21.258 21.258 18.720 الفائض المتراكم من عمليات التامين 

 )241(17 460 إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع 
984.734 699.689 917.984 إجمالي الذمم الدائنة و فائض عمليات التأمين 

مطلوبات وحقوق المساهمين
1.059 728 5.540 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى



ض

18.750 -   -   المستحق للمؤسسات المالية 
270 -   -   المستحق لجهة ذات عالقة 

86.610 -   -   المستحق إلى عمليات التأمين 
21.929 21.819 17.088 الزكاة و ضريبة الدخل المستحقة 

--   24.962 مطلوب إلى جهات ذات عالقة متعلق بالشهرة
128.618 22.547 47.590 مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين 

280.000 200.000 200.000 رأس المال 
31.944 31.944 27.429 اإلحتياطي النظامي 

 )76.627(87.777 89.716 )خسائر متراكمة(/أرباح مبقاة
846 230 405 إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع 

236.163 319.951 317.550 إجمالي حقوق المساهمين 
364.781 342.498 365.140 إجمالي مطلوبات و حقوق المساهمين 

1.349.515 1.042.187 1.283.124 إجمالي المطلوبات، وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم

العام المالي 2013 العام المالي 2012العام المالي 2011بآالف الريال السعودي

1.0687761.024.0701.292.975إجمالي أقساط  التأمين المكتتبة 
)413.749()281.965()231.411(أقساط  إعادة التأمين المسندة
)5.959()5.148()6.732( فائض خسارة أقساط التأمين

830.633736.957873.267صافي أقساط التأمين المكتتبة 
)6.544(74.402)114.801(التغيرات في صافي األقساط غير المكتسبة 

715.832811.359866.723صافي األقساط المكتسبة 
35.03238.85047.361العموالت المستلمة من إعادة التأمين 

750.864850.209914.084صافي االيرادات 
669.699848.348865.472إجمالي المطالبات المدفوعة 

)64.710()116.193()62.848(حصة معيدي التأمين في المطالبات 
606.851732.155800.762صافي المطالبات المدفوعة 

68.446)22.973()14.926(التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية 
591.925709.182869.208صافي المطالبات المتكبدة

21.21422.60723.951تكلفة إقتناء وثائق التأمين 
14012.306-إحتياطي عجز األقساط 

500--إحتياطي الكوارث 
613.139731.929905.965صافي التكاليف و المصاريف 

137.725118.2808.119صافي نتائج عمليات التأمين 

جميع األرقام بآالف الرياالت السعودية
المصدر: القوائم المالية المدققة



غ

)99.613()93.912()87.084(المصاريف العامة و اإلدارية 
)4.423()5.002()5.231(أتعاب اإلشراف و التفتيش 

)983()2.356()4.453(أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني
4.9656.1714.718إيرادات استثمار  

7.0872.2045.450عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

)86.732(53.00925.385)الفائض( / العجز من عمليات التأمين 

86.732)22.847()47.708(حصة المساهمين من عمليات التأمين من )الفائض( / العجز 
-5.3012.538فائض السنة 

13.41918.72021.258الفائض التراكمي في بداية العام 
18.72021.25821.258الفائض التراكمي في نهاية العام 

جميع األرقام بآالف الرياالت السعودية
المصدر: القوائم المالية المدققة

قائمة التدفق النقدي )حملة الوثائق و المساهمين( 

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2011 بآالف الريال السعودي

حاملي وثائق التأمين: 

15.916 )115.326(33.674 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

35.970 )61.450()27.076(صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية 

34.132 210.908 204.310 النقد ومافي حكمه في بداية العام 

86.018 34.132 210.908 النقد ومافي حكمه في نهاية العام 

المساهمين:  

17.837 17.864 67.888 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

31.851 )147.330(113.322 صافي النقد من األنشطة االستثمارية 

10.484 )20.000( )20.000( صافي النقد من األنشطة التمويلية 

32.314 181.780 20.570 النقد وما في حكمه في بداية العام 

92.486 32.314 181.780 النقد وما في حكمه في نهاية العام 
جميع األرقام بآالف الرياالت السعودية

المصدر: القوائم المالية المدققة

قائمة المركز المالي

يونيو 2014 غير مدققةديسمبر 2013 مدققةباالف الرياالت

موجودات عمليات التأمين 
86.01841.547النقد ومافي حكمه 

54.85855.088اإلستثمارات المتاحة للبيع 

8.83048.953اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 



ظ

411.024353.735ذمم االقساط المدينة )الصافي( 

8.83048.953ذمم إعادة التأمين المدينة )الصافي( 

123.901237.747حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

114.71683.835التسوية

7.1178.906تكلفة استحواذ وثائق التأمين المؤجلة 
 مصاريف مدفوعة مقدمًا و الذمم المدينة 

84.811129.035األخرى

86.61091.635المستحق من عمليات المساهمين 
6.8495.751األثاث والمعدات المكتبية 

984.7341.056.232إجمالي موجوادت عمليات التأمين 

موجودات المساهمين 
61.201 92.486النقد ومافي حكمه  

171.975 165.017اإلستثمارات المتاحة للبيع 

2.002 878المدفوعات و الذمم المدينة األخرى 

78.400 78.400الشهرة 
28.000 28.000الوديعة النظامية 

341.578 364.781إجمالي موجودات المساهمين

1.397.810 1.349.515إجمالي الموجودات

قائمة المركز المالي، تتمة

قائمة المركز المالي

يونيو 2014 غير مدققةديسمبر 2013 مدققةباالف الرياالت

مطلوبات عمليات التأمين 
190.992153.590ذمم معيدي التأمين الدائنة 
25.43729.257دخل العمولة غير المكتسبة 

375.450532.040أقساط التأمين غير المكتسبة 
13.72713.727إحتياطي أخطار قائمة 

500500إحتياطي الكوارث 
296.662262.517مطالبات تحت التسوية

29.42512.893الذمم الدائنة لحملة الوثائق 
22.43920.664مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

9.0859.797مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

963.7171.034.985إجمالي الذمم الدائنة لعمليات التأمين 

فائض عمليات التامين 

21.25821.258الفائض المتراكم من عمليات التامين 
)11()241(إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع 

984.7341.056.232إجمالي مطلوبات و فائض عمليات التأمين 
مطلوبات و حقوق المساهمين 

مطلوبات المساهمين



أ أ

1.0591.127مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
18.75018.750المستحق للمؤسسات المالية 

270270المستحق لجهة ذات عالقة 
86.61091.635المستحق إلى عمليات التأمين 

21.92910.641الزكاة و ضريبة الدخل المستحقة 
إجمالي مطلوبات المساهمين

128.618122.423حقوق المساهمين 
280.000280.000رأس المال 

31.94431.944اإلحتياطي النظامي 
)95.012()76.627(الخسائر المتراكمة

8462.223إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع 
236.163219.155إجمالي حقوق المساهمين 

364.781341.578إجمالي مطلوبات و حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات، و فائض عمليات التأمين و حقوق 
1.349.5151.397.810المساهمين

جميع األرقام بآالف الرياالت السعوديه
المصدر: القوائم المالية غير المدققة

قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم

يونيو 2014 )غير مدققة( يونيو 2013 )غير مدققة(بآالف الرياالت

 580.483 692.850إجمالي أقساط  التأمين المكتتبة 
)165.050()166.933(أقساط  إعادة التأمين المسندة
)1.970()2.560(فائض خسارة أقساط التأمين

 413.463 523.357صافي أقساط التأمين المكتتبة 
)42.744()106.367(التغيرات في صافي األقساط غير المكتسبة 

 370.719 416.990صافي أقساطالتأمين المكتسبة 
 19.224 22.292العموالت المستلمة من إعادة التأمين

 389.943 439.282صافي االيرادات 
 412.633 417.276إجمالي المطالبات المدفوعة 

)63.015()26.202(حصة معيدي التأمين في المطالبات 
 349.618 391.074صافي المطالبات المدفوعة 

)3.264()37.938(التغيرات في المطالبات تحت التسوية 
 346.354 353.136صافي المطالبات المتكبدة

 8.885 13.144تكلفة االستحواذ على وثائق التأمين 
 355.239 366.280صافي التكاليف و المصاريف 
 34.704 73.002صافي نتائج عمليات التأمين 
)49.017()52.282(المصاريف العامة و اإلدارية 

)3.971()4.254(أتعاب اإلشراف و التفتيش 
 1.588 2.972إيرادات استثمار  

)16.696( 19.438الفائض / )العجز( من عمليات التأمين 



ب ب

)16.696( 17.494حصة المساهمين من عمليات التأمين من الفائض / )العجز(  
   - 1.944فائض الفترة 

21.258 21.258الفائض التراكمي في بداية الفترة
   21.258 23.202الفائض التراكمي في نهاية الفترة

جميع األرقام بآالف الرياالت السعودية
المصدر: القوائم المالية غير المدققة

قائمة التدفق النقدي )عمليات التأمين والمساهمين(

30 يونيو 2014 )غير مدققة( يونيو 2013 )غير مدققة(بآالف الريال السعودي

عميات التأمين:

)43.723(79.580  صافي النقد من االنشطة التشغيلية

)748(27.481 صافي النقد من االنشطة االستثمارية

86.018 34.132 رصيد النقد في بداية الفترة

41.547 141.193  رصيد النقد في نهاية الفترة

المساهمين:

)26.724(16.239 صافي النقد من االنشطة التشغيلية

)4.561(62.294 صافي النقد من االنشطة االستثمارية

-10.608 صافي النقد من االنشطة التمويلية

92.486 32.314 رصيد النقد في بداية الفترة

61.201 121.455 رصيد النقد في نهاية الفترة

جميع األرقام بآالف الرياالت السعودية
المصدر: القوائم المالية غير المدققة
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]تم ترك هذه الصفحة خالية عمدا[
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مصطلحات و تعريفات 

أ

· الشركة ومتعهد 	 إبرامها بين  التي سيتم  التعهد بتغطية االكتتاب  اتفاقية  بالتغطية:  التعهد  إتفاقية 
التغطية فيما يتعلق باألسهم المطروحة لالكتتاب.

· في 	 عليها  المنصوص  الشركة  أرباح  صافي  من  استقطاعها  المتوجب  النسبة  النظامية:  االحتياطيات 
المادة الخامسة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

· اإلدارة: إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.	
· الطرح: طرح األسهم من خالل إصدار حقوق أولوية، من قبل الشركة، لعدد )21.000.000( سهم عادي 	

إلى المساهمين المستحقين بسعر إصدار وقدره )10( ريال سعودي للسهم.
· األسهم المتبقية: األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب فيها في المرحلتين األولى والثانية.	
· االكتتاب التأميني: عملية قبول التأمين على المخاطر.	
· أسهم االكتتاب:  ) 21.000.000( سهم عادي من أسهم الشركة.	
· مسجلة في المملكة 	 عامة  سعودية  مساهمة  شركة  التعاوني  للتأمين  المتحدة  الشركة  الشركة: 

العربية السعودية بسجل تجاري رقم 4030179955.
· ن 	 ن له مقابل موافقة شركة التأمين على تعويض المؤمَّ االشتراك )القسط(: المبلغ الذي يدفعه المؤمَّ

له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعه خطر مؤمن منه.
· أقارب: الزوج والزوجة واألقارب من الدرجة األولى مثل الوالدين واألبناء.	
· األقساط المكتتبة: مجموع المبالغ المدفوعة لشركات التأمين لقاء تغطية مخاطر معينة وفقًا لشروط 	

وثائق التأمين الموقعة مع عمالئها.
· ن عليها من شركة التأمين إلى معيد التأمين، وتعويض 	 إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمَّ

ن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة. شركة التأمين من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمَّ
· الخبير االكتواري: الشخص الذي يقوم بمختلف النظريات االحصائية واالحتماالت التي على أساسها 	

يتم احتساب أسعار الخدمات وتقييم المسؤليات وااللتزامات واحتساب االحتياطيات.
· الجمهور: تعني في قواعد التسجيل واالدراج األشخاص غير المذكورين أدناه:	

تابعي المصدر.. 1
المساهمين الكبار في المصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.. 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر. . 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.. 5
أي أقرباء للمشار إليهم في )5.4.3.2.1( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )6.5.4.3.2.1( أعاله. أو. 7
األشخاص الذين يعملون باالتفاق معًا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم . 8

المراد إدراجها.  

ب
· وتعليمات 	 شروط   13 القسم  )راجع  االكتتاب  طلبات  باستالم  تقوم  التي  البنوك  المستلمة:  البنوك 

االكتتاب(.

ت

· ن لهم إلى شركة التأمين وتعويض من يتعرض منهم للضرر 	 التأمين: تحويل أعباء المخاطر من المؤمَّ
أو الخسارة من قبل شركة التأمين.

· التأمين 	 المرغوب  المخاطر  المتوقعة عن  الذاتي: تخصيص رصيد منتظم لمواجهة الخسائر  التأمين 
عليها ذاتيًا بداًل عن خدمات الشركة.

· تداول: نظام تداول األسهم السعودية اآللي.	
· توزيع الفائض: وهي الطريقة التي يتم بموجبها توزيع فائض الربح لشركة التأمين أو إعادة التأمين 	

على حملة الوثائق.
· التوطين: لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تتطلب من الشركات العاملة في المملكة 	

توظيف نسبة معينة من المواطنين السعوديين.
· تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي تصوت على الزيادة المقترحة 	

في رأس مال الشركة بحسب توصية مجلس اإلدارة، وذالك بتاريخ يوم األربعاء 1436/04/29هـ الموافق 
2015/02/18م.
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ج
· الجريدة الرسمية: جريدة أم القرى، وهي الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية.	
· الجمعية العامة: الجمعية العامة لمساهمي الشركة.	

ح
· الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.	
· حملة وثائق التأمين: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمتلك وثيقة التأمين.  	

·خ الخطر: الحدث المتعلق باحتمال حدوث ضرر أو خسارة، أو عدمها، مع انتفاء احتمال الربح.	

س

· سعر االكتتاب: )10( رياالت سعودية لكل سهم.	
· سعر حق التداول: هو السعر الذي يتم تداول الحق به علمًا أن هذا السعر يتم تحديده من خالل آلية 	

العرض والطلب في السوق وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.
· السنة المالية: السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة ميالدية. 	
· السهم: سهم الشركة.	
· السوق: السوق المالية السعودية.	

ش

· شخص: الشخص الطبيعي.	
· معفاة، 	 بحرينية  مساهمة  وهي شركة  للتأمين ش.م.م.  ايه  سي  يو  اإلستراتيجي: شركة  الشريك 

تعمل في مجال التأمين منذ أكثر من ثالثين عامًا وتمتلك 9،100،000 سهمًا في رأس مال الشركة 
أي مايعادل 32.5% من مجموع أسهم الشركة. أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين 
البحرينية، إستحوذت بموجبها على محفظة تأمين شركة يو سي أيه للتأمين البحرينية في المملكة 
العربية السعودية إعتبارا من 31 ديسمبر 2008 بمبلغ شهرة وقدره 78.40 مليون ريال سعودي حسبما تم 

اعتماده من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مع موجودات ومطلوبات التأمين ذات الصلة.

·ص صافي متحصالت االكتتاب: متحصالت االكتتاب بعد حسم مصاريف االكتتاب.	

ع

ف

· عقد التأسيس: عقد تأسيس الشركة.	
· عموالت إعادة التأمين: مبالغ مالية تحصل عليها شركات التأمين من شركات إعادة التأمين. وتكون 	

بمثابة تعويض لشركات التأمين عن النفقات التي تتحملها في سبيل الحصول على وثائق التأمين.   

· فترة االكتتاب األولى: تبدأ يوم الثالثاء 1436/05/05هـ الموافق 2015/02/24م وتستمر إلى نهاية يوم 	
الخميس 1436/05/14هـ الموافق 2015/03/05م ، ويتاح خاللها فقط للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم 
باالكتتاب )كليًا أو جزئيًا( في األسهم الجديدة في حدود عدد حقوق األولوية التي تم إيداعها في 

محافظهم بعد انعقاد الجمعية.
· فترة تداول حقوق األولوية: ستبدأ فترة تداول حقوق األولوية بالتزامن مع فترة االكتتاب األولى 	

الموافق  الخميس 1436/05/14هـ  نهاية يوم  الموافق 2015/02/24م حتى  الثالثاء 1436/05/05هـ  في يوم 
2015/03/05م  ويمكن للمساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد خاللها تداول 

حقوق األولوية.
· فترة االكتتاب الثانية: تبدأ من يوم األحد 1436/05/17هـ الموافق 2015/03/08م حتى نهاية يوم الثالثاء 	

1436/05/19هـ الموافق 2015/03/10م ، ويسمح خاللها لجميع حملة حقوق األولوية )مساهمين مقيدين 
بـ«األشخاص  مجتمعين  إليهم  )ويشار  التداول(،  فترة  خالل  األولوية  حقوق  بشراء  قاموا  ممن  أو 
المستحقين« ومنفردين بـ »الشخص المستحق«( بممارسة حقهم باالكتتاب. وال يمكن تداول حقوق 

األولوية في هذه المرحلة.
· فترة الطرح المتبقي: يتم الطرح المتبقي على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )ويشار لهم 	

بـ »المؤسسات االستثمارية على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم 
المتبقية. وسيتم استقبال هذه العروض ابتداًء من الساعة الساعة )10:00( صباحًا يوم األحد 1436/05/24هـ 
الموافق 2015/03/15م وحتى الساعة )10:00( صباحًا من يوم اإلثنين التالي بتاريخ 1436/05/25هـ الموافق 

2015/03/16م
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ق

· قواعد التسجيل واإلدراج: قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بمقتضى المادة 	
6 من نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م /30( بتاريخ1424/6/2 هـ )الموافق 

2003/7/31م(.
· قيمة الحق اإلرشادية: تعكس قيمة الحق اإلرشادية الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خالل 	

فترة التداول وسعر الطرح.
· القيمة االسمية: 10 رياالت سعودية للسهم الواحد.	

·ل بالمرسوم 	 الصادر  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  التنفيذية:  الالئحة 
الملكي رقم )م/32( بتاريخ 1424/6/2هـ )الموافق 2003/7/31م(.

م

· متحصالت االكتتاب: القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها.	
· متعهد تغطية االكتتاب الرئيسي:  شركة االستثمار كابيتال	
· المجلس أو مجلس اإلدارة: مجلس إدارة الشركة.	
· المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.	
· لتغطية 	 استقطاعها وتخصيصها  الشركة  التي يجب على  المبالغ  الفنية:  )االحتياطيات(  المخصصات 

التزاماتها المالية.
· مدير االكتتاب: شركة االستثمار كابيتال.	
· المساهم أو المساهمون: حملة أسهم الشركة ألية فترة محددة من الزمن.	
· المساهمين 	 من  سواًء كانوا  األولوية  الجديدة: جميع حملة حقوق  لألسهم  المستحقون  المساهمون 

المقيدين أو ممن قامو بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.
· المساهمون المؤسسون: المساهمون المؤسسون للشركة. 	
· المستشار المالي: مجموعة بي أم جي المالية والمعينة من قبل الشركة للعمل كمستشار مالي فيما 	

يتصل باالكتتاب.
· المستشارون: األطراف التي تقوم بتقديم خدمات خاصة باالكتتاب والواردة أسماؤهم في الصفحات 	

)ح/ط/ي(. 
· التأمين عند 	 المستفيد: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة 

حدوث الضرر أو الخسارة.
· المشتقات المالية: عقد ترتبط قيمته بأداء أصول مالية أو مؤشرات أو استثمارات أخرى.	
· مشرف التأمين: هيئة حكومية أو مؤسسة عامة تقوم باإلشراف والرقابة على قطاع التأمين في بلد 	

االكتتاب. 
· ن آخر.	 معيد التأمين: شركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمِّ
· معدل اإلحتفاظ: مقياس ألقساط التأمين المكتتب بها التي تحتفظ بها شركة التأمين وال تقوم بإعادة 	

تأمينها ويمكن الحصول عليه من خالل قسمة صافي أقساط التأمين المكتتب بها على إجمالي أقساط 
التأمين المكتتب بها.

· المكتتب: كل شخص يكتتب في أسهم االكتتاب.	
· المملكة: المملكة العربية السعودية. 	
· مؤسسة النقد: مؤسسة النقد العربي السعودي.	

المؤسسات اإلستثمارية: تشمل المؤسسات التالية: 
األوراق . 1 في  تستثمر  والتي  عاّمًا  طرحًا  المطروحة  المملكة  في  المؤسسة  اإلستثمار  صناديق 

المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح له ذلك. مع اإللتزام باألحكام والقيود 
المنصوص عنها في الئحة صناديق اإلستثمار. 

األشخاص المرّخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع إلتزام بمتطلبات الكفاية . 2
المالية.

الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خالل محافظها التي يديرها أشخاص مرّخص . 3
وفقًا  وذلك  السعودية،  المالية  السوق  في  المدرجة  والتأمين  البنوك  قطاعي  وشركات  لهم، 
للضوابط التي أصدرتها الهيئة على أن ال تؤّدي مشاركة الشركة إلى أي تعارض في المصالح.   

· ن لهم.	 شركة التأمين: شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّ
· ن له/: الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي أبرم مع شركة التأمين وثيقة التأمين. 	 المؤمَّ
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ن

· النظام األساسي: النظام األساسي للشركة.	
· نظام التأمين: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/32( بتاريخ 	

1424/6/2هـ  بتاريخ  رقم)م/30(  الملكي  المرسوم  بمقتضى  الصادرة  التنفيذية  والئحته  1424/6/2هـ 
الموافق 2003/7/31م.

· هـ 	  1385/3/22 تاريخ  و  م/6  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  الشركات  نظام  الشركات:  نظام 
وتعديالته.

· للبنك 	 وتقديمه  تعبئته  المكتتبين  على  يجب  الذي  االكتتاب  طلب  نموذج  االكتتاب:  طلب  نموذج 
المستلم عند الرغبة في االكتتاب.

· نشرة اإلصدار: هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باالكتتاب.	

هـ
· هامش المالءة: مدى زيادة أصول الشركة القابلة للتحويل إلى نقد عن التزاماتها.	
· هيئة السوق المالية أو الهيئة: هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.	
· الهيئة العامة لالستثمار:الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية.	
· الهيئة السعودية للمحاسبين: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.	

و

· أو 	 الضرر  عند حدوث  له  ن  المؤمَّ تعوض  بأن  التأمين  بمقتضاه شركة  تتعهد  عقد  التأمين:  وثيقة 
ن له. الخسارة لألصل المغطى بالوثيقة وذلك مقابل االشتراك )القسط( الذي يدفعه المؤمَّ

· وسيط التأمين: الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بالتفاوض مع الشركة إلتمام عملية 	
ن لهم.  التأمين لصالح المؤمَّ

· وكيل التأمين:الشخص االعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة وتسويق وبيع وثائق 	
التأمين وجميع األعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها.

· BBB: تصنيف إئتماني من شركة ستاندرد اند بورز.	
· التصنيف االئتماني وتطوير 	 اند بورز وهي شركة أمريكية متخصصة في مجال  S&P: ستاندرد 

مؤشرات لقياس أداء األسواق المالية في مختلف األسواق العالمية باإلضافة إلى تقديم خدمات تحليل 
ودراسات متخصصة ألكثر من 2000 شركة مدرجة في األسواق العالمية.

· -AA: تصنيف ائتماني من شركة ستاندرد اند بورز.	
· A.M. Best: شركة عالمية متخصصة في مجال التصنيف االئتماني لقطاع التأمين بشكل خاص.	

· IBNR: المطالبات التي وقعت ولم يتم اإلبالغ عنها.	
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2  - عوامل المخاطرة
إن االستثمار في األسهم مناسب فقط للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك االستثمار ولديهم موارد 
مالية كافية لتحمل أية خسارة قد تنتج عنه. وإذا كان لدى المستثمر المحتمل أي شك بشأن اإلجراء الذي يجب 

أن يتخذه، فعليه استشارة مستشار مرخص له بتقديم االستشارات بشأن شراء األسهم واألوراق المالية األخرى.

ينبغي على كل مستثمر محتمل أن يدرس بعناية عوامل المخاطرة المحددة أدناه باإلضافة إلى المعلومات األخرى 
الواردة في هذه النشرة، وذلك قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب. علمًا بأن المخاطر الموضحة أدناه 
ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة 
للشركة في الوقت الحالي، أو تعدها الشركة غير جوهرية في الوقت الحالي قد تعيق أيضا عملياتها. قد يتأثر 
نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية بسبب حدوث أو تحقق 
أي من هذه المخاطر. وقد ينخفض سعر أسهم االكتتاب بسبب حدوث أو تحقق أي من هذه المخاطر أو غيرها، مما 

قد يتسبب في خسائر المكتتبين الستثمارهم بشكل جزئي أو كلي.

2-1 المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة

2-1-1 كفاية االحتياطيات

إستنادًا إلى المادة 69 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، يجب على الشركة اإلحتفاظ بإحتياطيات 
ومخصصات لمواجهة وتغطية اإللتزامات  المالية والتي ُحددت بالمخصصات التالية كحد أدنى:

1.  مخصصات األقساط غير المكتسبة.
2. مخصصات المطالبات تحت التسوية.

3. مخصصات مصاريف تسوية المطالبات.
4. مخصصات األخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.

5. مخصصات المخاطر التي لم تسقط.
6. مخصصات الكوارث.

7. مخصصات المصاريف العامة.

عملية تقدير المطلوبات االحتياطية هي عملية صعبة ومعقدة وتتدخل فيها متغيرات وافتراضات غير موضوعية. 
وبالنظر إلى طبيعة األخطار الكامنة والدرجة العالية من عدم التيقن المصاحبة لتحديد مطالبات وثائق التأمين غير 
المسددة، ال تستطيع الشركة أن تحدد بشكل دقيق المبلغ الذي سيدفع في نهاية األمر لتسوية تلك المسؤوليات. 
ومن الممكن أيضًا مراجعة االفتراضات التي تم على أساسها إحتساب االحتياطيات في حال توفر معلومات أو بيانات 
إضافية كالحصول على بيانات تاريخية ذات موثوقية عالية للمطالبات المتكبدة أو في حال حدوث تغيير في القوانين 

القائمة أو اختالف في تفسير نصوصها. 
إضافة إلى ذلك، قد يؤثر التاريخ القصير نسبيًا والقدر المحدود من البيانات عن قطاع التأمين في السعودية فيما 
يتعلق بالنتائج السابقة للمطالبات على قدرة الشركة إلعداد افتراضات حسابات تأمينية لمنتجات معينة، مثل منتجات 

تأمين الرعاية الطبية.
كنتيجة لما ذكر، فإن االحتياطيات التي وضعت لتسديد المطالبات المستقبلية لوثائق التأمين يمكن أن يثبت أنها  
غير كافية وأن على الشركة عندئذ أن تقوم بزيادة احتياطياتها. وفي حال حدوث زيادة في احتياطيات الخسائر فإن 
ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض صافي الدخل وإذا ما كان حجم االنخفاض كبيرًا سيكون له تأثير سلبي جوهري 

على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

2-1-2 عدم مقدرة الشركة على الحصول على العوائد االستثمارية المقنعة

تفرض الئحة مراقبة شركات التأمين التعاوني قيود معينة على استثمارات الشركة التي يجب ان تتنوع بشكل يقلل 
من مخاطر التذبذب او فقدان جزء من قيمتها.

ونظرًا للتنوع في اإلستثمارات المفروضة من الئحة مراقبة شركات التأمين التعاوني باإلضافة إلى تدني العوائد 
من الودائع النقدية الى ادنى مستوياتها، قد ال تستطيع الشركة من تحقيق نموًا كبيرًا في محفظتها اإلستثمارية 

وبالتالي يحد من قدرتها على مواجهة أي زيادة غير متوقعة في مطالبات التأمين غير المغطاة من اإلحتياطيات.
تسييل  إلى  تضطر  قد  فإنها  القصير،  المدى  على  النقدية  السيولة  ادارة  في  النجاح  عن  الشركة  عجزت  ما  إذا 
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الوضع  الذي سوف يكون له تأثير سلبي جوهري على  استثماراتها في بعض األوقات وبأسعار غير مواتية، األمر 
المالي للشركة ونتائج عملياتها. تتطلب إدارة هذه االستثمارات نظام إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة 

االستثمارات وتنوعها وقد يؤدي إخفاق الشركة في ذلك إلى انخفاض عائداتها وبالتالي حقوق مساهميها.

2-1-3 األطراف ذوو العالقة

تتعامل الشركة في أنواع من التعامالت مع أطراف ذو عالقة، بما في ذلك أعضاء من مجلس إدارتها ومساهميها 
المؤسسين وشركات تابعة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة او شركائها المؤسسين. فقد تعاقدت الشركة مع شركة 
حّسان المحاسني للمحاماة واإلستشارات القانونية والذي يمثلها المحامي األستاذ/ حسان محاسني، والذي هو رئيس 

مجلس إدارة الشركة وذلك لتقديم خدمات قانونية مختلفة للشركة لمّدة سنة من تاريخ 2014/4/16م. 
كما تعاقدت الشركة مع شركة خدمات المطالبات واألخطار )كارز( التي يملك فيها عضو مجلس اإلدارة غير 
التنفيذي السيد سلمان سالم محمد بن الدن 5%، وذلك لتوفير خدمات إدارية للموظفين المؤمنين المستفيدين من 

خطة التأمين الصحي الفردي والجماعي وذلك للفترة الممتدة من 2014/01/01 م. حتى 2014/12/31 م.   

إال أنه ال يمكن إعطاء ضمانات  بشأن شروط تلك التعامالت أو بشكل عام شروط أية تعامالت أخرى بين الشركة 
واألطراف ذوي العالقة بأن تكون مناسبة للشركة وتعكس المصلحة اإلقتصادية والمالية األفضل للشركة  )فضاًل 

راجع القسم10-13  تعامالت األطراف ذات العالقة(.

2-1-4 الدعاوى والمطالبات واإلجراءات

ضمن سياق األعمال االعتيادية، من الممكن للمؤمن أن يقيم دعاوى أو مطالبات قضائية ضد أطراف أخرى كما يمكن 
أن تقام ضده دعاوى قضائية. وقد يترتب على بعض هذه المطالبات قيام الشركة بدفع تعويضات كبيرة مما يؤثر 

سلبًا على الوضع المالي أو النتائج التشغيلية للمؤمن.

حتى تاريخ إعداد هذه النشرة، ال يوجد سوى دعوى واحدة مقّدمة بوجه الشركة، ُمطالبة بموجبها الشركة بتسديد 
مجموعة مبالغ بإجمالي حوالي )8،450،000( ريال سعودي باإلضافة إلى تعويضات عن أضرار أخرى لم يتّم تحديد 

قيمتها.  تسّجلت بصحيفة دعوى بتاريخ 1435/04/12 هـ. الموافق 2013/02/12 م..

)فضاًل راجع القسم 10-10 المنازعات والدعاوى القضائية والمنازعات(

الجهات  أعمال تقّصي مستقبلية في أي وقت من قبل  أو  الشركة عرضة لمراجعات  تكون  أن  أيضًا  الممكن  ومن 
التنظيمية المسؤولة عن مراقبة أعمال الشركة،  وليس في مقدور الشركة التنبؤ بحجم أو نتائج هذه المراجعات 
أو أعمال التقصي أو تبعاتها )في حال حدوثها(، وال يمكن للشركة أن تضمن بأن تلك المراجعات لن تؤدي إلى أية 
تغييرات في أوضاع الشركة أو أعمالها أو ما إذا كان من شأنها التأثير سلبًا على نتائج الشركة وعلى أوضاعها 

المالية.

2-1-٥ مخاطر أعمال التأمين

إن الخطأ في احتساب المخاطر الصافية التي تتعر ض لها الشركة يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على 
وضعها المالي ونتائج أعمالها.

كما أن هنالك مخاطر تتمثل في عدم مقدرة الشركة في الحصول على خدمات إعادة تأمين في السوق مستقباًل. 
وقد يؤدي إعسار أو انعدام قدرة أو استعداد أي من معيدي التأمين الذين تتعامل معهم الشركة حاليًا أو التي قد 
تتعاقد معهم مستقبليًا في تسديد الدفعات المالية المستحقة عليهم في حينها أو إخفاقهم في االلتزام بأحكام اتفاقيات 

إعادة التأمين المبرمة معهم إلى حدوث تأثير سلبي على وضع الشركة.

2-1-٦ سياسات إدارة ومراقبة المخاطر

تعتمد الشركة في رسم سياسة ادارة وقياس ومراقبة المخاطر التي تواجهها في أعمالها على الئحة التأمين التعاوني 
عدم  أو  السياسة  هذه  تطبيق  عدم  ان  بشكل شهري(.  تقييمها  يتم  )والتي  المخاطر  إلدارة  الشركة  وعلى الئحة 
تحديثها أو عدم الحصول على معلومات كافية ألتخاذ قرار اإلستجابة في التوقيت المناسب سوف يعرض الشركة 
إلى مخاطر متنوعة منها على سبيل المثال عدم اإللتزام بلوائح التأمين التعاوني والئحة إدارة المخاطر والتي تعرض 
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الشركة لمختلف الجزاءات الواردة في النظام بما في ذلك سحب ترخيص الشركة.

2-1-٧ حدوث الكوارث التي ال يمكن توقعها

إن عمليات الشركة في مجال تأمين الممتلكات واالصابات تعرضها لمطالبات تنشأ عن أحداث متعددة من بينها على 
سبيل المثال، عواصف الَبَرد، الفيضانات، الرياح، الحرائق، اإلنفجارات، الحوادث الصناعية.

يتوقف حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث على عاملين هما المبلغ اإلجمالي المعرض للخطر والمؤمن عليه في 
المنطقة المتضررة وجسامة الضرر الناتج عن هذه الكوارث. إن األحداث الكارثية معروفة بصعوبة التنبوء بوقوعها. 
كما إن الطبيعة الفعلية لهذه األحداث، في حال وقوعها وبحسب جسامتها، قد تتجاوز في جسامتها ومعدالت تكرارها 
توقعات الشركة من حيث مقدار التكلفة المالية ومستوى إدارة المخاطر. إن المطالبات المتعلقة بالكوارث تسبب 
تقلبات كبيرة في النتائج المالية للشركة في ربع السنة المالية أو السنة المالية كما أن أحداث الكوارث الجسيمة 

يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.
2-1-٨ مخاطر عدم تجديد وثائق التأمين

إن وثائق تأمين الشركة بشكل عام قصيرة المدة في طبيعتها، فإذا لم تتمكن الشركة من اإلستمرار في تجديد وثائق 
التأمين وفقًا لشروط وأسعار مالئمة،  فإن األقساط المكتتبة للشركة في السنوات القادمة والنتائج المستقبلية سوف 

تتأثر سلبيًا و بشكل جوهري.

2-1-٩ المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

إن عدم قدرة انظمة المعلومات بالشركة على اصدار التقارير المالية الدورية لإلدارة العليا للشركة أو لمؤسسة 
باألنظمة  اإللتزام  عدم  مخاطر  الى  الشركة  أعمال  يعرض  المناسبين  والتوقيت  بالدقة  السعودي  العربي  النقد 

واللوائح وكذلك عدم اإلستجابة بالشكل المطلوب لمتغيرات أعمال التأمين.
ال يمكن إعطاء ضمانات على أن أنشطة وأعمال الشركة لن تتعرض لالنقطاع أو تتأثر بشكل جوهري في حالة 
حصول عطل جزئي أو كامل ألي من أنظمة تقنية المعلومات أو االتصاالت الرئيسية. باإلضافة إلى أي إختراق 
أو تعرض للفيروسات أو أي أحداث أخرى تؤثر على أمن المعلومات مما سيؤثر على أعمال الشركة ويؤدي إلى 

اإلضرار بسمعتها.
وقد تتأثر الشركة أيضًا في حال تعرض أحد عمالئها أو نظيراتها أو أي من األطراف األخرى الذين تربطهم بها 
عالقة عمل لخلل جسيم أو خروقات في النواحي األمنية ألنظمة معلوماتها أو إتصاالتها، وبنفس القدر فإن عمالء 
وشركاء الشركة وأي أطراف أخرى تربطها عالقة عمل بالشركة قد تكون عرضة للضرر في حال حدوث خلل أو 

خروقات في أنظمة معلومات واتصاالت الشركة.

2-1-10 سوء سلوك الموظفين وأخطائهم

ال تستطيع الشركة أن تضمن التقليل أو المنع من حدوث حاالت  سوء سلوك من قبل موظفيها مثل الغش واألخطاء 
المتعمدة واإلخفاق في توثيق المعامالت بصورة محكمة وعدم الحصول على التفويضات الداخلية المطلوبة وعدم 
كفاية تدريب الموظفين على تفادي األخطاء غير المتعمدة. وبالتالي، ربما ينتج عن سوء سلوك الموظف أو خطأه 
مخالفة النظام من قبل الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية و/أو إضرار جسيم بسمعة الشركة. ال 
تستطيع الشركة أن تضمن أن سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم لن تؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري بوضعها 

المالي أو نتائج عملياتها.

2-1-11 االعتماد على الموظفين الرئيسيين

يلعب الموظفون الرئيسيون دورًا مهمًا في نجاح أعمال الشركة كما إن نجاحها وتطلعاتها المستقبلية سوف يعتمدان 
إلى حد كبير على قدرتها في توظيف الموظفين المتميزين واالحتفاظ بهم.

ال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن الشركة سوف تبقى قادرة على إيجاد بدالء مؤهلين لهؤالء الموظفين في الوقت 
المحدد أو أن تجتذب وتحتفظ بموظفين مؤهلين عندما تنشأ الحاجة إليهم.

باإلضافة إلى ذلك، هنالك منافسة عالية في السوق على استقطاب الموظفين المؤهلين الذين يتمتعون بالخبرة 
المطلوبة نظرًا لندرة األفراد المؤهلين، ومن أجل المحافظة على العناصر المتمرسة والمؤهلة فقد تضطر الشركة 
إلى تقديم رواتب أعلى ومميزات إضافية. كما إن الشركة غير مؤمنة ضد األضرار التي قد تلحق بأعمالها بسبب 
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فقدان أو فصل أي من موظفيها الرئيسيين كما إنها ال تعطي أي تأكيدات بأنها ستنجح في استقطاب واالحتفاظ 
بأفراد من الموظفين الرئيسيين تكون لديهم القدرة على تحقيق أهداف الشركة. وربما تتأثر الشركة سلبيًا إذا 
خسرت خدمات شخص أو أكثر من األعضاء الرئيسيين على المدى القصير إلى المتوسط األمر الذي سيؤدي إلى 

تأثر أعمال الشركة ويؤثر سلبًا على فرص عملها وتطلعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.
إن العديد من الموظفين الرئيسيين بالشركة والعاملين في المملكة العربية السعودية من غير السعوديين. وحسب 
األنظمة المعمول بها في المملكة فإنه ال يجوز لغير السعوديين االرتباط بعمل دون الحصول على تراخيص وتصاريح 
المملكة  الرئيسيين في  الموظفين  الشركة بدرجة ما على إستمرارية خدمات  النظامية. وقد يعتمد نجاح  العمل 
العربية السعودية وال تتوافر ضمانات بموافقة الجهات النظامية المعنية بإصدار تصاريح العمل المطلوبة أو بإعادة 
والسياسات  األنظمة  بتغيير  المملكة  في  المسئولة  السلطات  قيام  أيضًا  الممكن  ومن  مدتها.  إنتهاء  لدى  تجديدها 

المعمول بها وفرض قيود من شأنها أن تزيد من صعوبة حصول غير السعوديين على تصاريح العمل المطلوبة.

2-1-12 متطلبات توطين الوظائف

التنفيذية، ينبغي على شركات  التعاوني والئحته  التأمين  بناًء على تعليمات وزارة العمل ونظام مراقبة شركات 
التأمين المحافظة على نسبة الموظفين السعوديين لديها فوق مستوى الـ30%، وال يوجد أي ضمانات أن ال يتم رفع 
نسب التوطين إلى مستويات أعلى من ذلك. وفي حال عدم التزام هذه الشركات بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص، 
قد يتم تطبيق عقوبات عليها قد تصل إلى إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة للشركة.   وبذلك ستتأثر أعمال 
الشركة وخططها التوسعية في حال عدم تمكنها من تأمين العمالة الالزمة للشركة سواًء من السوق المحلية أو 

عن طريق االستقدام.

2-1-13 مخاطر إعادة التأمين

تقوم الشركة بإسناد جزء من أقساطها إلى معيدي التأمين مقابل اتفاقها معهم بتحملهم لجزء من خسائر الشركة 
بموجب وثائق التأمين التي تصدرها. تجعل إعادة التأمين معيد التأمين المعني مسؤواًل تجاه الشركة في حدود 
المخاطر المعاد تأمينها، ولكن ال تعفى الشركة من التزامها األساسي تجاه أصحاب وثائق التأمين بحكم كونها 

المؤِمن المباشر. ونتيجة لذلك، فإن الشركة معرضة لمخاطر ائتمانية فيما يتعلق بمعيدي تأمينها.

إضافة لذلك فإنه حسب الالئحة التنفيذية يجب على شركة التأمين اختيار معيد تأمين حاصل على األقل على تقويم 
)BBB( حسب تصنيف شركة )S&P( أو تقويم مكافئ صادر من إحدى مؤسسات التقييم العالمية المعترف بها في 
ذلك، وإذا رغبت الشركة في التعامل مع معيد تأمين لم يتم تقويمه من قبل إحدى مؤسسات التقويم العالمية أو 
حاصل على تقويم أقل من الحد األدنى المذكور أعاله، فيجب على الشركة أخذ موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة 
النقد العربي السعودي. إن اإلخفاق في االلتزام بمتطلبات الالئحة التنفيذية سوف يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري 

على نشاط الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2-1-14 مصادر التمويل

تعتمد قدرة الشركة على توفير مصادر لتمويل أعمالها على عدة عوامل منها قدرتها على زيادة حصتها من األقساط 
المكتتبة وكذلك أن يكون سعر األقساط التي يتم االكتتاب بها واالحتياطيات التي يتم تكوينها كافية لتغطية 
أي خسائر محتملة. وقد تحتاج الشركة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة عن طريق اإلقتراض أو أن تقوم بتقليص 
مستوى النمو لديها أو تخفيض قيمة أصولها. وقد يتبين أن أيجاد مصادر تمويل عن طريق القروض أو زيادة رأس 
المال، في حال توفر ذلك، ال تخدم مصالح الشركة وال تتماشى مع خططها. وفي حالة التمويل عن طريق زيادة 
رأس المال قد يؤدي ذلك إلى تقليص نسبة ملكية المساهمين في الشركة. وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول 

على رأس المال الكافي، سيؤدي ذلك إلى تأثر نشاط الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي.

2-1-1٥ العقود مع الغير

قامت الشركة بإبرام اتفاقيات تعاون وغيرها من االتفاقيات مع أطراف ثالثة وتعتمد الشركة على استعداد وقدرة 
األطراف المذكورة على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام االتفاقيات المذكورة. وال يمكن إعطاء أي تأكيد 
بأن األطراف المذكورة سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، األمر الذي سيؤثر سلبيًا على مركز الشركة 
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المالي والتدفقات النقدية والنتائج التشغيلية للشركة و/أو آفاقها المستقبلية.

2-1-1٦ المنافسة

 تعمل الشركة في بيئة تتصاعد فيها حدة التنافس مما يؤثر سلبيًا على الهوامش التشغيلية لها. وبحسب بيانات 
مؤسسة النقد األخيرة فقد وصل عدد شركات التأمين المصرح لها 35 شركة تتنافس على زيادة حصصها السوقية.

تقوم المنافسة في قطاع التأمين على عوامل عدة، تشمل األقساط المحتسبة، شروط وأحكام التغطية، الخدمة المقدمة 
والتصنيف المالي المعتمد من جهات ومؤسسات تقييم مستقلة وخدمة المطالبات والسمعة والتصور الموجود عن 
القدرة المالية والخبرة لشركة التأمين. أوجد مجلس الضمان الصحي الالئحة الموحدة للتأمين الطبي التي يجب 
على كل الشركات العاملة تقديمها وبالتالي فإنه من المتوقع ان تشتد المنافسة في قطاع التأمين الطبي ممايؤثر 

بشكل سلبي على هامش الربحية.

اليمكن إعطاء أي تأكيد على أن الشركة ستكون قادرة على تحقيق أو االحتفاظ بأي مستوى محدد من األقساط في 
هذه البيئة التنافسية. وقد تؤدي ضغوط المنافسة المتزايدة إلى حدوث تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة 

وتوقعاتها ووضعها المالي، وذلك عن طريق:

· انخفاض الحصة السوقية.	

· انخفاض الهوامش والتوسعات.	

· كبح عجلة نمو قاعدة عمالء الشركة.	

· تزايد معدل فقدان أفراد اإلدارة العليا والمبيعات.	

· ارتفاع النفقات التشغيلية مثل مصاريف التسويق والمبيعات.	

· ارتفاع تكاليف حيازة وثائق التأمين.	

2-1-1٧ حماية العالمات التجارية

تقدّمت الشركة بطلب لتسجيل عالمتها التجارية لدى إدارة العالمات التجارية في وزارة التجارة والصناعة تحت 
الفئة 36 الخاصة بـ«خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية«. تسّجل هذا الطلب 
برقم /1435020062/ بتاريخ 1435/11/1هـ.  ولكن لتاريخه لم يتّم تسجيل العالمة التجارية وحمايتها بشكل نهائي على 

إسم الشركة. 
يعتمد وضع الشركة التنافسي جزئًيا على قدرتها على استخدام إسمها وشعارها على موادها اإلعالمية والتسويقية 
وعلى األنظمة التي تسوق خدماتها ومنتجاتها وبرامجها. إن عدم قدرة الشركة على منع انتهاك حقوقها في المملكة 
النتائج  يؤثر ذلك على  وبالتالي  أن يجعل ممارسة عملها أكثرتكلفة  يؤثر سلًبا على عالمتها ويمكن  أن  يمكن 

التشغيلية للشركة.

2-1-1٨ المخاطر المتعلقة بخسارة الشركة

سجلت الشركة خسائر قدرها 78.25 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2013 م والتي تمثل ما نسبته 28 % من 
رأس مال الشركة. وال توجد أي ضمانات بعدم استمرار الشركة في تسجيل خسائر إضافية، وفي حال حدوث ذلك، 
فإن الشركة ستخضع لعدد من األنظمة واللوائح ذات الصلة في المملكة. حيث حددت الئحة هيئة السوق المالية 

المعنية باالجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها والتي تكبدت خسائر مايلي:
- بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر و بما يقل عن 75% من رأس مالها

يجب على الشركة اإلعالن عن ذلك فورًا للجمهور ودون تأخير على أن يتضمن االعالن مقدار الخسائر المتراكمة 
ونسبتها من رأس المال واألسباب التي أدت الى الخسارة ، وأنه سيتم تطبيق هذه االجراءات و التعليمات عليها.

الخسائر  نسبة  بلوغ  الى  االلكتروني ترمز  السوق  الشركة في موقع  اسم  الى جانب  بإضافة عالمة  السوق  تقوم 
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المتراكمة. كما يجب على الشركة االعالن للجمهور في نهاية كل شهر )وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها 
المالية( عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة و بما يتجاوز مدة األيام العشرة التالية لنهاية كل شهر. 
ويجب عليها أيضًا االعالن للجمهور فورًا عند تعديل أوضاعها وذلك بخفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس 
التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها، ويرفق باإلعالن تقرير من  مالها على أن يتضمن االعالن عن اإلجراءات 

المحاسب القانوني يوضح مركزها المالي بعد تعديل أوضاعها.
تقوم السوق بحذف العالمة وذلك فور إعالن الشركة عن تعديل أوضاعها وفقًا لما أشير اليه سابقًا.

- بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر و بما يقل عن 100% من رأس مالها
يجب على الشركة اإلعالن عن ذلك فورًا للجمهور ودون تأخير على أن يتضمن االعالن مقدار الخسائر المتراكمة 

ونسبتها من رأس المال واألسباب التي أدت الى الخسارة ، وأنه سيتم تطبيق هذه االجراءات و التعليمات عليها.
يعلق تداول أسهم الشركة في السوق لجلسة تداول واحدة تلي صدور اإلعالن المشار إليه سابقًا، وتقوم السوق 

بإضافة عالمة الى جانب اسم الشركة في موقع السوق االلكتروني ترمز الى بلوغ نسبة الخسائر المتراكمة. 
يجب على الشركة االعالن للجمهور في نهاية كل شهر )وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية( عن 
قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة و بما يتجاوز مدة األيام العشرة التالية لنهاية كل شهر. وتقوم السوق 
بحذف العالمة المشار إليها سابقًا وإعادة المدة الالزمة لتنفيذ المقاصة ألوامر بيع أسهم الشركة وشرائها بطريقة 
آنية عند خفض الشركة خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها وانقضاء سنتين مالييتين كاملتين التقل كل 

واحدة منهما عن اثني عشر شهرًا.
يلغى إدراج أسهم الشركة بعد مرور ثالثين يومًا من تحقق أي من الحاالت اآلتية:

1. عدم التزام الشركة بإعداد الخطة المطلوبة.
2. انقضاء السنتين الماليتين التاليين للسنة المالية التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رٍاس 
مالها دون تعديل الشركة اوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها أو عدم تحقيق الشركة 

أرباحًا تشغيلية وتدفقًا نقديًا تشغيليًا موجبًا عن السنة المالية األخيرة.
- بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 100% فأكثرمن رأس مالها

يجب على الشركة اإلعالن عن ذلك فورًا و دون تأخير على أن يتضمن االعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها 
من رأس المال واألسباب الرئيسة التي أدت الى الخسارة ، وأنه سيتم تطبيق هذه االجراءات و التعليمات عليها.

الخسائر  نسبة  بلوغ  الى  االلكتروني ترمز  السوق  الشركة في موقع  اسم  الى جانب  بإضافة عالمة  السوق  تقوم 
المتراكمة فور صدور اإلعالن المشار إليه سابقًا. وعند إضافة العالمة المشار إليها، يعلق تداول أسهم في السوق. 
كما يجب على مجلس إدارة الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعالنها لمساهمي الشركة وذلك خالل 
فترة التتجاوز 90 يومًا تقويميًا من صدور اإلعالن المشار إليه سابقًا، وذلك دون اإلخالل بأحكام المادة )148( من 

نظام الشركات.
يجب على الشركة االعالن للجمهور في نهاية كل شهر )وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية( عن 
قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة و بما يتجاوز مدة األيام العشرة التالية لنهاية كل شهر. ويجوز 
التعامل في أسهم الشركة خالل فترة تعليق تداول أسهمها من خالل مركز إيداع األوراق المالية وذلك وفقًا لآللية 

المعمول بها لدى السوق.
الشركة  عند خفض  الشركة  أسهم  تداول  تعليق  الهيئة  وترفع  سابقًا  إليها  المشار  العالمة  بحذف  السوق  تقوم 
خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها وانقضاء سنتين مالييتين كاملتين التقل كل واحدة منهما عن اثني 
عشر شهرًا )تليان السنة المالية التي بلغت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر من رأس مالها(، على أن 
تظهر القوائم المالية السنوية المدققة للشركة تحقيقها أرباحًا تشغيلية وتدفقًا نقديًا تشغيليًا موجبًا عن السنة 

المالية األخيرة.
يلغى إدراج أسهم الشركة بعد مرور ثالثين يومًا من تحقق أي من الحاالت اآلتية:

1. عدم التزام الشركة بإعداد الخطة المطلوبة.
2. انقضاء السنتين الماليتين التاليين للسنة المالية التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 100% من رأس 
مالها دون تعديل الشركة اوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها )على أن تشمل هذه المدة 
المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة و التي تم ذكرها سابقًا( أو عدم تحقيق الشركة أرباحًا تشغيلية وتدفقًا 

نقديًا تشغيليًا موجبًا عن السنة المالية األخيرة.

 كما يوضح نظام الشركات أنه في حال بلغت خسائر أي شركة مساهمة 75 % من رأسمالها، وجب على مجلس 
اإلدارة أن يدعو إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في 
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نظامها األساسي. وفي حال استمرار الشركة بتكبد الخسائر و إذا قررت الجمعية العامة غير العادية حل الشركة، 
فمن الممكن أن يخسر المساهمين كل أو جزء من استثماراتهم في الشركة كما أنه قد يتعرض سهم الشركة 

للتعليق من قبل الهيئة في حال تجاوزت الخسائر أكثر من 75% من رأس مال الشركة.

2-1-1٩ الزكاة وضريبة الدخل

المساهمين  بنسبة مساهمة  يتعّلق  ما  في  للزكاة وذلك  الشركة  والدخل، تخضع  الزكاة  وفقا النظمة مصلحة 
السعوديين ولضريبة الدخل وذلك في ما يتعّلق بنسبة مساهمة المساهمين االجانب. تستحق الزكاة وضريبة الدخل 
وُتحّمل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين السعوديين واالجانب على التوالي ويتم احتساب أية مبالغ اضافية 

مستحقة ، ان وجدت، عند االنتهاء من الربوطات وتحديد تلك المبالغ.
التستطيع الشركة أن تضمن بقاء أنظمة مصلحة الزكاة والدخل على حالها في المستقبل، وأي زيادة في نسبة 

ضريبة الدخل ستؤثر على ربحية الشركة

2-1-20 مخاطر االئتمان

تواجه الشركة مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف من الوفاء بالتزام مالي معين مسببًا للطرف اآلخر خسائر 
مالية. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان عندما ال يتم تسوية المطالبات القائمة من قبل معيدي التأمين، أو عند 
وجود أقساط غير مكتسبة من العمالء، أو عند فشل أطراف أخرى بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، أو عند فشل 
الشركات التي يتم استثمار أصول مساهمي الشركة لديها. إن ظروف السوق غير المتوقعة وعدم التزام معيدي 

التأمين بتسوية المطالبات القائمة يؤثر سلبًا على الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها.

2-1-21 مخاطر أسعار صرف العمالت

العمالت  التغير في سعر صرف  المالية بسبب  االستثمارات  قيمة  تذبذب  العمالت في  أسعار صرف  تتمثل مخاطر 
تجارية مع  تربطها عالقات  األحيان عندما  العمالت في معظم  أسعار صرف  الشركات مخاطر  األجنبية. وتواجه 
أطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم. تتم عمليات الشركة بعملة الريال السعودي حيث أن مبيعاتها من 
بوالص التأمين تنحصر على نطاق مدن المملكة العربية السعودية. وفي حال قامت الشركة بتحصيل أية مبالغ من 
مبيعاتها أو من تعامالتها الخارجية بعملة أجنبية، فسوف تواجه مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية. وسوف تؤثر 

أية تذبذبات كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سلبًا على األداء المالي للشركة.

2-1-22 مخاطر تركز األعمال 

تتركز أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة على تأمين المركبات والتأمين الطبي بحيث يمثالن اكثر من 94 % 
من صافي األقساط المكتتبة في عام 2013 م. وأي تأثير سلبي على أحد هذه األعمال أو كالهما سيؤدي إلى تأثير 

سلبي كبير على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي. 
 

2-2 مخاطر ذات صلة بالسوق والبيئة التشريعية

2-2-1 نظام الرقابة على شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

التنفيذية  التعاوني والئحته  التأمين  لنظام مراقبة شركات  السعودية  العربية  المملكة  في  التأمين  نشاط  يخضع 
الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تعتبر الجهة الحكومية الرئيسية المسئولة عن تنظيم قطاع التأمين 
في المملكة بما في ذلك وضع السياسات والقواعد والترخيص والمنافسة وتخصيص االستثمار ومعايير الخدمة 

والمعايير الفنية وترتيبات التسويات.

يتعين ان تتقيد عمليات الشركة بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية، ويمكن أن تتغير 
هذه القوانين والقواعد واألنظمة من وقت إلى آخر وقد يحد اإلطار النظامي المتغير من قدرة الشركة على تنفيذ 
بعدم  تأكيد  أية  تقديم  الشركة  تستطيع  لذلك، ال  وتبعًا  السوق.  العملية ومسايرتها ألوضاع  أهدافها وخططها 
حدوث المزيد من التغييرات في االنظمة السارية أو اإلطار النظامي أو ما ينتج عن تفسيرها من تأثير سلبي جوهري 
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على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

يخول نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية المؤسسة صالحيات واسعة بما في ذلك تعديل أو 
تعليق أو إلغاء أو رفض تجديد ترخيص التأمين أو فرض غرامات على الشركة في حال إخفاقها في التقيد بأحكام 
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. وفي حال اتخاذ أي من اإلجراءات المؤثرة ضد الشركة 
أو في حال تعرضت الشركة لفرض غرامات فإن ذلك سوف يؤثر بصورة سلبية جوهرية على نشاط الشركة أو 

وضعها المالي أو توقعاتها أو نتائج عملياتها.

2-2-2 سحب ترخيص التأمين

هذا  بتجديد  وقامت  هـ   1430/01/2 تاريخ  في  أعمالها  لمزاولة  النقد  مؤسسة  من  ترخيص  على  الشركة  حصلت 
الترخيص لمدة 3 سنوات مالية إنتهت في 1433/01/2 هـ. من بعدها، تقّدمت الشركة  بطلب تجديد الترخيص لمدة 3 
سنوات مالية جديدة، وقد وافقت مؤسسة النقد على التجديد بتاريخ 1432/12/24هـ، بحيث تنتهي الصالحية الجديدة 

للترخيص بتاريخ 01 / 01/ 1436 هـ.

تنص المادة )76( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أنه يحق لمؤسسة النقد العربي 
السعودي سحب ترخيص الشركة في الحاالت اآلتية:

· إذا لم تمارس الشركة النشاط المرخص له لفترة ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص.	
· إذا لم تِف الشركة بالمتطلبات بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو الئحته التنفيذية.	
· إذا تبين للمؤسسة أن الشركة قد تعمدت تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة في طلبها للترخيص.	
· إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي 	

تمارس بها الشركة أنشطتها المرخصة.
· إذا أفلست الشركة.	
· إذا تعمدت الشركة مزاولة أعمالها بأسلوب ينطوي على اإلحتيال.	

· إذا انخفض رأس مال الشركة المدفوع عن الحد األدنى المقرر أو لم تستوِف الشركة متطلبات المالءة 	
المالية الواردة في المادة )68( من الالئحة التنفيذية.

· إذا أنخفضت أعمال أو حجم أنشطة الشركة في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه المؤسسة بأن 	
من غير الممكن للشركة أن تعمل في ظله.

· إ ذا رفضت أو أّخرت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.	
· إ ذا رفضت الشركة قيام فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجالت أو 	

الحسابات/الملفات.
· إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر ضدها في أي من المنازعات التأمينية.	

في حال عدم تجديد الترخيص أو سحبه، لن يكون في استطاعت  الشركة االستمرار في ممارسة نشاطها في المملكة 
العربية السعودية.

2-2-3 التقارير المطلوبة

بتزويد  دوري  بشكل  تقوم  أن  الشركة  من  التنفيذية  والئحته  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام  يتطلب 
مؤسسة النقد العربي السعودي بتقارير مالية وتقارير سنوية إضافة إلى معلومات أخرى، تشمل معلومات تخص 
العمليات التشغيلية العامة للشركة وهيكل رأس المال والملكية والمالءة المالية يتم إعدادها وفقًا لألسس المحاسبية 
النظامية. يمكن أن تتعرض الشركة إلى تدابير نظامية أو عقوبات أو غرامات إذا اعتقدت مؤسسة النقد العربي 

السعودي بأن الشركة فشلت في االلتزام بأية قوانين أو أنظمة واجبة التطبيق.

إن أي فشل في االلتزام بالقوانين واألنظمة المطبقة يمكن أن ينتج عنه فرض قيود كبيرة على قدرة الشركة في 
ممارسة عملها أو يعرضها لجزاءات مما يؤثر سلبيًا على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

2-2-4 متطلبات المالءة
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وفقًا للمواد )66( و)67( و)68( من الالئحة التنفيذية، يجب أن تحتفظ الشركة بمستويات معينة من المالَءة المالية 
لمختلف أنواع األعمال. يتأثر مستوى مالَءة الشركة في المقام األول باالحتياطيات الفنية التي يطلب منها االحتفاظ 
إدارة  على  الشركة  قدرة  ان  المتكبدة.  المطالبات  المباعة وحجم  التأمين  وثائق  بدورها بحجم  تتأثر  والتي  بها 

المخاطر بفاعلية وتسعير منتجاتها بطريقة مناسبة للمحافظة على هامش المالءة المطلوب يمثل تحديًا كبيرًا.

تفرض مؤسسة النقد على شركات التأمين غير الملتزمة بمستويات مالءة مناسبة سلسلة من اإلجراءات لتصحيح 
أوضاعها و من ضمنها:

1. زيادة رأس مال الشركة.
2. تعديل األسعار.

3. تخفيض التكاليف.
4. التوقف عن قبول أي اكتتاب جديد.

5. تسييل بعض األصول.
6.  أي إجراء آخر تراه الشركة مناسًبا وتوافق عليه المؤسسة.

كما أنه قد تطلب مؤسسة النقد بشكل دوري إضافات أو تعديالت على متطلبات هامش المالءة مما يمكن أن يؤثر 
سلبيًا على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي من خالل تجنيب مخصصات إضافية.

وفي حالة عدم قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات المالءة لفترة تحددها المؤسسة وبعد اتخاذ اإلجراءات أعاله 
تطلب المؤسسة تعيين مستشار مالي إلعادة الهيكلة أو سحب ترخيص الشركة.

القابلة للتضمين قياسًا على الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة مقسومًا  بلغ هامش المالءة )صافي األصول 
على الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة( 1،2% كما في 30 يونيو 2014م. ويعد هذا أقل من إجمالي الحد األدنى 
المطلوب. والشركة بصدد اتخاذ االجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الوضع كما هو محدد بوضوح في المادة 68 من 
الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي )أي زيادة رأس المال ، تعديل األقساط ، الحد من 

التكاليف(.

ومن المتوقع أن تمكن الزيادة المرتقبة في رأس مال الشركة من تعزيز نسبة هامش مالءتها وتغطية خسائرها 
المتراكمة.

2-2-٥ القيود على أعمال شركات التأمين

يضع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية قيودًا معينة بخصوص ملكية األسهم في شركات 
التأمين. ووفقًا للمادة )9( من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والمادة )39( من الالئحة التنفيذية ال يجوز 
لشركات التأمين وإعادة التأمين االندماج مع شركات التأمين وإعادة التأمين األخرى أو تملكها أو السيطرة عليها 
أو شراء أسهم فيها دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وإلتزامًا بالمادة 
)38( من الالئحة التنفيذية ينبغي على الشركة إبالغ المؤسسة بنسبة ملكية أي طرف يمتلك )%5( أو أكثر في 
أسهم الشركة من خالل تقرير ربع سنوي تعده الشركة. وينبغي على الطرف نفسه إبالغ المؤسسة كتابًة بنسبة 

ملكيته أو أي تغيير يطرأ عليها خالل خمسة أيام من تاريخ حدوث هذا التغيير.

وقد تؤدي هذه القيود في بعض الحاالت، إلى تحجيم قدرة الشركة في استقطاب مستثمرين ماليين واستراتيجيين 
الشركة  مقدور  في  ليس  شروط  فرض  أو  المطلوبة  الموافقة  إصدار  في  تأخرها  أو  المؤسسة  رفض  حال  في 

استيفائها مما يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على عمليات الشركة.

2-2-٦ التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني

من  إجازتها  بعد  التعاوني  الصحي  الضمان  مجلس  لمراقبة  الشركة  تقدمها  التي  الطبي  التأمين  منتجات  تخضع 
لتقديم  المنظمة  بالشروط  التقيد  الشركة  على  التعاوني  الصحي  الضمان  مجلس  أنظمة  تفرض  النقد.  مؤسسة 
منتجات التأمين الطبي ومنها اإللتزام بتوفير كوادر طبية متخصصة ألعطاء الموافقات الطبية الالزمة خالل موعد 
زمني اليتجاوز 60 دقيقة. كما تفرض تلك األنظمة على شركات التأمين االلتزام بدفع مستحقات مقدمي الخدمة 
الطبية كالمستشفيات والعيادات الطبية في موعد اليتجاوز 60 يوم. إن عدم التزام الشركة بأنظمة وقواعد مجلس 
الضمان الصحي يعرضها للمساءالت والغرامات أو ربما سحب رخصة التأهيل لتقديم منتجات الخدمات الطبية والذي 

بدوره يؤثر تأثيرا جوهريا على أعمال الشركة.

2-2-٧ الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة
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تلتزم الشركة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية والخاصة بطرح منتجات تأمينية جديدة 
والتي تتطّلب الحصول على موافقة مؤسسة النقد قبل تسويقها وطرحها. تمتلك الشركة حاليًا موافقات على 22 

منتجًا، تصل فترة صالحية هذا الموافقات )المؤقتة( غالبًا إلى 6 شهور من تاريخ إصدارها.
إن أي تأخيرات نظامية فيما يتعلق بالحصول على موافقات لمنتجات جديدة أو تجديد الموافقات للمنتجات الحالية 

سيؤثر على أعمال الشركة وربحيتها في المستقبل.
في  الشركة صعوبة  تواجه  وقد  مؤقتة  تعتبر  الشركة  عليها  التي حصلت  الموافقات  بعض  أن  بالذكر  الجدير 

تجديدها أو الحصول على الموافقات النهائية مما سيؤثر على أعمال الشركة و نتائجها المالية.

2-2-٨ األحوال االقتصادية والسياسية وأوضاع قطاع التأمين

المملكة  التأمين بصورة كبيرة على األوضاع االقتصادية والسياسية المحلية داخل  المالي لشركات  يعتمد األداء 
يؤثر  وقد  السعودية.  العربية  المملكة  اقتصاد  على  تؤثر  التي  العالمية  والسياسية  االقتصادية  األوضاع  وكذلك 
التغير في األحوال االقتصادية والسياسية على النتائج المالية لشركات التأمين من خالل تأثيره على أوضاع السوق 
وعائدات االستثمار وكذلك عن طريق التغيير في طلب العمالء لمنتجات وخدمات التأمين. عالوة على ذلك فإن 
اتجاهات األقساط والمطالبات في أسواق التأمين وإعادة التأمين تعتبر متقلبة في طبيعتها واألحداث غير المتوقعة 
المطالبات  حجم  على  يؤثر  قد  القضائية  والقرارات  والمنافسة  التضخم  معدالت  وارتفاع  الطبيعية  الكوارث  مثل 

المستقبلية وينعكس سلبًا على أرباح وعائدات قطاع وصناعة التأمين.
يضاف إلى ذلك أن أي تغيير كبير غير متوقع في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية للمملكة العربية 
السعودية أو الدول المجاورة أو الدول األخرى في المنطقة قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة من 

نواحي عدة كتوقعاتها ونتائج عملياتها والوضع المالي والتقلبات في أسعار أسهمها.
السياسية  أو  االقتصادية  األحوال  التغيير في  الناتجة عن  المستقبلية  بالتأثيرات  التنبؤ  الشركة  ليس في مقدور 
وأوضاع قطاع التأمين على أعمالها التجارية، فقد ال تكون تلك األحوال واألوضاع مواتية وبالتالي فإنه ال توجد أي 

ضمانات بأن ال تكون لألحوال المستقبلية تأثير سلبي جوهري على أرباح وعائدات الشركة.

2-2-٩ نمو سوق التأمين

بالرغم من أن التوقعات تشير إلى ازدياد معدالت النمو االقتصادي والسكاني في المملكة، ال تستطيع الشركة أن 
تضمن بقاء مستويات النمو الحالي لسوق التأمين في المملكة العربية السعودية او ازدياد متسويات هذا النمو في 

المستقبل 
النمو  في  التقدم  مواكبة  مثل  معينة  وأحداث  اتجاهات  نتيجة  المملكة  في  التأمين  قطاع  على  التأثير  أن  كما 
االقتصادي في المملكة واإلصالحات المستمرة في نظام الرعاية االجتماعية هو بشكل عام أمر مستقبلي غير واضح 
في الوقت الحالي. وبالتالي فإن النمو والتطور في سوق التأمين في المملكة العربية السعودية يخضع لعدة توقعات 

غير مؤكدة وخارجة عن نطاق سيطرة الشركة.

2-2-10 تأثير تراجع ثقة العمالء

القطاع، وأي  لتأثيرها في تعزيز قوة  بالغة وذلك  لها أهمية  العالم  التأمين على مستوى  العميل بقطاع  إن ثقة 
التأمين  وثائق  إلغاء  عدد حاالت  ارتفاع  إلى  يؤدي  قد  عام  بشكل  التأمين  قطاع  في  المستهلك  ثقة  في  انخفاض 
واسترجاع األموال مما يؤثر سلبًا على مبيعات الشركة من المنتجات وبالتالي على األوضاع المالية للشركة ونتائج 

عملياتها.

2-2-11 مخاطر النقص في التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها

نظرة  يوجد مخاطر حول  لكن  والمجتمعات.  اإلنسان  حياة  في  هاما  دورًا  ويلعب  أساسية  التأمين ضرورة  يعتبر 
المجتمع لقطاع التأمين بصفة عامة حيث يرى المجتمع أن القطاع ال يلعب دورا أساسيا أو يعمل بنطاق خدمات ال 
تتوافق مع أصل التكافل والشريعة. وقد يفقد المجتمع ثقته في القطاع مّما قد يؤثر سلبيًا على أعمال الشركة 

ونسبة اإليرادات.

2-2-12 عدم توفر بيانات تاريخية لسوق التأمين في المملكة

بالرغم من أن سوق التأمين السعودي ليس حديث العهد إال أنه لم يتم تنظيمه إال مؤخرًا. ولذلك لم يتم جمع 
وتوفير المعلومات والبيانات التاريخية المطلوبة لبناء الجداول التأمينية بشكل دقيق. ونظرًا لذلك تعتمد شركات 
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التأمين في تقدير الخسائر وتقييم األقساط على تقديرات قد ال ترقى للمستوى المطلوب من الدقة وبالتالي تزيد 
نسبة المخاطرة للمحافظ التأمينية مما يؤدي إلى تقليل الربح أو حدوث خسائر للشركة.

2-3 المخاطر المتعلقة باألسهم

2-3-1 التذبذبات المحتملة في سعر السهم

السوقي ألسهم  للسعر  دقيقًا  مؤشرًا  األولوية  فترة طرح حقوق  في  الشركة  السوقي ألسهم  السعر  يكون  ال  قد 
الشركة بعد االنتهاء من الطرح. كما قد ال يكون سعر سهم الشركة مستقرًا وقد يتعرض لدرجة كبيرة من 
التذبذب بسبب تغيير في توجهات السوق فيما يتعلق بحقوق األولوية أو أسهم الشركة الحالية. وإضافة لذلك، 
قد تنتج مثل هذه التذبذبات بسبب العديد من العوامل التي تشمل دون حصر ظروف السوق المتعلقة باألسهم، وأي 
تغييرات تنظيمية في قطاع التأمين أو تغيرات في ظروف واتجاهات هذا القطاع، وتدهور أداء الشركة، وعدم القدرة 
على تنفيذ الخطط المستقبلية، ودخول شركات منافسة جديدة واإلعالنات من قبل الشركة أو منافسيها المتعلقة 
بعمليات االندماج وعمليات االستحواذ والتحالفات االستراتيجية والمشاريع المشتركة والتغييرات في تقديرات األداء 

المالي من خالل خبراء ومحللي األوراق المالية.  

إن بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل المساهمين أو تصور أن هذه المبيعات قد تحدث يمكن أن يؤثر سلبيًا على 
سعر األسهم في السوق. باإلضافة إلى ذلك فإن المستثمرون يواجهون خطر إحتمال عدم التمكن من بيع أسهم في 

السوق الثانوي دون أن يؤثر ذلك سلبيًا على سعر السهم.

ممارسة  بعد  ذلك  تم  وإن  اإلصدار.  سعر  عن  يقل  لن  الشركة  السوقي ألسهم  السعر  أن  يضمن  ما  هناك  ليس 
المستثمرين حقوق األولوية، فذلك ال يمكن إلغاؤه أو تعديله ، وبالتالي قد يعاني المستثمرون من خسائر غير 
محققة على الفور. وعالوة على ذلك، ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف يكون قادر على بيع أسهمه بسعر 

يساوي أو أعلى من سعر اإلصدار بعد ممارسة حقوق األولوية.

2-3-2 التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية

بأسهم  يتعلق  فيما  السوق  توجهات  تغيير في  بسبب  لتذبذبات كبيرة  األولوية  السوقي لحقوق  السعر  قد يخضع 
الشركة. قد تكون هذه التذبذبات كبيرة نظرًا الختالف نطاق التغيير المسموح به ألسعار تداول حقوق األولوية 
)قيمة الحق اإلرشادية( مقارنة بنطاق التغيير المسموح به لألسهم )10% هبوطًا أو صعودًا(. باإلضافة إلى ذلك، 
ونظرًا ألن سعر تداول حقوق األولوية يعتمد على سعر تداول سهم الشركة، وتصور السوق للسعر المحتمل ألسهم 
المخاطرة أعاله »التذبذبات  المذكورة في عامل  العوامل  إلى  العوامل باإلضافة  األولوية، فقد تؤثر هذه  حقوق 

المحتملة في سعر السهم« على سعر حقوق األولوية.

بناًء على ماسبق، تخضع المضاربة في حقوق األولوية لمخاطر قد تتسبب في حدوث خسائر جوهرية، وفي حال 
عدم قيام المضارب ببيع حقوق األولوية الموجودة قبل نهاية فترة تداول هذه الحقوق، سيضطر إلى استخدام هذه 
الحقوق لممارسة االكتتاب باألسهم الجديدة وقد يتكبد بعض الخسائر. وعلى ذلك، يجب على المستثمرين اإلطالع 
على كامل تفاصيل آلية إدراج وتداول حقوق األولوية، وطريقة عملها، واإللمام بكل العوامل المؤثرة فيها للتأكد 

من أن أي قرار استثماري سيكون مبنيًا على وعي وإدراك كاملين.

2-3-3 نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة

ليس هناك ضمان أنه سيكون هناك طلب كاف على حقوق أولوية اكتتاب الشركة خالل فترة تداول حقوق األولوية 
وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواء كان مساهم مقيد أو مستثمر جديد( من بيع حقوق األولوية وتحقيق 
ربح منها، أو تمكينه من البيع تماما. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم الشركة 
من قبل المؤسسات اإلستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حال لم تقم المؤسسات اإلستثمارية بتقديم عروض 
لألسهم المتبقية بسعر عالي، قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية الغير ممارسة.

وعالوة على ذلك، ليس هناك ضمان  من وجود طلب كاف في السوق على األسهم التي حصل عليها مكتتب إما )أ( 
من خالل ممارسة حقوق األولوية لهذه األسهم، أو)ب( خالل الطرح المتبقي، أو)ج( من السوق المفتوحة.
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2-3-4 انخفاض نسبة الملكية

إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في الحصول على أسهم جديدة في الطرح، سوف تنخفض ملكيتهم 
وحقوق التصويت التابعة لها. كما أنه ليس هناك أي ضمان في حال رغب حامل حقوق األولوية المقيد ببيع حقوق 
األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة 

ملكيته في رأس مال الشركة نتيجة لزيادة رأس مال الشركة.

2-3-٥ عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب

تبدأ فترة ممارسة االكتتاب في يوم الثالثاء 1436/05/05هـ الموافق 2015/02/24م )بداية مرحلة االكتتاب األولى( 
المساهمين  على  يجب  الثانية(.  االكتتاب  مرحلة  )نهاية  2015/03/10م  الموافق  1436/05/19هـ  الثالثاء  في  وتنتهي 
المطلوبة  الممارسة  تعليمات  جميع  استيفاء  يضمن  بما  التصرف  عنهم  بالنيابة  الماليين  والوسطاء  المستحقين، 
والشهادات التي يتم إستالمها قبل انقضاء فترة الممارسة. إذا لم يتمكن أصحاب حقوق األولوية والوسطاء الماليين 
من إتباع اإلجراءات التي تنطبق على االكتتاب في حقوق األولوية بشكل صحيح، قد يتم رفض طلب االكتتاب )يرجى 

االطالع على القسم 13 شروط وتعليمات االكتتاب وتقديم العروض(.

إذا لم يتكمن المساهمين المستحقين من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب الثانية، 
المساهمين  على  يوزع  تعويض  مبلغ  هناك  يكون  أن  يوجد ضمان  فال  األولوية،  يملكونه من حقوق  ما  على  بناء 

المستحقين غير المشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل صحيح.

2-3-٦ السيطرة الفعالة من قبل المساهمين الكبار

على الرغم من انقضاء فترة الحظر المحددة بثالث سنوات مالية بعد الطرح األولي ألسهم الشركة في عام 2008م، 
إال ان حصة المساهم الرئيسي بالشركة وهي شركة يو سي ايه للتأمين ال تزال تمثل 32.5 % من أسهم الشركة. 
قد يؤدي تحالف المساهم الرئيسي مع مساهمين آخرين الى التأثير على قرارات الشركة الهامة، وبالتحديد، على 
القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة بما في ذلك النفقات الكبيرة للشركة وتعيين وعزل أعضاء مجلس 
اإلدارة )بإستثناء ما ورد في المادة 69 والمادة 70 من نظام الشركات والمادة 18 من الئحة حوكمة الشركات(، 
وقد يقوموا بإستخدام القدرة في التأثير على القرارات الهامة بطريقة تؤثر تأثيرًا جوهريًا على نشاط الشركة 

ومركزها المالي ونتائج األعمال.

2-3-٧ أرباح األسهم

المالي  ومركزها  مستقباًل  الشركة  أرباح  بينها  من  العوامل  من  عدد  على  المستقبل  في  األسهم  أرباح  تعتمد 
واالحتياجات الرأسمالية واحتياطياتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية 

العامة وعوامل أخرى يعتبرها أعضاء مجلس إدارة الشركة من وقت آلخر على قدر كبير من األهمية.

وستؤدي زيادة رأس مال الشركة الى انخفاض ربحية السهم في المستقبل وبالتالي قد تؤثر على القيمة السوقية 
ألسهم الشركة.

على الرغم من أن الشركة تعتزم توزيع أرباح سنوية لمساهميها في حال تحقيق أرباح، إال أنها ال تضمن بأن أية 
أرباح على األسهم سوف توّزع فعليًا، كما ال تقدم أي ضمان فيما يتعلق بالمبلغ الذي سيوّزع في أية سنة معينة. 
يخضع توزيع أرباح األسهم لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام األساسي للشركة )فضاًل راجع القسم 13-10 

“ملخص النظام األساسي للشركة”( وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

2-3-٨ إنقضاء فترة الحظر على األسهم

عند إدراج وتداول أسهم الشركة في السوق المالي “تداول”  بتاريخ 18 /06/ 1429 هـ الموافق 22/ 06 / 2008 م خضع 
المساهمون المؤسسون والذين شكلوا مجتمعين نسبة 60 % من ملكية أسهم الشركة لفترة حظر على التداول في 
أسهمهم لفترة 3 سنوات مالية انقضت بعد نشر البيانات المالية للعام 2011 م وبالتالي يحق للمساهمين المؤسسين 
التصرف في أسهمهم بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. قد يؤدي بيع 

أو شراء مزيد من األسهم من قبل المساهمين المؤسسين الى التأثير على سعر سهم الشركة.
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2-3-٩ مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية

تشكل بعض البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مستقبلية، ولكنها ليست ضمانًا لما سيكون عليه األداء مستقبال. 
وتنطوي تلك البيانات المستقبلية على مخاطر معلومة وغير معلومة وعوامل أخرى قد تؤثر على النتائج الفعلية 
وبالتالي على أداء الشركة وإنجازاتها، وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو 
البيانات  النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنيا في 
المذكورة. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم دقة أي من 
االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

2-3-10 احتمال اصدار أسهم جديدة

ال تنوي الشركة إصدار أسهم جديدة في المستقبل القريب، غير أنه إذا قررت الشركة زيادة رأس مالها عن طريق 
إصدار أسهم جديدة، سيؤدي ذلك إلى تقليل نسب المساهمات الحالية إلى حد ما في حال لم يمارس المساهمون 
الحاليون حقوقهم عند إصدار حقوق أولوية جديدة وفي حال قرر المساهمون الحاليون بيع عدد كبير من األسهم 

مما قد يقلل من قيمة تلك األسهم المصدرة حديثًا.

3 - نبذة عن السوق
3-1 مصادر المعلومات

تّم الحصول على المعلومات الواردة في هذه النشرة بخصوص قطاع التأمين والمعلومات األخرى المتعلقة بالسوق 
والتحليالت  المعلومات   )2( الشركة  وتوقعات  تقديرات   )1( منها:  مختلفة  مصادر  من  الشركة  فيه  تعمل  الذي 
الخاصة بصناعة التأمين والتي تم الحصول عليها من مصادر ومواد تصدر عن أطراف أخرى ومتاحة للعموم )وقد 
قامت الشركة بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تتضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها. 
ومع أنه ال يوجد لدى بي إم جي أو أي من مستشاري الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحات )ي ̸ ك/ ل( أي 
سبب لالعتقاد بوجود معلومات غير صحيحة متضمنة في هذه النشرة، إال أنه ال يوجد بيان أو ضمان بشأن دقة وتمام 
أي من هذه المعلومات. وكون مثل هذه المصادر متاحة للعموم، فإنه لم يتم الحصول على موافقة المزودين بهذه 

المعلومات لإلشارة إلى أسمائهم في هذه النشرة( )3( تقارير ومعلومات صادرة عن الجهات الواردة أدناه: 
مؤسسة النقد العربي السعودي 

تأسست مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1952م وهي تعنى بالمهام الرئيسية التالية:

· إصدار العملة الوطنية.	

· القيام بعمل مصرف الحكومة.	

· مراقبة المصارف التجارية.	

· إدارة احتياطيات المملكة من النقد األجنبي.	

· إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف.	

بواسطة  المعد  لعام 2013م  السعودية  العربية  المملكة  التأمين في  المستقاة من تقرير دراسة سوق  المعلومات  إن 
مؤسسة النقد والتي تم استخدامها في هذه النشرة معلومات متاحة للعموم وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على 

أي موافقة الستخدام هذه المعلومات.
وزارة االقتصاد والتخطيط السعودية

أنشأت المملكة العربية السعودية وزارة التخطيط سنة 1390هـ )1970م( وتتلخص مهام الوزارة في توزيع 
وتصديرًا  استيرادًا  السعودي  االقتصاد  نمو  ومتابعة  التحتية  والبنية  التنمية  ألغراض  وتوجيهها  الموارد 

ووضع الخطط التنموية العريضة بما يتوافق مع رؤية ُصناع القرار السعودي. 

المهام الرئيسية للوزارة على الشكل التالي:
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· إعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة.	
· إعداد خطط التنمية الخمسية للمملكة.	
· تقدير إجمالي المبالغ الالزمة لتنفيذ خطط التنمية.	
· إجراء الدراسات االقتصادية الموكلة لها من مؤسسات الدولة المختلفة.	
· واالقتصادية 	 االجتماعية  مجاالتها  بمختلف  اإلحصائية  والمعلومات  البيانات  ونشر  وتحليل  جمع 

والسكانية.
· مساعدة الجهات الحكومية األخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط واإلحصاءات.	
· تقديم المشورة الفنية فيما يكلفها به خادم الحرمين الشريفين واإلعداد واإلشراف على تنفيذ عملية 	

التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة.
· جمع البيانات اإلحصائية التي ترد من األجهزة الحكومية األخرى وتبويبها وتحليلها واالستفادة منها 	

في إعداد النشرات اإلحصائية المختلفة.
إن المعلومات المستقاة من البيانات االحصائية للمملكة العربية السعودية لعام 2013م المعد بواسطة وزارة االقتصاد 
والتخطيط والتي تم استخدامها في هذه النشرة معلومات متاحة للعموم وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي 

موافقة الستخدام هذه المعلومات.
الشركة السويسرية إلعادة التأمين )سويس ري(

وهي شركة عالمية رائدة في مجال إعادة التأمين تأسست عام 1863م في زيورخ، سويسرا. تعمل الشركة في 
أكثر من 25 دولة حول العالم وتصدر الشركة تقارير عن قطاع التأمين في العالم وهذه التقارير متاحة للعموم 

على شبكة االنترنت وبذلك فهي التستدعي الحصول على الموافقة الستخدام هذه المعلومات في هذه النشرة.

تداول
يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت 

والرابط اإللكتروني لمعلومات تداول الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري مما يساعد المستثمرين على اتخاذ 
القرار االستثماري الصحيح. وال يستدعي الحصول على موافقة تداول الستخدام معلومات الحصص السوقية 

للشركات كون هذه المعلومات متاحة للعموم على موقع تداول االلكتروني.

3-2 لمحة عن االقتصاد السعودي

حافظ االقتصاد السعودي على متانته في السنوات األخيرة، مدفوعًا باإلنفاق الحكومي واإلنفاق الفردي واالستثمارات.

وبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي 4 بالمائة في عام 2013م. ورغم ذلك، ومن حيث األرقام الفعلية 
واألسعار الحالية، يبقى معدل النمو االقتصادي أدنى مقارنًة بعام 2012م نظرًا النخفاض طفيف في أسعار النفط وفي 

إنتاجه.

وقد انخفض النمو في القطاع النفطي للمملكة في عام 2013م بمقدار 1% تقريبًا مقارنة مع عام 2012م ليصبح 232.6 
مليار ريال.

إال أن االنكماش في قطاع النفط عوضته القطاعات األخرى غير النفطية، التي نمت بحوالي 5.2 بالمائة. وعلى نحٍو 
خاٍص، حافظ القطاع الخاص على مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  بنسبة 66 بالمائة، مسجاًل 
نموًا جيدًا بمعدل 5.8 بالمائة باألسعار الثابتة، األمر الذي يوضح الدور المتزايد الذي تؤديه الشركات والمؤسسات 

الخاصة في االقتصاد السعودي. 

جدول )3-1(: المؤشرات االقتصادية للمملكة العربية السعودية

2013)أ(2012)م(200٩20102011 

1609.11975.52510.72752.32806.7الناتج المحلي اإلجمالي - اإلسمي )بليون ريال(

22.827.19.62.0-17.4نمو الناتج المحلي اإلجمالي - اإلسمي )%(
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993.31067.11158.51225.91274.3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )أسعار 1999 - بليون ريال(

633.5696.2749.7794.0839.6القـطاع الخاص غير النفطي )*(

152.5162.9175.9185.3190.6القـطاع الحكومي غير النفطي )*(

197.1197.4221.9234.9232.6القـطاع النفطي )*(

1.87.48.65.84.0النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

5.09.97.75.95.8النمو في القطاع الخاص )%(

5.06.87.95.32.9النمو في القطاع الحكومي )%(
-0.212.45.81.0-8.8النمو في القطاع النفطي )%(

339.6389.1438.3446.3465.7إجمالي تكوين رأس المال الثابت )أسعار 1999(

14.612.61.84.3-6.2 إجمالي النمو في تكوين رأس المال الثابت )%(

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي - إجمالي السكان          
60.471.788.594.393.6)باأللف ريال سعودي(

26.6627.5628.3829.2029.99إجمالي عدد السكان في منتصف العام )مليون نسمة(

18.5418.9719.4119.8420.27سعوديون
8.128.598.979.369.72غير سعوديين

8148.08834.99935.510136.410634.7إجمالي العمالة )باأللف نسمة( 
3837.93955.24143.14251.74631.2  سعوديون

4310.14879.75792.45884.76003.5  غير سعوديين

م: معدلة – أ: تقديرات أولية

المصدر: وزارة االقتصاد والتخطيط

هذا وقد استمر االقتصاد السعودي في نموه القوي خالل عام 2012م نتيجة لما شهدته المملكة من تطورات وإنجازات 
اقتصادي  نمو  إلى تحقيق  تهدف  التي  والتنظيمية  الهيكلية  المملكة جهود اإلصالحات  بارزة. فقد واصلت  تنموية 
مستدام من خالل العمل على تنويع القاعدة االقتصادية وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي 

اإلجمالي.

أبقت المملكة العربية السعودية على توجهها التوسعي في عام 2012م حيث بلغ حجم اإلنفاق المعلن 690 مليار ريال 
المصدرة للنفط  )OPEC(. يمكن  الدول  الرئيسي للنفط في منظمة  المنتج  السابقة بصفتها  بالسنوات  مقارنة 
للمملكة العربية السعودية االستفادة من الطلب العالمي على النفط. وفي هذا السياق من المزمع أن تعمل خطط 

المملكة الرامية إلى رفع طاقة إنتاج وتكرير النفط على تعزيز النمو االقتصادي.

جدول )3-2(: بعض المؤشرات االقتصادية

200٩201020112012
26.6627.5628.3729.20تقديرات عدد السكان في المملكة )بالمليون نسمة(

1609197525102666إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليون ريال(
509.8741.61117.81247.4االيرادات العامة الفعلية )مليار ريال(

434.4670.31034.41144.8االيرادات النفطية الفعلية )مليار ريال(
596.5653.9826.7873.3المصروفات العامة الفعلية

المصدر التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي لعام 2012م

ل االقتصادي 3-2-1 التحوُّ

لقد شهد النهج االقتصادي في المملكة العربية السعودية تحواًل جوهريًا، حيث بدأ دور القطاع الحكومي باالنحسار 
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تدريجيًا لمصلحة القطاع الخاص الذي بدأ دوره بالنمو التدريجي وذلك نتيجة للتوجه االستراتيجي الذي تنتهجه 
الحكومة من حيث إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر للمشاركة باالقتصاد الوطني، وهذا ما يمكن رؤيته من خالل 

ما تقوم به الحكومة من تشجيع ودعم للخصخصة.  

3-3 أسواق التأمين العالمية

3-3-1 لمحة عن سوق التأمين 

مازالت صناعة التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مراحلها الوليدة مقارنة مع غيرها من اقتصادات 
العالم األكثر تقدمًا. والدليل على ذلك معدالت االنتشار المنخفضة ومعدالت الكثافة المنخفضة، ومعدالت الرسملة 
المنخفضة، وإلى حد كبير ضعف األنظمة التشريعية لقطاع التأمين بالمقارنة مع اقتصادات العالم األكثر تقدما.

نما قطاع التأمين في المنطقة نموًا قويًا خالل السنوات الخمس الماضية. على الرغم من إزدياد معدالت النمو بصورة 
ملحوظة إال أنه ال يزال قطاع التأمين بالمنطقة يحتاج المزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة النضج التام. نتوقع 
التشريعية وزيادة  االنظمة  لتطوير  المنطقة  المنطقة وسعي حكومات دول  الدول في  اقتصاديات  انفتاح  يؤثر  أن 

االستثمارات تأثيرًا ايجابيًا على قطاع التأمين وأن يضمن استمرارية النمو في السنوات القادمة.

يكمن تميز قطاع التأمين السعودي بعدد الشركات وتنوع الخيارات أمام المستهلك. لقد أّدى هذا التطور في القطاع 
في السنوات االخيرة الى نمو مجموع األقساط المكتتبة التأمينية بشكل مضطرد وتغير كبير في تنافسية القطاع.

جدول )3-3(: قطاع التأمين  في الشرق األوسط و أفريقيا لعام 2012

النسبة من السوق 
العالمي

2013
نسبة الزيادة السنوية إجمالي األقساط المكتتبة 

)مليون ريال سعودي( 2013

 إجمالي األقساط 
المكتتبة )مليون ريال 

سعودي( 2012
البلد

%0.03 %4.4 5.401 5.172 الجزائر

% 0.01 %8.2 2.580 2.385 البحرين

%0.04 %3.5 6.980 7.610 مصر

%0.01 %4.4 2.573 2.464 األردن 

%0.02 %5.3 3.570 3.390 الكويت

%0،03 %12.8 5.532 4.906 لبنان

%0.07 %5.4 11.927 11.316 المغرب

%0.04 %13.5 6.987 6.158 نيجيريا

%0.02 %10.4 3.551 3.214 عمان

%0.03 %9.9 5.516 5.021 قطر 

%0.14 %12.6 23.855 21.176 المملكة العربية السعودية

%1.17 )%0.45( 202.999 203.914 جنوب أفريقيا

%0.02 %2.4 3.113 3.041 تونس

%0.17 %11.2 29.851 26.835 اإلمارات العربية المتحدة
المصدر: سويس ري

3-4 سوق التأمين في المملكة العربية السعودية 

3-4-1 لمحة تاريخية

اتسم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية وحتى الماضي القريب بغياب جهة تنظيمية لألنظمة والتشريعات، 
مما أدى إلى وجود حوالي 150 شركة تأمين مسجلة في الخارج وتزاول أعمالها كوسطاء عالميين أو وكالء تأمين 
ألعمال القطاع الخاص والتأمين الشخصي في السعودية. وقد تم تسجيل معظم تلك الشركات في مملكة البحرين 
منذ العام 1980م وعملت في المملكة عبر نظام الوكالة.  وفي ظل غياب لإلطار التنظيمي والتشريعي في المملكة، 
لم يحَظ حملة وثائق التـأمين بغطاء نظامي لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم.  وقد مهدت هذه العوامل الطريق 

لإلصالحات التي طال انتظارها والتي ستساهم بدورها في تطور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية.
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وركز قطاع التأمين منذ العام 1970م على الواردات التأمينية الحكومية والمشاريع اإلنشائية والتي كانت وبشكل 
التأمين التعاوني من قبل هيئة  كبير مسيطر عليها من قبل شركات أجنبية.  في العام 1985م تم إقرار مفهوم 
كبار العلماء، وتم تأسيس أول شركة تأمين مسجلة في المملكة وهي الشركة التعاونية للتأمين بعد الحصول على 

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1405هـ )الموافق لـ 1984م( تعمل وفق الشريعة اإلسالمية.1

التأمين واإلشراف عليه وإعداد وتطبيق معايير الترخيص بالنسبة  النقد مهمة تنظيم قطاع  تتولى حاليًا مؤسسة 
لشركات التأمين، ويفرض النظام الجديد على شركات التأمين أن تكون مسجلة ومرخصة في المملكة كشركة 
مساهمة عامة لكي تزاول أعمال التأمين في المملكة.  وتنطبق القوانين الجديدة ليس على شركات التأمين وحسب، 

بل وعلى شركات إعادة التأمين ووسطاء التأمين والوكاالت ومكاتب تسوية الخسائر.

3-4-2 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

تم اعتماد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بالمرسوم الملكي رقم م/ 32 وتاريخ 1424/06/02 هـ والذي وضع 
أساسًا لإلطار القانوني واإلشرافي لقطاع التأمين. وقد تم تكليف مؤسسة النقد العربي السعودي للعمل كسلطة 

منظمة وهيئة مسئولة تتولى اإلشراف على هذا القطاع.

الحقًا صدرت الالئحة التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 1/ 596 وتاريخ 1/ 3/ 1425 هـ )الموافق 2004/4/20م( 
لضبط وتنظيم نشاط التأمين في المملكة.

ومن أبرز البنود التي نص عليها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ما يلي:

· وجوب  مزاولة األنشطة التأمينية في المملكة العربية السعودية من قبل شركات تأمين مؤسسة ومسجلة 	
في المملكة العربية السعودية وتعمل وفق مبدأ »التعاون/ التكافل« بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

والفقه االسالمي.

· األول 	 المقام  في  تأسست  الطلب شركة مساهمة  التأمين مقدمة  إعادة  التأمين/  تكون شركة  أن  وجوب 
لمزاولة أنشطة التأمين و/ أو إعادة التأمين على أن تكون شركة التأمين المباشرة برأسمال ال يقل عن مائة 
مليون )100.000.000( ريال سعودي كحد أدنى وأن تكون شركة إعادة التأمين برأسمال ال يقل عن مائتي 

مليون )200.000.000( ريال سعودي كحد أدنى.

· وجوب أن ال يزيد إجمالي األقساط المكتتبة عن عشرة أضعاف رأسمال الشركة المدفوع بالكامل.	

· وجوب أن تحتفظ شركة التأمين بما ال يقل عن 30 % من إجمالي األقساط المكتتبة داخل المملكة.	

· وجوب تحويل 90 % من صافي فائض عمليات التأمين إلى قائمة عمليات المساهمين وتوزيع الباقي، 10 %، على 	
أصحاب وثائق التأمين إما مباشرة أو على شكل تخفيض في أقساط التأمين مستقبال.

· العربية 	 المملكة  في  المكتتبة  األقساط  إجمالي  من  أدنى  % كحد   30 عن  يقل  ال  ما  تأمين  إعادة  وجوب 
السعودية.

3-4-3 آخر التطورات

شهد قطاع التأمين المحلي مرحلة انتقالية سمح فيها للشركات القائمة بالعمل ضمن مهلة انتهت في 9 أبريل 2008 
م، حيث تعين حينها على شركات التأمين إما الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يسمح لها 

بالعمل في المملكة وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 2003 أو الخروج من السوق.

بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودية 35 شركة وفيما يلي قائمة بالشركات المدرجة:

الشركات المدرجة في السوق المالية )تداول( كما في تاريخ 08/30/ 2014م.

1 - الشركة التعاونية للتأمين
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2 - شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدغلف(

3 - شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

4 - الشركة األهلية للتأمين التعاوني

5 - شركة األهلي للتكافل

6 - شركة ساب للتكافل

7 - شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

8 - شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني )سالمة(

9 - شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني

10- الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني

11- شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

12- شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني

13- شركة الصقر للتأمين التعاوني

14- شركة وفاء للتأمين التعاوني

15- شركة التأمين العربية التعاونية

16- الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني

17- شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

18- الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني )إعادة(

19- الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

20- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو(

21- شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

22- شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

23- شركة الراجحي للتأمين التعاوني

24- شركة إكسا للتأمين التعاوني

25- شركة ايس العربية للتأمين التعاوني

26- شركة بروج للتأمين التعاوني

27- الشركة العالمية للتأمين التعاوني

28- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

29 - شركة سولدريتي السعودية للتكافل

30- الشركة الوطنية للتأمين

31- شركة أمانة للتأمين التعاوني



23

32- شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني

33- شركة اإلنماء طوكيو مارين للتأمين التعاوني

34 شركة الجزيرة تكافل تعاوني

35 شركة متاليف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني

توزيع الحصة السوقية ألهم شركات التأمين في المملكة العربية السعودية بحسب أقساط التأمين المكتتبة بتاريخ 
2014/09/30م

جدول )3-4( توزع الحصة السوقية ألهم شركات التأمين في المملكة بتاريخ 2014/0٩/30م

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة )ألف اسم الشركة 
حصة السوق %ريال سعودي(

21.1%4.919.066بوبا
18.6%4.345.581التعاونية  
15.3%3.565.557ميدغلف  

3.5%828.147المتحدة للتأمين التعاوني
3.3%777.802مالذ للتأمين 

3.3%761.747آكسا
3.1%727.285الراجحي تكافل
2.6%608.394اإلتحاد التجاري

2.3%547.459 )سايكو( العربية السعودية
2.3%547.459)والء( السعودية المتحدة 

2.3%527.662العربية التعاونية  
2.2%522.324السعودية إلعادة التأمين

2.2%518.326)أليانز( السعودية الفرنسية
1.6%376.863الدرع العربي

1.6%362.133الوطنية للتأمين
14.6%3.396.106باقي الشركات

100%23.331.910المجموع 
المصدر: تداول

الشكل )3-1( الحصة السوقية لشركات التأمين في المملكة بتاريخ 2014/0٩/30م

المصدر: تداول

3-4-4 لمحة عامة عن السوق

شهد سوق التأمين في المملكة نموًا ملحوظًا وصل إلى 19.2% بحيث بلغ إجمالي اقساط التأمين المكتتبة 25.2 مليار 
ريال سعودي في 2013م مقارنة بـ 21.2 مليار ريال سعودي في 2012م.  هذا ويعزى هذا النمو إلى النمو اإلقتصادي 

الملحوظ في المملكة والتوسع في إلزامية الـتأمين في مجالي التأمين الصحي وتأمين المركبات.

الحصة السوقية لشركات التأمين في المملكة بتاريخ ٢٠١٤/٠٩/٣٠م



24

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بمبلغ قدره 4 مليار ريال ليصل إلى 25.24 مليار ريال في عام 2013م مقابل 
21.2 مليار ريال في عام 2012م، بنمو قدره %19.2

حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في عام2013م، مع انخفاض حصة التأمين الصحي 
في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها من 53% في عام 2012م إلى 51% في عام 2013. بينما زادت حصة التأمين العام 

في قطاع التأمين إلى 46% في عام 2013م

جدول )3-٥(:إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة العربية السعودية

201120122013بالريال السعودي )مليون(

905889845تأمين الحماية واالدخار

9.70811.28512.895التأمين الصحي

7.8909.00011.500التأمين العام

18.50421.17425.239اإلجمالي
المصدر: مؤسسة النقد

جدول)3-٦(:عمق سوق التأمين من اجمالي الناتج المحلي

نسبة التغير 12-20112012201313نوع النشاط

24.7%0.41%0.33%0.36%إجمالي التأمين العام

11.5%0.46%0.41%0.45%التأمين الصحي

)7.2%(0.03%0.03%0.04%تأمين الحماية واالدخار

16.3%0.90%0.78%0.86%اإلجمالي
المصدر: مؤسسة النقد

كثافة سوق التأمين
تعرف كثافة التأمين بأنها معدل إنفاق الفرد على التأمين )إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها مقسومة على عدد 
السكان(. ارتفعت كثافة التأمين من 725 ريال للفرد في عام 2012م إلى 864 ريال للفرد في عام 2013م بزيادة نسبتها 

19.2%

جدول)3-٧(: كثافة سوق التأمين السعودي

نسبة التغير 12-20112012201313بالريال

27.8%291308394إجمالي التأمين العام

14.3%358386442التأمين الصحي

)5.0%(333029تأمين الحماية واالدخار

19.2%682725864اإلجمالي

المصدر: مؤسسة النقد

3-4-٥ التوقعات المستقبلية

ُيتوقع نمو قطاع التأمين بشكل ملحوظ خالل الفترة المقبلة، وذلك نتيجة تطبيق أنظمة التأمين الجديدة، وبسبب 
هذه  بأن  الشركة  وتعتقد  الجديدة.  الحكومية  السياسات  في  وكذلك  الكلي  االقتصاد  عوامل  في  عامة  تغيرات 

التطورات يتوقع لها ان تغطي المجاالت التالية:
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- ستصبح السوق أكثر جاذبية للعديد من شركات التامين بسبب معدالت النمو في الطلب على التأمين.
- من المتوقع أن تصبح سوق للتأمين غير الحماية واإلدخار أقل تجزئة في المستقبل حيث من المحتمل حدوث اتحاد 

عن طريق االندماجات بسبب ازدياد حدة المنافسة وهبوط هامش الربح.
أن يزيد بدرجة  السعوديين من شأنه  للوافدين ونظام مماثل يشمل  بالنسبة  اإللزامي  الطبي  التأمين  إن تطبيق   -

كبيرة من قاعدة العمالء بالنسبة لشركات التأمين.
- من المحتمل ان يجري إطالق منتجات تأمينية جديدة في سوق التأمين السعودي نتيجة للتغيرات السريعة في 

نشاطات أعمال الشركات، و نتيجة لذلك سيكون للمستهلك خيارات وبدائل متعددة.
- يتوقع ان تزداد قدرات األداء المالية للشركات نتيجة لفرض نظام االحتياطي النظامي عليها.

- مع تزايد الوعي المتنامي بين المستهلكين فإنه من المتوقع أن يحقق تأمين الحماية واإلدخار ازديادا ملموسًا عن 
مستويات االنتشار الحالية.

4 -  الشركة
4-1 خلفية عن الشركة  

4-1-1 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

تأسست الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  كشركة مساهمة سعودية عامة مسجلة في المملكة العربية السعودية 
)الموافق  1428/3/14هـ  وبتاريخ   )94( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وبموجب   4030179955 رقم  تجاري  للسجل  وفقًا 
2007/4/1م( والمرسوم الملكي رقم )م/24( الصادر بتاريخ 1428/3/15هـ )الموافق 2007/4/2م( والقاضي بالموافقة على 
تأسيس الشركة وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ ولنظام مراقبة شركات 
التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 1424/6/2هـ والئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار 

الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/3/1هـ. 

يقع مركز الشركة الرئيسي في مدينة جدة – حي الخالدية – شارع الروضة – برج المخمل. ويبلغ رأس مالها 
)280.000.000( مئتين وثمانين مليون ريال سعودي مقّسم على )28.000.000( ثمانية وعشرين مليون سهم.

الشركة  نشاط  على  التأثير  إلى  يؤدي  الشركة  نشاط  لطبيعة  جوهرية  تغييرات  أي  إجراء  الشركة  تنوي  ال 
وربحيتها.كما أنه ال يوجد أي انقطاع في أعمال الشركة التي من الممكن أن تؤثر أو قد أثرت تأثيرًا ملحوظًا في 

الوضع المالي خالل الـ)12( شهر األخيرة.

4-2 أهم التواريخ والتطورات

· تّم الترخيص بتأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/24 والصادر في 3/15 /1428هـ . الموافق  	
2007/4/2م، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 3/14 /1428هـ. الموافق2007/4/1م.

· تّم طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام في طرح أولي بتاريخ 1429/02/30هـ. الموافق 2008/03/08 م. 	

· تّم إدارج أسهم الطرح األولي في السوق السعودي »تداول« بتاريخ 1429/06/18هـ. الموافق 2008/06/22 م	

· بدأت الشركة مزاولة أعمال التأمين في 2009/1/1 م.	

· قامت الشركة بزيادة رأسمالها من 200.000.000 ريال سعودي الى 280.000.000 ريال سعودي وذلك بمنح 	
2 سهم مجاني لكل 5 أسهم وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1434/08/17هـ الموافق 

2013/06/26م.

· حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة رأس مالها بـ 210 ماليين ريال عن 	
طريق إصدار حقوق أولوية بموجب الخطاب رقم351000126033 بتاريخ 1435/10/9هـ الموافق )2014/8/5م(.

4-3 هيكل رأس مال الشركة

ُحّدد رأسمال الشركة في عقد تأسيسها بمبلغ مئتي مليون ريال سعودي مقّسم إلى عشرين مليون سهم متساوية 



26

القيمة قيمة كل منها عشرة ريال سعودي. 

عند التأسيس، إكتتب المساهمون المؤسسون بنسبة )60%( سّتين في المائة من رأسمال الشركة أي ما مجموعه 
)12.000.000( إثنا عشرة مليون سهمًا ودفعوا كامل قيمتها البالغة  )120.000.000( مائة وعشرين مليون ريال سعودي 
نقدًا وقد أودع هذا المبلغ في بنك سامبا. وتّم طرح نسبة )40%( أربعين في المائة المتبقية من رأسمال الشركة 

لإلكتتاب العام.

وقد تم زيادة رأس مال الشركة بنسبة 40% ليصبح مئتين وثمانين مليون ريال سعودي مقسم الى ثمانية وعشرين 
مليون سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشر رياالت سعودية بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة 

في 1434/08/17 هـ الموافق 2013/06/26 م.

ال تملك الشركة أي شركات تابعة في المملكة، كما أنها ال تملك أي فروع أو شركات تابعة خارج أراضي 
المملكة، وبالتالي اليوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة لشركات تابعة.

وتعتبر شركة يو سي أيه للتأمين – ش.م.م المساهم الرئيسي الوحيد للشركة حيث تمتلك  )9.100.000( تسعة 
ماليين ومئة الف سهم تمثل 32.5% من مجموع أسهم الشركة. واليوجد أي مساهم آخر يمتلك أكثر من 5% من 

أسهم الشركة.

جدول )4-1( قائمة المساهمون الذين يملكون ٥% أو أكثر

نسبة الملكيةعدد األسهم حاملي األسهم

32.5%9.100.000شركة يو سي ايه للتأمين – ش.م.م

المصدر: الشركة

نبذة عن المساهم الرئيسي والشريك االستراتيجي شركة يو سي ايه للتأمين – ش.م.م

تأسست شركة يو سي ايه للتأمين – ش.م.م عام1992م، برأسمال مصرح به قدره  )4.000.000( دوالر أمريكي، ما 
يعادل  )15.000.000( ريال سعودي، ويبلغ حالًيا رأسمال الشركة المصرح به  )28.000.000( دوالر أمريكي، أي ما 
يعادل  )105.000.000( ريال سعودي. تحولت شركة يو سي إيه للتأمين إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة معفاة2 
في العام2011م، وليس لشركة يو سي إيه للتأمين أية نشاطات في البحرين أو خارج البحرين. حيث أن استثمارها 

الوحيد هو حصتها في الشركة والتي تبلغ )9.100.000( ريال سعودي.

ال يوجد أي نية للشريك االستراتيجي في بيع حصته أو الخروج من الشركة.

4-4 الموظفون وسياسة التوطين 

يعمل لدى الشركة )608( موظفًا منهم حوالي )47%( سعوديون وذلك كما في نهاية عام 2013م. وتلتزم الشركة 
بتطوير مواردها البشرية واستقطاب وتوظيف الشباب السعودي المؤهل في ضوء متطلبات نظام العمل ونظام مراقبة 

شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.

جدول)4-2(: أعداد الموظفين حسب اإلدارات في األعوام 2011م - 2013م

الموظّفين الغير الموظّفين السعوديينإجمالي عدد الموظّفينالقسم
نسبة الموظّفين السعوديينسعوديين

201120122013201120122013201120122013201120122013

66.7%66.7%66.7%666444222مدير فرع

55.0%64.6%61.7%337384298208248164129136134التسويق والمبيعات

52.3%61.6%58.2%98125107577756414851المطالبات

36.9%35.5%36.5%636265232224404041اإلدارة المالية

الموارد البشرية و 
39.5%55%44.4%364038162215201823الشؤون اإلدارية 

2  معفاة من الضريبة كونها تمارس نشاطها خارج مملكة البحرين. 
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41.4%40.7%37.5%24272991112151617الضمان الصحي

22.2%24%24%252527666191921التأمين العام

أاللتزام و الشؤون 
33.3%9.1%00.0%1541010-41115القانونية

15.4%9.1%9.1%111113112101011تكنولوجيا المعلومات

00.0%00.0%00.0%112---112مكتب المدير التنفيذي

00.0%00.0%00.0%455---455إعادة التأمين

00.0%25%00.0%233-1-243المخاطر واالستراتيجية

47.4%56%53%611701608324393288287308320المجموع

يعزى السبب الرئيسي لزيادة عدد الموظفين في الفترة الممتدة من عام 2010م إلى 2012م  إلى التطور السريع لقطاع 
تأمين السيارات. األمر الذي تطلب زيادة عدد موظفي المبيعات والمطالبات لمواكبة هذا التطور. ولكن بحلول عام 
2013م اتخذت الشركة قرارًا بالحد من أعمال تأمين السيارات بسبب سلبية النتائج وقد أدى ذلك إلى تخفيض عدد 

موظفي المبيعات والمطالبات ليصل إلى 608 موظفًا في عام 2013م. 

4-٥ رسالة الشركة وإستراتيجيتها

4-٥-1 رؤية الشركة:

تطمح الشركة أن تكون شركة التأمين المحلية األكثر تفضياًل في المملكة العربية السعودية لتفوقها في خدمة 
العمالء، المحافظة على شراكة طويلة األمد مع الوسطاء، و إدارة األعمال بطريقة مهنية عالية.

4-٥-2 رسالة الشركة:

تكمن رسالة الشركة في زيادة الوعي وتطوير الفهم األساسي لثقافة التأمين التعاوني في المملكة، باإلضافة إلى بناء 
شراكة ناجحة مع العمالء والوكالء والموظفين.  

4-٥-3 إستراتيجية الشركة

إن للتطبيق اإللزامي للتأمين التعاوني في كل من المجال الصحي ومجال التأمين على مسؤولية المركبات، أثر 
كبير على معدالت نمو سوق التأمين والذي أّدى إلى نمو سريع وكبير في حجم سوق التأمين السعودي. وفي نفس 
الوقت زادت المنافسة في جودة الخدمات بشكل كبير في الفترة الماضية، بسبب محاولة شركات التأمين تنمية 
أعمالها. مما ترتب على ذلك وجود ضغط على هامش ربحية شركات التأمين. تمكنت الشركة المتحدة للتأمين 
التعاوني من خوض غمار المنافسة معتمدة على جودة خدماتها وسجل أعمالها الراسخ وخبرتها العميقة في سوق 
العمالء  القادمة، مدعومًا بقاعدة راسخة من أعمال  السنوات  الشركة نموا ملحوظًا في  السعودية. تتوقع  التأمين 
الشركة  وستقوم  هذا  الشركة.  تأـسيس  تاريخ  منذ  معها  التعامل  امتد  التي  الكبيرة  والشركات  االستراتيجيين 
بمتابعة التوسع الجغرافي واإلنتشار في المملكة لخدمة كافة شرائح المجتمع عبر فروع ونقاط بيع في المدن 
المملكة وذلك باإلعتماد على منتجات تهدف إلى خدمة األفراد والمؤسسات  انحاء  الرئيسية والمناطق في جميع 
وتفي بمتطلبات التأمين التعاوني خاصة في المجال الطبي والمركبات كما تهدف الشركة الحفاظ على مصداقية 
عالية تجاه عمالئها من خالل تقديم الدعم المناسب لهم في الحصول على منتجات التأمين التعاوني المتنوعة التي 
تناسب أعمالهم ومتطلباتها اليومية كما تحرص على زيادة التنوع في قاعدة العمالء المستهدفة مكونة بذلك قاعدة 

متوازنة ومستقرة لشراكة مربحة في المستقبل بين عمالئها ومساهميها.

4-٦ المزايا التنافسية للشركة

4-٦-1 وجود قاعدة عمالء مستقرة من كبار الشركات في المملكة

حافظت الشركة على قاعدة عمالء مستقرة من كبريات الشركات في المملكة. حيث زاد معدل االحتفاظ بالعمالء 
منذ التأسيس عن 65% من إجمالي أعمالها. مما يوفر للشركة حًدا أدنى متوقًعا من األقساط المكتتبة سنويا.
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4-٦-2 خبرة في السوق السعودية تفوق الثالثين عامًا

تتمتع الشركة بخبرة طويلة في السوق السعودية نتجت عن استحواذها المحفظة التأمينية للشريك الرئيسي لها 
)شركة يو سي أي البحرينية( والذي امتدت خبرته ألكثر من ثالثين عاًما، مما يميزها عن غيرها من منافسيها بما 
إكتسبته من خبرة عن وضع السوق ومتطلبات العمالء. حيث أن الشركة تستطيع استخدام هذه الميزة في عمليتها 

التسويقية وجذب عدد أكبر من العمالء وتطوير منتجات جديدة ومبتكرة. 

4-٦-3 انتشار جغرافي واسع

تتميز الشركة بشبكة مكونة من سبعة فروع إقليمية في المدن الرئيسية وشبكة تصل إلى 140 نقطة بيع موزعة 
على مناطق المملكة تقوم بخدمة عمالئها مباشرة، مما يوفر انتشارًا واسعًا ووصواًل لشريحة عريضة من العمالء. 

ويوضح الجدول التالي عدد نقاط البيع الموزعة على مختلف مناطق المملكة:

جدول)4-3(: عدد نقاط البيع الموزعة في مختلف مناطق المملكة لعام 2013م

عدد نقاط البيعالمنطقة

29المنطقة الوسطى

16منطقة القصيم

12المنطقة الشمالية

30المنطقة الغربية

31المنطقة الجنوبية

11المنطقة الشرقية

11منطقة المدينة المنورة

140المجموع

4-٧ نشاطات الشركة

التأمين من الحوادث والمسؤولية ويشمل:. 1

التأمين من الحوادث الشخصية.أ( 

التأمين من إصابات العمل.ب( 

التأمين من مسؤولية رّب العمل.ج( 

التأمين من المسؤولية تجاه الغير.د( 

التأمين من المسؤولية العامة.ه( 

التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات.و( 

التأمين من المسؤولية الطبية.ز( 

التأمين من المسؤولية المهنية.ح( 

التأمين من السرقة والسطو.ط( 

التأمين من خيانة األمانة.ي( 
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التأمين على األموال التي في الخزينة وأثناء النقل.ك( 

أي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات.ل( 

التأمين على المركبات: ويشمل التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك . 2
مخاطر النقل.

التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، واإلنفجارات، والظواهر . 3
الطبيعية، واإلضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحرًا وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات . 4
أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير والبضائع المنقولة . 5
جوًا، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت البترولية، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة األخرى، . 6
وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب واإلنشاءات واألجهزة الكهربائية . 7
واإللكترونية، وتلف اآلالت، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.

فروع التأمين العام األخرى: ويشمل فروع التأمين العام األخرى التي لم يتم ذكرها آنفًا.. 8

التأمين الصحي و الحماية: ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات . 9
الطبية والعالجية، وإدارة البرامج الطبية. كما تشمل األخطاء الطبية و المساعدة أثناء السفر.

 إعادة التأمين: لدى الشركة قابلية لقبول عمليات إعادة التأمين اإلختياري فقط من الشركات المحلية . 10
المسجلة في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع المرسوم الملكي، ومع ذلك فإن قبول بعض األعمال 

المختارة من السوق الخليجية يتوقف على موافقة مؤسسة النقد.

وليس للشركة أي خطط حاليًا إلطالق منتجات جديدة.

4-٨ تطوير المنتجات

ال يوجد قسم خاص أو فريق عمل خاص بتطوير المنتجات. حيث يعتبر تطوير منتجات الشركة )الوثائق( غير 
العام  المدير  نائب  الطبية  )الوثائق(  المنتجات  بتطوير  يقوم  بينما  للعمليات.  التنفيذي  المدير  مهام  من  الطبية 
للتأمين الطبي. واليوجد خطط دورية لتطوير المنتجات إذ يتم تطوير المنتجات بشكل مستمر. ويعتمد تصميم 
التأمين  إعادة  اتفاقية  شروط  االعتبار  بعين  االخذ  يتم  العميل كما  متطلبات  على  )الوثائق(  المنتجات  وتطوير 

والقوانين واألنظمة المتعلقة بالنشاط التأميني.
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5 - الهيكل التنظيمي وحوكمة الشركة

٥-1 الهيكل التنظيمي

إلدارة الشركة هيكل تنظيمي حديث يحدد الوظائف اإلدارية المختلفة من مبيعات وتوزيع وعمليات، مما يساعد على 
تحقيق أفضل أداء. يبين الرسم التالي الهيكل التنظيمي للشركة:

٥-2 مجلس اإلدارة    

مع األخذ بعين اإلعتبار الصالحيات الممنوحة للجمعية العامة، لمجلس اإلدارة )»المجلس« أو »مجلس اإلدارة«( 
الصالحيات الواسعة في إدارة كافة شؤون الشركة. ويمكن للمجلس ضمن حدود إختصاصه أن يفوض وينتدب واحًدا 

أو أكثر من أعضائه أو أي طرف ثالث ليتولى القيام بوظيفة معينة أو أعمال محددة. 
يدير الشركة حاليًا مجلس إدارة يتألف من )7( أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين. وقد 
شّكل مجلس اإلدارة أربعة لجان فرعية هي اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات ولجنة 
االستثمار لدعم دور مجلس اإلدارة في متابعة نشاطات الشركة وتزويد إدارة الشركة باإلرشاد والتوجيه الالزمين. 
تتمحور المسؤولية األساسية لمجلس اإلدارة حول ضمان إستمرار نجاح الشركة على المدى البعيد. وهذا يشمل 

األمور اآلتية )وأمور أخرى(: 
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· في 	 اآلخرين  التنفيذيين  والمدراء  العليا  اإلدارة  استبدال  الحاجة-  و-عند  واإلشراف  والتعويض  اإلختيار 
الشركة 

· التخطيط لعملية اإلحالل في الشركة 	
· والتخطيط 	 المخاطر  إدارة  وسياسات  استراتيجيتها  ومراجعة  الشركة  شؤون  جميع  في  التوجيه  تقديم 

المالي والموازنة السنوية وخطط العمل كما توصي بها إدارة الشركة 
· وضع األهداف لألداء 	
· مراجعة النفقات الرأسمالية األساسية 	
· مراقبة وإدارة تضارب المصالح المحتملة بين أعضاء اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والمساهمين 	
· تدقيق 	 عمليات  دعم  ذلك  بمافي  الشركة  في  الداخلية  والمحاسبية  المالية  اإلجراءات  التأكد من صحة 

ومراجعة مستقلة
· المراجعة 	 لجهات  المساندة  وتقديم  المالية  القوائم  وإعداد  الداخلية  المراقبة  أنظمة  كفاءة  من  التأكد 

المخاطر  بمراقبة  الخاصة  األنظمة  وبالتحديد  مناسبة  داخلية  مراقبة  أنظمة  تطبيق  وضمان  الخارجية 
والرقابة المالية وتنفيذ القوانين ذات العالقة

· مراقبة كفاءة ممارسات حوكمة الشركة ومدى فعاليتها	
· اإلشراف على اإلفصاح العام واالتصاالت	
· 	

فيما يلي قائمة باسماء أعضاء مجلس اإلدارة: 

جدول)٥-1( أعضاء مجلس إدارة الشركة

المصدر: الشركة 

نابلسي  تّم تعيين كل من األستاذ/ خالد حسين علي رضا واألستاذ/ طارق هاشم  أّنه  إلى  وفي هذا اإلطار نشير، 
كعضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العاّمة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 1435/07/01هـ. 
الموافق 2014/04/30م. وقد إستحصلت الشركة على جميع الموافقات الالزمة لتعيين العضوين الجديدين في مجلس 
العضوين  أسماء  يتضّمن  والذي  للشركة  المعّدل  التجاري  السجل  وإستخرجت  النقد  من مؤسسة  وخاّصًة  اإلدارة 

الجديدين في المجلس. 

عدد المنصبتاريخ الميالدالجنسيةاسم عضو مجلس اإلدارة  
صفة التمثيلتاريخ التعيين2االسهم

العضوية

 
حسان محمد شوكت  1

1934/10/10سعوديمحاسني 
رئيس 
مجلس 
اإلدارة

1435/07/01هـ الموافق 280.000
2014/04/30م

 غير
تنفيذي

 
1435/07/01هـ الموافق 141.540نائب الرئيس1977/09/19سعوديسلمان سالم محمد بن الدن  2

مستقل2014/04/30م
 
1435/07/01هـ الموافق 1.000عضو1965/10/26سعوديبدر عبدالرحمن السياري  3

مستقل2014/04/30م
 
1435/07/01هـ الموافق 34.000عضو1968/04/08سعوديخالد حسين علي رضا  4

مستقل2014/04/30م
 
1435/07/01هـ الموافق 2.100عضو1954/03/06سعوديسامي صدقة سندي  5

مستقل2014/04/30م

 
1435/07/01هـ الموافق 1.000عضو1961/12/09سعوديطارق هاشم النابلسي  6

مستقل2014/04/30م
 
7 

المدير 1955/07/01لبنانيمشعل عفيف كرم 
1435/07/01هـ الموافق -التنفيذي

2014/04/30م

 يمّثل
 شركة

 يو سي ايه
 للتأمين
  ش.م.م.

تنفيذي
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وفيما يلي نبذه مختصرة عن كل عضو في مجلس اإلدارة:

حسان محمد شوكت محاسني  81 عامًااالسم والعمر

سعوديالجنسية

رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

2008/4/19متاريخ أول تعيين

المؤهالت العلمية

· شهادة ليسانس في القانون من جامعة دمشق بسورية عام1957م	
· دبلوم في العلوم االقتصادية من جامعة دمشق بسورية  عام 1957م	
· ترخيص محاماة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية 	

عام1424هـ

الخبرات العملية
· زاول مهنة المحاماة واالستشارات القانونية في المملكة من خالل 	

إمتالكه مكتب محاماة واستشارات قانونية منذ عام 1957م 
· مستشاًرا قانونًيا لدى وزارة الخارجية السعودية حتى عام1970 	

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
   ال يوجدأخرى أو شراكة

سلمان سالم محمد بن الدن  37 عامًا االسم والعمر

سعوديالجنسية

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمنصب

2008/4/19تاريخ أول تعيين

·المؤهالت العلمية حاصل على شهادة فلسفة من جامعة تفتس من الواليات المتحدة 	
عام2001م

·الخبرات العملية يشغل حاليا منصب المدير العام  لمؤسسة سلمان سالم بن الدن 	
التجارية في السعودية منذ عام 2005م حتى اآلن.

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
أخرى أو شراكة

· نائب المدير العام في شركة الشرق األوسط للتجارة المحدودة 	
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   ( 2006م  عام  منذ  السعودية  في 

تعمل في مجال تجارة الجملة لمواد البناء والمقاوالت(.
· الطاقة 	 أنظمة  في  األوائل  المختصون  بشركة  ومدير  شريك 

بالسعودية منذ عام 2013م )شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل 
في مجال أنظمة الطاقة(.

· عام 	 منذ  بالسعودية  والمقاوالت  للتجارة  الفطرة  شركة  مدير 
2013م )شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاوالت( 
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خالد حسين علي رضا 49 عامًااالسم والعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة المنصب

2014/06/26متاريخ أول تعيين

المؤهالت العلمية

· حاصل بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ساوثرن في كاليفورنيا 	
في الواليات المتحدة األمريكية عام1990م

·  ماجستير في التسويق من جامعة بيبردين في الواليات المتحدة 	
األمريكية عام 1994م

الخبرات العملية

· رضا 	 علي  حسين  الحاج  شركة  في  المالي  التخطيط  مدير 
تاريخه  وحتى  1999م  عام  منذ  بالسعودية  المحدودة  وشركاه 
)شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تجارة السيارات 

والمركبات(

· المحدودة 	 السيارات  لتأجير  الوسيلة  شركة  في  إداري  مدير 
مسؤولية  ذات  )شركة  تاريخه  حتى  2003م  عام  منذ  )هرتز( 

محدودة تعمل في مجال تأجير السيارات(

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
أخرى أو شراكة 

· شريك في شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة 	
منذ عام 2008م وحتى تاريخه. وعضو مجلس اإلدارة فيها منذ عام 
1999م وحتى تاريخه )شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في 

مجال تجارة السيارات والمركبات( 
· شريك في شركة رضا لإلستثمار المحدودة بالسعودية منذ عام 	

1976م حتى تاريخه )شركة ذات مسؤولية محدودة ذات نشاطات 
منتجات  صحية.  رعاية  خدمات  والتصميم.  كالبناء  متعددة 

صناعية. مقاوالت(
· السيارات 	 لتأجير  الوسيلة  شركة  في  اإلدارة   مجلس  عضو   

تاريخه  حتى  2003م  عام  منذ  بالسعودية  )هرتز(  المحدودة 
)شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تأجير السيارات(

· الحاسب 	 ألنظمة  الوطنية  الشركة  في  اإلدارة  مجلس  عضو 
تاريخه  حتى  1999م  عام  منذ  بالسعودية  )ناتكوم(  المحدودة 
)شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال أنظمة الحاسب(
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مشعل عفيف كرم  58 عامًااالسم والعمر

لبنانيالجنسية

المنصب
· المدير التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة المنتدب وعضو اللجنة 	

لجنة  وعضو  والترشيحات  المكافآت  لجنة  ورئيس  التنفيذية 
االستثمار للشركة.

2008/4/19تاريخ أول تعيين

المؤهالت العلمية

· دورات في التأمينات الهندسية المتقدمة عام 1997م.	
· باإلضافة إلى دورات في اإلدارة العليا لشركات التأمين1991م	
· حاصل على دراسات عليا في علوم التأمين وإعادة التأمين من 	

بريطانيا عام 1982م.
· حاصل على دبلوم تجارة من لبنان عام 1979م 	

الخبرات العملية

· الـ 35عامًا شغل فيها مناصب 	 العمل تجاوزت  خبرة في مجال 
اإلشراف واإلدارة وعمليات إدارة التأمين واإلستثمار.

· المدير التنفيذي للشركة )الشركة المتحدة للتامين التعاوني( 	
في السعودية منذ عام  2008م وحتى تاريخه )شركة مساهمة 

مدرجة في السوق السعودية تعمل في مجال التأمين(.

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
أخرى أو شراكة

· عضو مجلس إدارة في شركة نجم لخدمات التامين منذ عام 	
2010 حتى تاريخه في السعودية )شركة ذات مسؤولية محدودة 

تعمل في مجال التأمين(.
· البحرين 	 للـتأمين في  أيه  إدارة شركة يو سي  عضو مجلس 

منذ عام 1994م حتى تاريخه )شركة بحرينية مساهمة مقفلة 
معفاة تعمل في مجال التأمين(. 

بدر عبدالرحمن السياري  50 عامًااالسم والعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة االستثمار المنصب

2011/06/26متاريخ أول تعيين

·المؤهالت العلمية حاصل على بكالوريوس تخصص محاسبة عام 1987م من المملكة 	
العربية السعودية.

الخبرات العملية

· لديه خبرة تجاوزت الـ 25 عامًا في مجال المحاسبة واإلدارة 	
واإلستثمار.

· يشغل منصب المدير التنفيذي لإلستثمار في شركة مجموعة 	
الفيصلية القابضة منذ عام 2010م وحتى تاريخه )شركة قابضة 
مساهمة مقفلة متعددة النشاطات في األغذية والتكنولوجيا و 

الترفيه و المواد الكيماوية(.

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
أخرى أو شراكة

· عضو مجلس اإلدارة في شركة الجسور المتحدة القابضة في 	
السعودية منذ عام 2010م وحتى تاريخه )شركة قابضة تعمل 

في مجال النقل الصناعي والمعدات الثقيلة(
· عام 	 منذ  السعودية  في  كابيتال  الجزيرة  إدارة  مجلس  عضو 

في  تتخصص  مقفلة  مساهمة  )شركة  تاريخه  وحتى  2013م 
أعمال األوراق المالية(.
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سامي صدقة سندي 60 عامًااالسم والعمر

سعوديالجنسية

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحاتالمنصب

2011/06/26تاريخ أول تعيين

·المؤهالت العلمية حاصل على بكالوريوس علوم، تخصص إدارة صناعية عام 1978م 	
من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية.

الخبرات العملية

· في 	 العمرة  لخدمات  العالمية  مودة  شركة  في  العام  المدير 
السعودية من عام 2010م حتى عام 2014م )شركة ذات مسؤولية 

محدودة تعمل في مجال خدمات العمرة(.
· ولديه خبرة في إدارة الشركات تجاوزت الـ 35عامًا.	

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
أخرى أو شراكة

· عضو مجلس إدارة في مجموعة مودة العالمية لخدمات العمرة 	
عام  منذ  إدارتها  مجلس  ورئيس  وحتى2011م،  2010م  عام  منذ 
2011م وحتى عام 2013م )شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل 

في مجال خدمات العمرة(.
· عضو مجلس إدارة في شركة نسما القابضة في السعودية منذ 	

عام 2011م و حتى 2014م. )شركة قابضة ذات مسؤولية محدود 
وتجارة  واإلتصاالت  والسفر  السياحة  في  النشاطات  متعددة 

األجهزة التقنية(. 

طارق هاشم النابلسي 53 عاما االسم والعمر
سعوديالجنسية
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعةالمنصب

2014/06/26ماريخ أول تعيين

المؤهالت العلمية

· حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك عبد 	
العزيز في المملكة العربية السعودية عام 1985م 

· ماجستير نظم ومعلومات من جامعة جورج واشنطن عام 1988م 	
في الواليات المتحدة األمريكية.

· وشهادة دورات تدريبية في إستراتيجية الشركات والحوكمة.	

الخبرات العملية

· اإلستثمارية 	 ميثاق  شركة  في  التنفيذيين  كبار  منصب  يشغل 
القابضة في السعودية منذ عام 2012م و حتى تاريخه )شركة ذات 

مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمار(.
· والسياحة 	 للفنادق  ايالف  لمجموعة  التنفيذي   الرئيس  نائب 

ذات  2012م )شركة   عام  و حتى  2007م  عام  منذ  السعودية  في 
مسؤولية محدودة تعمل في مجال الفنادق والسياحة(.

· لديه خبرة 15عامًا في مجال العمل من خاللها عدة مناصب منها 	
المسؤولية  ذات  لألنظمة  إجادة  لشركة  اإلدارة  مجلس  رئيس 
المحدودة وعضو مجلس اإلدارة في شركة ترفيه ذات المسؤولية 

المحدودة أيضًا.
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تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
أخرى أو شراكة

· رئيس مجلس اإلدارة لشركة إجادة لألنظمة في السعودية منذ 	
عام 2013م وحتى تاريخه )شركة  ذات مسؤولية محدودة تعمل 

في مجال خدمات وحلول تقنية المعلومات(.
· عضو مجلس اإلدارة في شركة صندوق إنجازات للتكنولوجيا في 	

السعودية منذ عام 2004م وحتى تاريخه )شركة مساهمة مقفلة 
تعمل في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات(

· عضو مجلس اإلدارة في الشركة العربية للترفيه المحدودة في 	
السعودية منذ عام 2011م وحتى تاريخه )شركة ذات مسؤولية 

محدودة تعمل في مجال صناعة المطاعم(.
· 	  Institute for Sustainable Growth شريك في معهد

)شركة محدودة المسؤولية/ معهد تطوير(  

في ما يلي نبذة مختصرة عن سكرتير مجلس إدارة الشركة 

محمد عيد محمد سواح 67 عامًااالسم والعمر

سوريالجنسية

سكرتير مجلس اإلدارةالمنصب

2008/4/19تاريخ أول تعيين

·المؤهالت العلمية دمشق 	 جامعة  من  محاسبة  قسم  تجارة  بكالوريوس  على  حصل 
عام 1973م

الخبرات العملية

· )شركة 	 المتحدة  الوكاالت  شركة  في  للحسابات  رئيًسا  عمل 
تجارية ذات مسؤولية محدودة تعمل في عدة مجاالت( في عام 
1974م لمدة خمس سنوات. ومن ثم أصبح مديًرا لقسم المحاسبة 
منصب  ليشغل  1992م  عام  في  بعدها  ُرقي  حيث  1979م  عام  في 

المدير المالي في نفس الشركة لمدة خمس وعشرين عاًما.
تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 

ال يوجدأخرى أو شراكة

٥-3 المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص األساسيين في الشركة 

يمتلك أعضاء مجلس اإلدارة الوارد ذكرهم أدناه مصالح مباشرة وغير مباشرة في الشركة تتمثل في ملكية ألسهم 
الشركة أو لحصص في شركات تمتلك أسهًما في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني. وال يوجد ألعضاء مجلس 
اإلدارة اآلخرين أو المدراء التنفيذيين أو سكرتير مجلس اإلدارة أو ألي من أقاربهم أي مصلحة مباشرة أو غير 

مباشرة في الشركة حتى تاريخ إعداد النشرة 
 جدول)٥-2(: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة واإلداريين التنفيذيين وأقاربهم المباشرة وغير المباشرة ألسهم الشركة

عدد األسهم المملوكة اإلسم
أو المخّصصة

نسبة الملكية 
المباشرة 

نسبة الملكية
مجموع الملكيةغير المباشرة

1%ال يوجد1%280،000حسان محمد شوكت محاسني

0.51% اليوجد0.51%141،540سلمان سالم بن الدن

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدمشعل عفيف كرم

0.12%ال يوجد0.12%34،0000خالد حسين علي رضا

0.00008%ال يوجد0.00008%2،100طارق هاشم نابلسي

0.00004%ال يوجد0.00004%1،000سامي صدقة سندي

0.00004%ال يوجد0.00004%1،000بدر عبد الرحمن السياري
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٥-4 حوكمة الشركة 

اإللزامية  المتطلبات  مع كافة  تمامًا  تتوافق  والتي  الحوكمة  معايير  أعلى  وتطبيق  بإتباع  الشركة  إدارة  تلتزم 
الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وتعديالتها.

ويدرك مجلس اإلدارة بأن اإلدارة والرقابة الفاعلة تعد مؤشرات مهمة لنجاح الشركة. ويأتى التزام الشركة بانتهاج 
أفضل معايير الحوكمة من خالل تطبيقها إلطار تنفيذي واضح للشفافية واإلفصاح من أجل التأكد من أن مجلس 
اإلدارة يعمل من أجل تحقيق أفضل المصالح للمساهمين ويقدم صورة حقيقية وواضحة وعادلة ألحوال الشركة 
المالية ونتائج عملياتها. وقد قامت الشركة باعتماد سياسة خاصة بتنظيم تعارض المصالح، باإلضافة إلى سياسة 
الشركة  إن  لإلفصاح. كما  مفصلة  وإجراءات  سياسات  و  اإلدارة  أعضاء مجلس  تعيين  وإجراءات  بمعايير  خاصة 

ملتزمة بتطبيق جميع اللوائح واألنظمة الصادرة عن الجهات الرقابية والتنظيمية والمنطبقة عليها.

٥-4-1- لجان مجلس اإلدارة

 لدى مجلس اإلدارة لجانًا ُأنشأت لتمكينه من أداء مهامه بشكل أفضل وأكثر كفاءة، ويتقيد المجلس في تشكيل هذه 
اللجان بما تقتضيه الئحة حوكمة الشركات.

اللجنة التنفيذية 

اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تقديم العون لعضو مجلس اإلدارة المنتدب أو المدير العام في إدارة شؤون الشركة 
ويتم تخويل اللجنة التنفيذية بجميع صالحيات مجلس اإلدارة التي يمكن تفويضها لمثل هذه اللجنة وفقًا للنظام 
األساسي للشركة واألنظمة المعمول بها شريطة أن تكون ممارسة اللجنة التنفيذية لتلك الصالحيات المفوضة 

مطلوبة لاللتزام بأية أنظمة أو لوائح يمكن فرضها عليها من قبل مجلس اإلدارة.

تتألف اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم:

حسان محمد شوكت المحاسني: رئيس اللجنة. 1

سلمان سالم بن الدن: غير تنفيذي. 2

مشعل عفيف كرم: المدير التنفيذي. 3

فضاًل راجع القسم 5 – 2 أعضاء مجلس اإلدارة لالطالع على نبذة عن أعضاء اللجنة

وفيما يلي جدول يوضح عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية في السنوات الثالث السابقة

2013 م 2012 م2011 مالعام

144عدد االجتماعات

لجنة التدقيق والمراجعة
يتم تعيين رئيس لجنة التدقيق وأعضاءها اآلخرين بواسطة مجلس اإلدارة.  يتمتع عضو واحد على األقل من لجنة 
التدقيق بخبرة محددة في المسائل المحاسبية والمالية. وتصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس 

اإلدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

تتم مراجعة نظام لجنة التدقيق سنويًا بواسطة مجلس اإلدارة عقب إصدار توصية بواسطة لجنة التدقيق. تتّضمن 
مهام لجنة التدقيق ما يلي: 

· اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بغرض التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات 	
المحددة لها من قبل مجلس اإلدارة  

· دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه	

· دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع اإلجراءات التصحيحية لها	
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· التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين 	
التأكد من استقالليتهم

· متابعة أعمال المحاسبين القانونيين والموافقة على أتعابهم عن تلك األعمال	

· دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها	

· دراسة ملحوظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها  	
تتألف لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسمائهم :

طارق هاشم النابلسي. 1

عبداهلل سالم الحيقي. 2
أحمد محمد طربوش. 3

فضاًل راجع القسم 5 – 2 أعضاء مجلس اإلدارة لالطالع على نبذة عن السيد طارق النابلسي عضو اللجنة

عبداهلل سالم الحيقي  44 عامًااالسم والعمر

الجنسية
سعودي 

المنصب
عضو لجنة المراجعة

المؤهالت العلمية
· ماجستير محاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز 2008	
· بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز 2001	

الخبرات العملية

· يشغل عضو مجلس إدارة الشركة العالمية لألرفف الصناعية 	
وتجارة  صناعة  مجال  في  تعمل  خاصة  مساهمة  )شركة 

األرفف الصناعية(.  
· عضو مجلس إدارة شركة تزويد المهارات )شركة محدودة 	

المسؤولية تعمل في مجال التدريب(.

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
أخرى أو شراكة

· الشركة العالمية لألرفف الصناعية )شركة مساهمة خاصة 	
تعمل في مجال صناعة وتجارة األرفف الصناعية(.

· شركة تزويد المهارات	

أحمد محمد طربوش 34 عامًااالسم والعمر

مصري الجنسية

عضو لجنة المراجعة المنصب

2014/06/26 )بانتظار موافقة مؤسسسة النقد(تاريخ التعيين

·المؤهالت العلمية حاصل على بكالورويس محاسبة عام 2004	
· حاصل على شهادة  SOCPA عام 2008	

·الخبرات العملية للخدمات 	 الفضل  CFO في مجموعة  المالية  الشؤون  مدير 
)شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في عدة مجاالت خدمية(

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
اليوجدأخرى أو شراكة
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وفيما يلي جدول يوضح عدد اجتماعات لجنة التدقيق والمراجعة في السنوات الثالث السابقة

2013م2012م2011مالعام

546عدد االجتماعات
لجنة المكافآت والترشيحات

تعمل اللجنة وفقًا للنظام الذي يتم إقراره بواسطة مجلس اإلدارة.  وتصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح 
من مجلس اإلدارة قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.

المذكورة.  اللجنة  بناًء على توصية من  اللجنة سنويًا من قبل مجلس اإلدارة  النظام األساسي لهذه  يتم مراجعة 
تتضّمن مهام لجنة المكافآت والترشيحات ما يلي:

· إدانته بأي جريمة مخلة 	 اإلدارة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق  بالترشيح لعضوية مجلس  التوصية 
بالشرف واألمانة

· المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات 	
والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال 

مجلس اإلدارة

· مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شان التغييرات التي يمكن إجراؤها	

· تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 	

· التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل 	
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

· وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، واالستعانة بمعايير ترتبط باألداء في 	
تحديد تلك المكافآت 

تتألف لجنة المكافآت والترشيحات من األعضاء التالية أسماؤهم:
مشعل عفيف كرم: رئيس اللجنة. 1
سامي صدقة سندي. 2
سلمان سالم بن الدن. 3

فضاًل راجع القسم 5 – 2 أعضاء مجلس اإلدارة لالطالع على نبذة عن أعضاء اللجنة. 
وفيما يلي جدول يوضح عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات في السنوات الثالث السابقة

2013م2012م2011مالعام

111عدد االجتماعات

لجنة االستثمار

الشركة ضمن  أموال  إلستثمار  االنسب  واختيار  االستثمارية،  السياسة  وتحليل  متابعة  اللجنة  هذه  مهمة  تتضّمن 
القواعد والضوابط المنصوص عليها من قبل مؤسسة النقد بأقل مخاطر ممكنة. وقد تم إعداد السياسة االستثمارية 
النقد  التنفيذية واألنظمة الصادرة عن مؤسسة  التام باللوائح  التقيد  والمصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة مع 

والتقيد بهامش المالءة.
تتألف لجنة االستثمار من األعضاء التالية أسماؤهم:

خالد حسين علي رضا. 1
بدر عبدالرحمن السياري. 2
مشعل عفيف كرم. 3
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فضاًل راجع القسم 5 – 2 أعضاء مجلس اإلدارة لالطالع على نبذة عن أعضاء اللجنة 
وفيما يلي جدول يوضح عدد اجتماعات لجنة اإلستثمار في السنوات الثالث السابقة

2013م2012م2011مالعام

44لم يتم االجتماععدد االجتماعات

٥-٥ إقرار من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

تاريخ  أنهم وحتى  الشركة  ادارة  المالي وسكرتير مجلس  التنفيذي والمدير  اإلدارة والمدير  ُيقر أعضاء مجلس 
إصدار هذه النشرة:

· لم ُيعلنوا في أي وقت من األوقات إفالسهم ولم يخضعوا إلجراءات اإلفالس.	

· المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص 	 المباشرة وغير  باستثناء ما ورد من مصالح تحت قسم “المصالح 
األساسيين في الشركة” في الصفحة )33( من هذه النشرة، ليس لهم وألي من أقاربهم والتابعين لهم وقت تقديم 

نشرة اإلصدار، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم الشركة أو أوراقها المالية. 

· باستثناء ما ورد في الصفحة )122( من هذه النشرة، ليس لهم وألي من أقاربهم والتابعين لهم أي مصلحة مادية 	
في أي عقد أو ترتيب خطي أو شفهي ساري المفعول أو مزمع ابرامه خالل وضع هذه النشرة أو متوّقع إبرامه 

في ما يتعّلق بأعمال الشركة. 

إن نظام الشركة األساسي واألنظمة التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو 
المدير المالي حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون لهم أو ألي أحد من أقاربهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت 

على مكافآت تمنح لهم أو ألقاربهم حق االقتراض من الشركة.

٥-٦ عقود ومكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

يتم اقتراح تعويضات ومكافآت أعضاء المجلس بواسطة لجنة المكافآت تماشيًا مع النظام األساسي للشركة، ورفعها 
بهذا  الصادرة  الرسمية  والتعليمات  للقرارات  ووفقًا  العادية  العامة  الجمعية  من  العتمادها  تمهيدًا  اإلدارة  لمجلس 

الخصوص في حدود نصوص أنظمة ولوائح الشركات وأنظمة ولوائح التأمين واألنظمة واللوائح المكملة لها.

جدول )٥-3( األجور والمكافأة السنوية لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

2013م2012م2011مالبيان

أعضاء مجلس اإلدارة

مجموع المكافآت السنوية 
900.000 ريال1.020.000 ريال780.000 ريالالمدفوعة

106.500 ريال162.000 ريال57.000 ريالالبدالت

اإلدارة التنفيذية )بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي

مجموع الرواتب السنوية 
3.546.000 ريال3.504.000 ريال3.922.000 ريالالمدفوعة

1.128.100 ريال 4.078.000 ريال5.500.000 ريالمكافآت و مزايا أخرى تدفع سنويًا

5.680،600 ريال8.764.000 ريال10.259.000 ريالمجموع المدفوعات 

المصدر: الشركة
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وقد تم صرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة حسب النظام األساسي للشركة بحيث كانت مكافآت األعضاء السنوية 
في الثالث سنوات األخيرة كالتالي:

180.000 ريال سعودي مكافأة سنوية رئيس مجلس اإلدارة و 120.000 ريال سعودي مكافأة سنوية لكل عضو من أعضاء 
المجلس. ولم يتنازل أي عضو  من أعضاء مجلس اإلدارة  أو كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض له.

اليوجد أي مزايا عينية ألعضاء مجلس اإلدارة أواإلدارة العليا في الشركة.

وقع المدير التنفيذي للشركة األستاذ مشعل كرم عقد عمل مع الشركة بتاريخ  2009/01/01م. بموجب هذا العقد 
تم تعيين األستاذ كرم في منصب المدير التنفيذي للشركة. تّم تحديد مّدة العقد بسنة ميالدية واحدة وفي حال 

إستمّر الطرفان بتنفيذه بعد إنتهاء مّدته، ُيعتبر مجّددًا إستنادًا للمادة 37 و55 من نظام العمل. 

يتقاضى األستاذ كرم بموجب شروط هذا العقد تعويضًا ماليا سنويًا ثابتًا إضافة إلى العالوات المعتادة الممنوحة 
لشاغلي مثل هذه الدرجة الوظيفية.

وقع المدير المالي للشركة األستاذ فاكر الرايس عقد عمل مع الشركة بتاريخ 2010/11/27م. بموجب هذا العقد تم 
تعيين األستاذ فاكر الرايس في منصب المدير المالي التنفيذي للشركة. تّم تحديد مّدة العقد بسنة ميالدية واحدة 

وفي حال إستمّر الطرفان بتنفيذه بعد إنتهاء مّدته، ُيعتبر مجّددًا إستنادًا للمادة 37 و55 من نظام العمل. 

المعتادة  الرايس بموجب شروط هذا العقد تعويضًا ماليا سنويًا ثابتًا إضافة إلى العالوات  يتقاضى األستاذ فاكر 
الممنوحة لشاغلي مثل هذه الدرجة الوظيفية.

الجدير بالذكر أن هذه االتفاقيات تخضع إلى نظام العمل والعمال السعودي وسوف يتم حل المنازعات الناشئة عنها 
عن طريق الجهات القضائية السعودية المختصة.

٥-٧ اإلدارة التنفيذية العليا للشركة

جدول)٥-4(: اإلدارة العليا للشركة

العمرالجنسيةالمنصباإلسم

58 عامًالبنانيالعضو المنتدب والمدير التنفيذيمشعل عفيف ديب كرم

61 عامًالبنانيالمدير التنفيذي للعمليات  أنيس رياض غنطوس

51 عامًاتونسيمدير الشؤون الماليةفاكر الرايس

61 عامًالبنانيمدير التأمين الطبيعبدالرزاق إدريس

34 عامًاسعوديمدير شؤون الموظفينمحمد الهذال

52 عامًاباكستانيمدير إدارة المخاطرخالد حميد

62 عامًالبنانيمدير إعادة التأمينأرزيف بدروس أواقيان

31 عامًاسعوديمدير إدارة الرقابة النظاميةعبدالعزيز خالد أحمد مرداد

المصدر: الشركة
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و فيما يلي ملخص السير الذاتية لتنفيذيي الشركة: 

أنيس رياض غنطوس 61 عامًااالسم والعمر

لبنانيالجنسية

مدير إدارة االكتتاب، ومدير العمليات، نائب المدير التنفيذيالمنصب

يناير 2009تاريخ التعيين

·المؤهالت العلمية حاصل على شهادة في إدارة األعمال من جامعة ديري- اليونان 	
في العام 1977م

الخبرات العملية

· عمل كمنسق مشاريع في شركة المجموعة السعودية لألبحاث 	
مسؤولية  ذات  )شركة  إلى1980م  م  العام1978  من  والتطوير 

محدودة تعمل في مجال األبحاث(.
·  إلتحق بعدها بشركة الوكاالت المتحدة التجارية المحدودة 	

وتنقل في عدة إدارات )شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة 
تعمل في إعادة التأمين(.

· عمل كمدير إدارة إكتتاب الشركات لدى شركة يو سي إيه 	
بحرينية  )شركة  2008م  عام  وحتى  2001م  عام  منذ  للتأمين 

مساهمة مقفلة معفاة تعمل في مجال التأمين(.
تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 

ال يوجدأخرى أو شراكة

فاكر خميس الرايس  51 عامًااالسم والعمر
تونسيالجنسية

مدير الشؤون الماليةالمنصب

فبراير 2011تاريخ التعيين

المؤهالت العلمية

· التمويل 	 معهد  من  التأمين  إدارة  في  ماجستير  على  حاصل 
والتطوير في تونس عام 1989م

· بكالوريوس في المالية واإلدارة من جامعة العلوم االقتصادية 	
في تونس عام 1986م 

الخبرات العملية

· المالية 	 الشؤون  مدير  منصب  2011م  عام  ومنذ  حاليًا  يشغل 
للشركة )شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال التأمين(

· وقد كان يشغل قبل ذلك منصب نائب رئيس/مدير عام فرع 	
البحرين لشركة لبوان ري اينشورانس وذلك خالل الفترة 
2001م وحتى 2011م )شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في 

مجال إعادة التأمين(
· 1989م 	 الفترة  خالل  تونس  ري  بست  شركة  في  أيضًا  عمل 

المحاسبة  قسم  مدير  منها  مناصب  عدة  شاغاًل  2001م  وحتى 
شمال  مناطق  ومدير  التأمين.  إعادة  قسم  رئيس  واالحصاء، 
ذات  )شركة  األوسط  والشرق  آسيا  وسط  أفريقيا  وغرب 

مسؤولية محدودة تعمل في مجال إعادة التأمين(.
تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 

اليوجدأخرى أو شراكة
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عبد الرزاق إدريس 61 عامًااالسم والعمر

لبنانيالجنسية

مدير التأمين الطبيالمنصب

يناير 2009تاريخ التعيين

المؤهالت العلمية

· حصل على بكالوريوس إدارة األعمال من الجامعة األميركية 	
في بيروت عام 1987م.

· وإعادة 	 التأمين  مجال  في  التدريبية  الدورات  من  عدد  حضر 
المتحدة  والواليات  المتحدة  المملكة  من  كل  في  التأمين 

األمريكية.

الخبرات العملية
· عمل في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في المملكة العربية 	

السعودية كمدير التأمين الطبي والتأمين على الحياة وبشكل 
عام في مجال التأمين مدة 27 سنة.

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
اليوجدأخرى أو شراكة

محمد صالح الهذال 34 عامًااالسم والعمر

سعوديالجنسية

مدير الموارد البشرية والشؤون اإلداريةالمنصب

يناير 2009تاريخ التعيين

المؤهالت العلمية

· حاصل على شهادة في الموارد البشرية من نيفادا في الواليات 	
المتحدة األميريكية.

· حضر عدد من الندوات والدورات التدريبية في إدارة الموارد 	
البشرية.

الخبرات العملية
· الخاص 	 القطاع  في  البشرية  الموراد  مجال  في  خبرة  لديه 

شؤون  مدير  منصب  ويشغل  السعودية  العربية  المملكة  في 
الموظفين في الشركة منذ عام 2009.

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
ال يوجدأخرى أو شراكة
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خالد حميد 52 عامًااالسم والعمر
باكستاني الجنسية
مدير إدارة المخاطر المنصب

15 فبراير 2010تاريخ التعيين

المؤهالت العلمية

· 	 NED University of جامعة  من  الهندسة  كلية  خريج 
عام  الباكستان  في   Engineering & Technology

1987م
· كما يحمل شهادات في التأمين من معهد التأمين القانوني في 	

لندن عام 1991م.

الخبرات العملية

· شغل منصب مدير تنفيذي لشركة يو بي ال للتأمين المحدودة 	
في الباكستان لمدة 3 سنوات )شركة ذات مسؤولية محدودة 

تعمل في مجال التأمين(.
·  عمل لمدة 14 عام في شركة أدامجي للتأمين المحدودة في 	

الباكستان حيث شغل فيها عدة مناصب منها مدير عام ومدير 
مسؤولية  ذات  )شركة  بحري  الغير  التأمين  عمليات  لجميع 

محدودة تعمل في مجال التأمين(.

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
ال يوجدأخرى أو شراكة

أرزيف بدروس أواقيان 62 عامًااالسم والعمر
لبنانيالجنسية
مدير إعادة التأمينالمنصب

يناير 2009تاريخ التعيين

المؤهالت العلمية

· حاصل على دبلوم في إدارة األعمال من كلية بيروت لألعمال 	
سنة1972م. 

· لديه أيًضا شهادة الوقاية من الحرائق حصل عليها عام1975م 	
· حصل على شهادة السيطرة على الحرائق من الجامعة األمريكية 	

في بيروت1975 م 
· جامعة 	 من  البحري  التأمين  في  دراسته  أكمل  في1980م 

ريتشردهج-لندن. 
· حصل على شهادة تسويق الخدمات المالية من إنترتك1985م. 	

و في العام1990م حصل على شهادة في الدراسات المتقدمة في 
التأمين في شركة كولن – ري األلمانية وحصل على شهادة 

في اإلدارة التأمينية في نفس الشركة عام 1995م. 
· التأمين البحري فقد حصل على شهادة دراسات 	 أما في مجال 

عليا من شركة كولون- ألمانيا في سنة 2000م.

الخبرات العملية

· عمل في شركة الوكاالت التجارية المتحدة المحدودة كمدير 	
تجارية  )شركة  2009م  حتى  1997م  عام  منذ  التأمين  إعادة 

محدودة تعمل في إعادة التأمين(.
· التجارية 	 الوكاالت  وقد كان قبلها مدير فرع جدة لشركة 

المتحدة المحدودة لمدة 11سنة منذ عام 1986م حتى عام1997م.
تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 

ال يوجدأخرى أو شراكة
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عبدالعزيز خالد أحمد مرداد 31 عامًااالسم والعمر

سعوديالجنسية

مستشار قانوني ومدير إدارة الرقابة النظامية واالمتثالالمنصب

2009/03/23متاريخ التعيين

المؤهالت العلمية

· حاصل على ماجستير في التأمين عام 2011م من أكاديمية جون 	
هيفر في المملكة المتحدة

· جامعة 	 من  2008م  عام  القانون  في  بكالوريوس  على  حاصل 
الملك عبدالعزيز في السعودية

الخبرات العملية

· يشغل حاليًا ومنذ عام 2011م منصب مدير االمتثال ومستشار 	
قانوني للشركة وقد كان يشغل قبل ذلك منصب مستشار 
قانوني للشركة وذلك خالل الفترة 2009م وحتى 2011م وقد 
عمل أيضًا كمحامي في عدة مكاتب محاماة واستشارات قانونية 
الدكتورعمر  ياسر قزاز ومكتب  المحامي  ابرزها مكتب  من 
الموجان للمحاماة واالستشارات القانونية خالل الفترة 2006م 

وحتى 2009م  
· لمؤسسة مطوفي 	 القانونية  لألدارة  مكتب  مدير  شغل منصب 

حجاج جنوب اسيا ألكثر من 7 سنوات )عمل موسمي( )مؤسسة 
مساهمة تعمل في مجال خدمة الحجاج(.

تفاصيل العضوية في مجلس إدارة شركات 
ال يوجدأخرى أو شراكة

٥-٨ إدارات الشركة 

· إدارة المخاطر	

· اإلدارة المالية	

· إعادة التأمين	

· إدارة التأمين الطبي	

· شؤون الموظفين والموارد البشرية	

· إدارة العمليات	

· االمتثال	

٥-٨-1 إدارة المخاطر

تتولى إدارة المخاطر مسؤولية توجيه وظيفة إدارة المخاطر في الشركة، والتي تتضمن تحديد المخاطر، وقياس 
المخاطر، وتجنب المخاطر، االحتفاظ المخاطر. كما تتولى تطوير االستراتيجيات المناسبة لتحقيق أهداف الشركة.

٥-٨-2 اإلدارة المالية

تقوم اإلدارة المالية بالشركة بعدة مهام وتتلخص أهمها في يلي:
· إعداد اإلجراءات والسياسات المالية والمحاسبية.	
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·  قيد المستندات المالية في السجالت والدفاتر المحاسبية  ومتابعة الحسابات.	
· التأكد من تنفيذ سياسة الشركة المالية وفق االلوائح والتعليمات الخاصة بذلك.	
·  التأكد من سالمة المعلومات المالية للشركة ودقتها وسالمة اإلجراءات المنفذة.	
· إعداد الموازنات السنوية التقديرية والتقارير، وإبراز األهداف المالية القادمة والنتائج المالية المتوقعة 	

منها.
· اعداد الحسابات الختامية السنوية، والحسابات األولية الربعية، والتنسيق في ذلك مع المراجعيين الخارجيين.	
· النقدي 	 التدفق  تقارير عن  أسبوعي وشهري وربع سنوي وسنوي، وتقديم  النقدية بشكل  التدفقات  إدارة 

الفعلي والتدفق النقدي المتوقع خالل اإلثني عشر شهرا القادمة. 
· الخاصة 	 اللوائح  حسب  وذلك  االستثمارية  اللجنة  مع  ومتابعتها  بالشركة  الخاصة  اإلستثمارات  إعتماد 

بالشركة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي، من أجل الحفاظ على هوامش مالءة مالية قوية. 
· تقديم معلومات اإللتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة من قبل الشركة ومراقبتها بمستوى هذا االلتزام	
· إبالغ إدارة الشركة بالمسائل المالية الرئيسية.	

٥-٨-3 إعادة التأمين

 تتولى إدارة إعادة التأمين المسؤولية اإلشراف والرقابة على المسائل المتعلقة بإعادة التأمين وتعتبر بمثابة حلقة 
الوصل مع شركات إعادة التأمين وشركات التأمين األخرى ووسطاء إعادة التأمين.

كما تقوم بالتفاوض ووضع ترتيبات المعاهدات السنوية إلعادة التأمين لجميع فئات األعمال وضمان نقل المخاطر 
بأفضل معدالت األسعار، وتقوم بتحليل أوضاع شركات إعادة التأمين وإعداد التصنيف الداخلي.

جدول)٥-٥(: معيدي تأمين الشركة لعام 2014

الجهة المانحة اسم معيد التأمين
للتصنيف

التصنيف الإلئتماني 
الوضع للمصدر

)Hannover Re(إس اند بي هانوفر إلعادة التأمينAA-مستقر

)Saudi Re( إس اند بيالسعودية إلعادة التأمينBBB+مستقر

)SCOR( إس اند بي  سكورA+إيجابي

)Gulf Re( أي إم بستغلف إلعادة التأمينA-مستقر

)Generali( إس اند بي جنرالي للتأمينA-سلبي

)CCR( إس اند بيالصندوق المركزي إلعادة التأمينAAAمستقر

)Arig( إس اند بيأريج إلعادة التأمينBBB إيجابي

)Sompo(  إس اند بيسومبو إلعادة التأمينAA-مستقر

)Korean Re( إس اند بيالكورية إلعادة التأمينA-مستقر

)Helvetia( إس اند بيهلفتيا إلعادة التأمينAمستقر

)Gen-Re( إس اند بياإلعادة العامةAAAمستقر

)Swiss Re( إس اند بيالسويسرية إلعادة التأمينAA-مستقر

)RGA( إس اند بيمجموعة اإلعادة األمريكيةAA-مستقر

المصدر: الشركة 
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٥-٨-4 إدارة التأمين الطبي

باستعمال  األقساط  مستوى  واحتساب  الطبي  التأمين  وثائق  وتسعير  إعداد  مسؤولية  الطبي  التأمين  إدارة  تتولى 
المعلومات االكتوارية واإلحصائيات األخرى والتقدير الذاتي.

يتم التعامل مع مطالبات التأمين الطبي من خالل شركة مطالبات خارجية.

٥-٨-٥ الموارد البشرية

 تقوم إدارة الموارد البشرية بوضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات المتعلقة بالموارد البشرية، كذلك تقوم بمسؤولية 
تعيين الموظفين وإعداد كشوفات الرواتب والتعويضات و المزايا، وضمان تحفيز الموظفين على جميع المستويات.

٥-٨-٦ إدارة العمليات

وتتولى اإلشراف على األقسام التالية:
- االكتتاب )غير الطبية(
- مطالبات )غير الطبية(

- تقنية المعلومات
- التسويق

- مبيعات الشركات من خالل فروع
- مبيعات التجزئة لتأمين المركبات من خالل نقاط البيع.

والمطالبات  االكتتابات  وأن  المطلوب  بالشكل  تعمل  للشركة  األساسية  األقسام  بأن  بالتأكد  العمليات  إدارة  تقوم 
المتعلقة بالتأمينات )غير الطبية( تعمل بالشكل المطلوب. باإلضافة إلى ذلك، تشرف على الجوانب االستراتيجية 

المتعلقة بالتأمين والجوانب التشغيلية للفروع ونقاط البيع.

لمحة عن بعض األقسام

تقنية المعلومات

يقوم قسم تقنية المعلومات بخدمة جميع أقسام الشركة عبر سلسلة من الخدمات والتي تشتمل على تطوير أنظمة 
األجهزة، والتدريب، وإدارة العقود المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الدعم الفني. ويقوم هذا القسم كذلك 

ن موظفي الشركة من الحصول بسرعة على المعلومات الضرورية. بتوفير المناخ التقني الذي ُيمكِّ

المطالبات

عملية  سير  حسن  وضمان  للشركة  الطبية  غير  للفئات  المطالبات  تسوية  عملية  بإدارة  المطالبات  قسم  يقوم   
المطالبات من خالل فحص المطالبات والظروف ذات العالقة والتنسيق مع األقسام المعنية لضمان التسديد السريع 
للمطالبات السليمة. كما يقوم قسم المطالبات برفع المقترحات إلى اإلدارة العليا بشأن تحديث وتحسين إجراءات 

المطالبات حيثما كان مناسبًا.

المبيعات
تتم إدارة مبيعات األفراد والشركات من خالل شبكة فروع التجزئة و نقاط البيع. وتقوم إدارة العمليات باإلشراف على 
المهام العامة للفروع ونقاط البيع لتحقيق أهداف العمل، كما تقوم بإجراء تحليل المعلومات، وتضع استراتيجيات 

تتعلق بالتسويق والمبيعات.

التسويق

يقوم قسم التسويق بتطوير الهوية المؤسسية للشركة وذلك لتعزيز رؤية الشركة ومصداقيتها، وتعزيز االحتفاظ 
بعمالء الشركة، والتميز واالستقرار.

كما يقوم قسم التسويق بإجراء أبحاث السوق للمنتجات المحتملة لتساهم بشكل إيجابي بزيادة إيرادات الشركة.
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٥-٨-٧ الرقابة النظامية وااللتزام

إدارة الرقابة النظامية وااللتزام مسؤولة عن وضع وتنفيذ واإلشراف على جميع جوانب تنظيم القوانين في الشركة. 
لضمان امتثال جميع العاملين في الشركة للوائح والقوانين، كما تقوم بنشر ثقافة اإللتزام في الشركة وتعزيز 

العالقات مع الجهات المنظمة.

٥-٩ الموظفون

يعمل لدى الشركة )608( موظفًا منهم حوالي )47%( سعوديون وذلك كما في بنهاية عام 2013م. تلتزم الشركة 
بتطوير مواردها البشرية واستقطاب وتوظيف الشباب السعودي المؤهل في ضوء متطلبات نظام العمل ونظام مراقبة 

شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.
وال يوجد للشركة أي برامج أسهم للموظفين أو ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.

6 مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها 

٦-1 مقدمة

إن مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها كما مبين أدناه، مبني على )ويجب أن يقرأ 
مقرونًا مع( القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر من األعوام 2011م 
و2012م و2013م واإليضاحات المرفقة بها والتي تمت مراجعتها من قبل مدّققي الحسابات السادة / ديلويت آند توش 
المفحوصة  الموحدة  المالية  القوائم  إلى  البسام محاسبون قانونيون. باإلضافة  الخير وشركاه والسادة/  أبو  بكر 
للفترة المنتهية في 30 يونيو 2014م. والتي تم فحصها من قبل مدّققي الحسابات السادة/ ديلويت آند توش بكر أبو 

الخير وشركاه والسادة/ المحاسبون المتحالفون )البسام والنمر محاسبون قانونيون(.
ليس لدى مدّققي الحسابات وال ألٍي من من أقربائهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة، وقد أعطى 
مراجعو الحسابات المشار إليهم أعاله موافقتهم الخطية على اإلشارة في هذه النشرة إلى إفاداتهم بصفتهم مدققي 
حسابات الشركة لألعوام المالية 2011م و 2012م و 2013م وبصفتهم فاحصي حسابات الشركة للفترة المنتهية في 

30 يونيو 2014م، ولم يتم سحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.

قد يشتمل هذا القسم على بيانات ذات طبيعة مستقبلية قد تنطوي على قدر من المخاطر والتوقعات غير المؤكدة، 
وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة اختالفًا جوهريًا بسبب مجموعة من العوامل المتعددة، بما في ذلك العوامل 
التي تمت مناقشتها في هذا القسم وفي أقسام أخرى من هذه النشرة، ال سيما تلك الواردة في »القسم )2( عوامل 

المخاطرة« من هذه النشرة

جميع المبالغ في هذه النشرة هي بالريال السعودي ما لم يرد خالف ذلك، كما تم تقريب األرقام إلى أقرب ألف، 
بينما تظهر النسب بشكل عشري.

٦-2 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية

النشرة مستخرجة من دون تغيير جوهري من  الواردة في هذه  المالية  المعلومات  أن  اإلدارة  يقر أعضاء مجلس 
القوائم المالية المدققة والتي تم إعدادها وفقا للمعايير المالية الدولية وعلى أساس موّحد. 

كما يقّر أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس اإلدارة بأنه لم يكن أحد منهم خالل السنوات 
الخمس السابقة عضوًا في مجلس إدارة أو في منصب إداري أو إشرافي في شركة واجهت حالة اإلعسار. 

وعالوة على ذلك، تقّر الشركة أن لديها ما يكفي من رأس المال العامل لفترة االثني عشر شهرا القادمة بعد تاريخ 
إصدار هذه النشرة.

  

عدا عن الخسارة التي تكبدتها الشركة في العام 2013م والموضحة في مناقشة نتائج قائمة الدخل في هذه النشرة، 
يقر مجلس اإلدارة بأنه ليس هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو في أعمالها 
خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج ألسهم حقوق األولية في السوق. إضافة 

إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار



49

٦-3 الهيكلية القانونية للشركة ونظرة عامة على نشاطاتها وعملياتها

تأسست الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  كشركة مساهمة سعودية عامة مسجلة في المملكة العربية السعودية 
)الموافق  1428/3/14هـ  وبتاريخ   )94( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وبموجب   4030179955 رقم  تجاري  للسجل  وفقًا 
2007/4/1م( والمرسوم الملكي رقم )م/24( الصادر بتاريخ 1428/3/15هـ )الموافق 2007/4/2م( و القاضي بالموافقة على 
تأسيس الشركة وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ ولنظام مراقبة شركات 
التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 1424/6/2هـ والئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار 

الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/3/1هـ. 
يقع مركز الشركة الرئيسي في مدينة جدة – حي الخالدية – شارع الروضة – برج المخمل. ويبلغ رأس مالها 

)280.000.000( مئتين وثمانين مليون ريال سعودي مقّسم على )28.000.000( ثمانية وعشرين مليون سهم.

هيكل رأس المال

يقّر أعضاء مجلس  اإلدارة بأنه ليس هنالك أي رأس مال للشركة مشمواًل بحق خيار بما في ذلك العوض الذي 
تّم أو سيتّم مقابله منح هذا الحّق، وأن الشركة لم تمنح أي مزايا أو حقوق تفضيلية للمساهمين المؤسسين أو أي 

شخض آخر. 
باإلضافة إلى ذلك لم يتم منح أي عموالت معينة أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي، )خالل 
السنوات الثالث السابقة مباشرة لطلب التسجيل وقبول اإلدراج( فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية ولم 
يحصل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار المسؤولين التنفيذيين أو القائمين 

بعرض أو طرح األوراق المالية أو الخبراء على أي من تلك الدفعات أو المنافع. 
تعتبر شركة يو سي أيه للتأمين المساهم الرئيسي الوحيد للشركة حيث تمتلك )9.100.000( تسعة ماليين ومئة 
الف سهم تمثل 32.5% من مجموع أسهم الشركة. واليوجد أي مساهم آخر يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة.

بتاريخ 1434/08/17هـ. الموافق 2013/06/26م.وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على زيادة لرأسمال الشركة 
بقيمة )80.000.000( ثمانون مليون ريال عن طريق إصدار أسهم بالقيمة االسمية للسهم الواحد وتم تحويل قيمة هذه 
األسهم المصدرة من االحتياطي واضافته إلى رأس المال بعد موافقة الجهات المعنية. وتبعًا أصبح رأسمال الشركة 

)280.000.000( مائتا وثمانون مليون ريال مقّسم على )28.000.000( ثمانية وعشرون مليون سهمًا. 

التكوين واألنشطة الرئيسية للشركة

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها في المملكة 
العربية السعودية. بتاريخ ي 29 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 5 مايو 2008، إستلمت الشركة ترخيص مزاولة نشاط 

التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(.  

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين – البحرين بي اس سي )»البائع«( والتي بموجبها قامت 
باالستحواذ على محفظة تأمين البائع )»المحفظة«( في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 31 ديسمبر 2008 بمبلغ 
شهرة وقدره 78.40 مليون ريال سعودي حسبما تم اعتماده من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )»المؤسسة«( 

مع موجودات ومطلوبات التامين ذات الصلة.

النقد العربي  البالغة 78.40 مليون ريال سعودي )حسب ما تم اعتماده من قبل مؤسسة   تّم تسجيل قيمة الشهرة 
السعودي( ومطلوبات مماثلة )مستحقة للبائع( باثر رجعي في القوائم المالية للشركة. طبقا لتعليمات مؤسسة 
النقد العربي السعودي، وجب دفع القسط المبدئي )50% من سعر المحفظة( بتاريخ 31 ديسمبر 2009م ومن ثم دفعات 
دورية حتى نهاية العام 2015م، بشرط أن ال تتجاوز المدفوعات 50% من الفائض المتاح للتوزيع، وذلك بعد الحصول 
على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وقبل اجراء أي عملية دفع أخرى. حصلت الشركة على موافقة مؤسسة 
النقد العربي السعودي بتاريخ 18 شعبان 1432 الموافق 19 يوليو  لدفع الشهرة لألعوام 2009م و2010م بمبلغ 25.12 
مليون ريال سعودي و28.32 مليون ريال سعودي على التوالي. وتبعًا لذلك، قامت الشركة بتخفيض مطلوباتها فيما 

يتعلق بالشهرة بمبلغ 53.44 مليون ريال سعودي. 
حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 10 جمادى االول 1433 الموافق 2 ابريل 2012م 
في ما يتعّلق بتسديد القيمة المتبّقية من الشهرة بمبلغ 24.962 مليون ريال سعودي. وطبقا لذلك سددت الشركة 
التزامها بالكامل فيما يتعلق بالشهرة. كما دفعت الشركة أيضا رسوم الشهرة البالغة 5.1 مليون ريال سعودي خالل 
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وهي نسبة 5% من الفائض المتاح للتوزيع للسنوات التي تم فيها تسديد قيمة 
الشهرة بحسب ما تم اعتماده من قبل مؤسسة النقد.

وفقًا لإلدارة فإن وضع الشركة المالي لم يتأثر بشكل عام من قبل بأي تقلبات موسمية أو دورات تجارية ذات شأن. 
وعالوة على ذلك فإنه ال توجد أي معلومات أو مؤشرات عن أي عوامل اقتصادية أو حكومية أو مالية أوسياسية أو 
غيرها كان لها على مدى الثالث سنوات األخيرة أو سيكون لها تأثير جوهري، مباشر أو غير مباشر، على عمليات 

الشركة.
وفقا لإلدارة، فإن الشركة ال تملك أي أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات 

أو يكون من الصعب التحقق من قيمتها والتي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على تقييم الوضع المالي للشركة.

٦-4 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 

أسس إعداد القوائم المالية

تم اعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء تقييم اإلستثمارات المتاحة للبيع التي تم تقييمها 
بالقيمة العادلة.

عقود التأمين

تعرف عقود التأمين بانها العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيها، عند نشأة 
العقود، سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين. تعتمد أهمية مخاطر التأمين على كل من احتمال 

وقوع حادث للجهة المؤمنة وحجم االثر المحتمل المتعلق به.

إعادة التأمين 

تقوم الشركة بعمليات إسناد أو إعادة التأمين خالل دورة أعمالها العادية، بحيث تؤمن هذه الترتيبات تنوع أكبر في 
األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانية نمو إضافي. يتم 
جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية )إعادة التأمين التي تقوم  شركة 
التأمين بموجبها بعرض كـل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ويكون لمعيد التأمين الخيار في قبـول أو 
رفض المخاطر المعروضة عليه( وإعادة تأمين فائض الخسارة )إعادة التأمين االتفاقي التي تتعهد بموجبهـا شركة 
التأمين بإسناد مخاطر معينة في حدود مبالغ معينة بما يزيد على مبلغ الخسـارة الـذي تقرر شركة التأمين تحمله، 
ويتعهد معيد التأمين بقبول التأمين على المخـاطر المسـندة إليه(. تمثل الموجودات أو المطلوبات المسجلة في 
قائمة المركز المالي لعمليات التأمين أقساط مستحقة إلى معيدي التأمين أو دفعات مستحقة من معيدي التأمين 
وحصة الشركة في الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة من معيدي التأمين بنفس 

الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمن لهم والمذكورة في عقود التأمين أعاله.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها

يتم، بتاريخ قائمة المركز المالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على حدوث أي إنخفاض في 
قيمة أي فئة أو مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في 

قائمتي نتائج عمليات التأمين وعمليات المساهمين ويحدد اإلنخفاض على النحو التالي:

بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحسب االنخفاض في القيمة على اساس الفرق بين التدفقات 
النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي والقيمة الدفترية.

بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة، يمثل االنخفاض في الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة، يمثل اإلنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية 

للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حاليًا ألصل مالي مماثل. 
االنخفاض في الموجودات غير المالية 

ال يتم استهالك الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد بل يتم مراجعة االنخفاض الدائم في قيمتها بشكل 
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سنوي. تتم مراجعة االنخفاض في قيمة الموجودات الخاضعة لالستهالك عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف 
إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد.

يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة 
لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير االنخفاض، 
يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(.

التكاليف المؤجلة الكتتاب وثائق التأمين

يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود التأمين 
بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لالسترداد من االقساط المستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب 

األخرى كمصروفات عند تكبدها.

المستقبلية  النسبة والتناسب على مدى فترة االقساط  التكاليف بطريقة  وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء هذه 
المتوقعة ما عدا الشحن البحري حيث يكون الجزء المؤجل هو التكلفة المتكبدة خالل الربع األخير. و يتم قيد 

اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم. 

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي 
تضمنها ذلك االصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغيير في التقديرات المحاسبية.

االستثمارات

يتم، في األصل، إثبات كافة اإلستثمارات بالقيمة العادلة شاملة مصاريف الشراء المتعلقة. تطفأ العالوات أ. 
على أساس العائد الفعلي، وترحل إلى قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين. وبعد اإلثبات 
األولي لفئات اإلستثمار المختلفة، تحدد قيمتها في نهاية السنة الالحقة وفقًا لما يلي:اإلستثمارات المتاحة 

للبيع

اإلستثمارات المتاحة للبيع هي اإلستثمارات التي ال يتم اقتناؤها حتى تاريخ االستحقاق.  تقاس هذه االستثمارات 
اساسا بسعر التكلفة والحقًا بالقيمة العادلة. تظهر التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لهذه االستثمارات كبند 
مستقل في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للمساهمين. يتم تسجيل األرباح والخسائر المحققة من 
عملية بيع هذه االستثمارات في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين. كما 
يتم تسجيل األرباح الموزعة ودخل العمولة وأرباح / خسائر تحويل العمالت المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع 

في قائمة عمليات المساهمين الشاملة.

يحّمل االنخفاض الدائم في قيمة االستثمارات على قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين كأعباء 
انخفاض في القيمة.

بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في االسواق النظامية، تحدد القيمة العادلة على أساس االسعار المتداولة في 
السوق. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة 

لبنود بنفس الشروط وخصائص المخاطر.

بالنسبة الستثمارات األسهم غير المتداولة، تحدد القيمة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مشابه أو على أساس 
التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة.

   اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقب. 

تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو تلك القابلة للتحديد والتي لديها تاريخ استحقاق ثابت )وأن لدى الشركة 
النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق( كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. ويتم 
قياس هذه اإلستثمارات بعد اقتنائها بالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصص االنخفاض في القيمة. ويتم احتساب التكلفة 
الفعلي. ويتم االعتراف بأي  العائد  اقتناء باستخدام طريقة  المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة 
مكاسب أو خسائر من هذه االستثمارات في قائمة عمليات المساهمين أو قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم 

عندما يتم استبعاد االستثمار أو انخفاضه.

المحاسبة بتاريخ التداول 

يتم إثبات أو شطب كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ 
الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي 
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العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف 
عليها في السوق.

النقد وما في حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع قصيرة االجل ومدة استحقاقها عند 
شرائها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء

 األصول الثابتة

يتم تسجيل األصول الثابتة بقيمة تكلفتها ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يحمل االستهالك على 
قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت، ويتم توزيع تكاليف الموجودات 

ذات الصلة على اساس حياتها العملية المقدرة كما يلي:

عدد السنوات

4سيارات

4 – 10اثاث وتجهيزات 

4 – 10أجهزة كمبيوتر و معدات مكتبية

3تحسينات على المأجور

تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم قيدها في قائمة 
عمليات التأمين والفائض المتراكم.

تقيد مصاريف الصيانة واالصالح العادية التي ال تزيد جوهريا عن العمر االنتاجي المقدر لألصل في قائمة عمليات 
المساهمين عند ظهورها. اما مصاريف التجديدات والتحسينات، ان وجدت، فتعتبر مصاريف رأسمالية وهذه الموجودات 

هلى هذا النحو يتم ايقافها.

وال تتوقع الشركة أن يطرأ أي تعديالت على سياسات االستهالك الحالية.

مخصصات االلتزامات واحتياطيات أخرى

يتم اثبات المخصصات عندما يكون على الشركة )التزام قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، ويكون تدفق المواد 
التي تنطوي على منافع اقتصادية مطلوبة لسداد االلتزامات مع امكانية تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

تحويل العمالت األجنبية

إجراء  عند  السائدة  التحويل  بأسعار  السعودي  الريال  إلى  األجنبية  بالعملة  المعامالت  تحويل   يتم 
المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى 
الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. يتم إدراج المكاسب والخسائر الناتجة عن تسديد هذه العمليات أو 
تحويل العمالت االجنبية باسعار الصرف في نهاية العام للموجودات والمطلوبات المالية ضمن قائمة عمليات التأمين 

والفائض المتراكم او قائمة عمليات المساهمين.

اختبار كفاية المطلوبات

ُتجرى اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف 
االكتتاب المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرًة على 
قائمة نتائج عمليات التأمين والعجز المتراكم وذلك بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة أواًل وبعد ذلك 

يتم تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبات )مخصص الخسائر سارية المفعول(. 
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وفي الحاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية المطلوبات استخدام أفضل االفتراضات الجديدة، ُتستخدم هذه االفتراضات 
)بدون أي هامش لقاء أي تغير عكسي( لقياس هذه المطلوبات الحقًا.

اقساط تأمين وذمم مدينة

ان اقساط التأمين والذمم المدينة االخرى هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو محددة، يتم 
تسجيلها مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد تنزيل 

مخصص االنخفاض في القيمة.

تخفض القيمة الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب مخصص وتسجل خسائر االنخفاض في قائمة عمليات 
التأمين والفائض المتراكم. يتم عمل مخصص انخفاض للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم 
تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط االصلية. يتم قيد المبالغ المستردة الالحقة 
التي تم شطبها سابقا على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. ُتسّجل الذمم المدينة من عقود التأمين في 
نفس الفئة وتتم مراجعتها للتحقق من وجود انخفاض في القيمة كجزء من مراجعة االنخفاض في قيمة الذمم 

المدينة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم حاليًا تجنيب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة لموظفي الشركة كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه لجميع الموظفين 
للمزايا  االلتزام كقيمة حالية  إنهاء عقود عملهم. يحتسب هذا  السعودي عند  العمل  نظام  طبقًا لشروط وأحكام 
المكتسبة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تحسب مكافأة نهاية الخدمة 
للموظفين على أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط 

الواردة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية 

إثبات اإليرادات
إثبات دخل األقساط والعمولة

يتم إثبات إجمالي األقساط والعموالت عند إصدار وثيقة التأمين. يتم تسجيل الجزء من األقساط والعموالت التي 
سيتم إكتسابها مستقباًل كـ »أقساط وعموالت غير مكتسبة« على التوالي، ويتم تأجيلها بصورة مماثلة على مدى 
فترة وثيقة التأمين المعنية ما عدا الشحن البحري. يمثل الجزء غير المكتسب من التأمين على الشحن البحري 

للثالثة أشهر إجمالي األقساط المكتتبة خالل الفترة المالية الحالية.
المالية كأقساط غير  الفترة  السارية لما بعد نهاية  العمولة والتي تتعلق باألخطار  التأمين ودخل  تظهر أقساط 

مكتسبة، ويتم تأجيلها بإستعمال الطرق التالية:

 البحري تغطي فترات 	 التأمين  األقل وثيقة ثالثة أشهر وذلك ألن وثائق  البحري، على  بالنسبة للشحن 
مختلفة اقل من عام، وبذلك يتم توزيع األقساط المكتسبة علي فترة وثائق التأمين.

 عدد األيام الفعلية لكافة فئات التأمين األخرى.	

دخل العمولة

يتم إثبات دخل العموالت على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة السائد.

توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.

المطالبات

يشتمل إجمالي المطالبات على المزايا والمطالبات المدفوعة لحملة وثائق التأمين، التغيرات في قيمة المطلوبات 
القيمة  خصم  بعد  والداخلية  الخارجية  المطالبات  معالجة  وتكاليف  التأمين  وثائق  حملة  مع  العقود  عن  الناشئة 
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المتوقعة لالستردادات.

المركز  قائمة  بتاريخ  المسددة  غير  المتكبدة  للمطالبات  المقدرة  التكلفة  على  التسوية  تحت  المطالبات  تشتمل 
المالي، وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، والنقص في القيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى، سواء تم 
التبليغ عنها من قبل المؤمنين أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبّلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة 
المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة 
المطالبات والقيمة  تكاليف معالجة  بما في ذلك  المبّلغ عنها،  المتكبدة غير  المطالبات  تكلفة سداد  لقاء  السابقة، 
المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ 
قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض 

المتراكم للسنة.

يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة.

الخردة وتعويضات االحالل

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع سيارات )معطوبة عادة( أو ممتلكات مقتناة لتسديد مطالبة )اي الخردة(. 
كما يحق للشركة متابعة اطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف )أي االحالل(.

يتّم إثبات تقديرات مستردات المعطوبات المدرجة بمثابة مخصص في قيام التزامات التأمين بخصوص المطالبات، 
والمركبات المعطوبة أو الممتلكات المقتناة في بند الموجودات االخرى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة 

عن المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول من بيع السيارات أو الممتلكات.

تعتبر أيضًا تعويضات االحالل بمثابة مخصص في قيام التزامات التأمين بخصوص المطالبات، ويتم اثباتها في بند 
الموجودات االخرى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة عن التقييم للمبلغ الذي يمكن استعادته بشكل معقول 

من التصرف ازاء الطرف الثالث.

التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي يتكون منها ويتم 
ذلك عادًة عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة. 

المقاصة 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم 
وعندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال 
يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين إال اذا 

كان ذلك مطلوبًا او مسموحًا من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

اإليجارات التشغيلية

بطريقة  المتراكم  والفائض  التأمين  عمليات  قائمة  التشغيلية كمصاريف ضمن  االيجار  عقود  دفعات  اثبات  يتم 
القسط الثابت على طول فترة عقد االيجار.

الزكـاة وضريبة الدخل

يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقًا لألنظمة الضريبية والزكوية السعودية. تحمل الزكاة على حسابات 
العائدة للمساهمين  الملكية  الدخل على حسابات  بينما يتم تحميل ضريبة  السعوديين،  العائدة للمساهمين  الملكية 

األجانب.
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دخل العموالت غير المكتسبة

يتم تاجيل وإطفاء دخل العموالت الناتجة عن عقود إعادة التامين على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها بطريقة 
مماثلة القساط التأمين المكتسبة. ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم.

القيم العادلة لألدوات المالية

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية، وأقساط التأمين المدينة، ومستحق من 
معيدي التأمين، واالستثمارات، والمطالبات تحت التسوية، مستحق إلى معيدي التأمين وموجودات ومطلوبات 

أخرى. 

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستعمال معدل الفائدة 
لبنود بشروط وصفات مخاطر مماثلة. ويتم تقدير القيمة العادلة لكافة االدوات المالية االخري باستخدام طرق مثل 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات على األسعار المتداولة في األسواق النشطة أو القيمة العادلة المقدرة. وبالنسبة 
التدفقات  أساس  على  أو  مشابه  السوق إلستثمار  لسعر  تقديرها  فيتم  متداولة،  الغير  لالستثمارت  العادلة  للقيمة 

النقدية المخصومة.

ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية جوهريا عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي.

تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في حال تطبيقه عند احتساب وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:

المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية )بدون تعديل أو دعم(.

المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالية المشابهة أو طرق تسعير 
أخرى والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.

المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من  التي ال تكون فيها جميع  التسعير  الثالث: طرق  المستوى 
السوق.

احتياطى عجز األقساط

اإلعتبار  المنقضية. يتم األخذ في  للفترات  المجمعة  الصافية/  أو  المباشرة  الخسارة  الشركة بتحليل نسب  تقوم 
إحتياطي المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها ذات العالقة عند احتساب هذه النسب، ومن ثم يتم استخدامها لتحديد 

إحتياطي العجز في كل وحده عمل.

التقارير القطاعية

يمثل القطاع جزء اساسي من الشركة ويقوم ببيع/ بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع حسب النشاط( والتي 
هي عرضة لمخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر ومنافع القطاعات االخرى. والغراض ادارية، تتكون الشركة من 

وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعات االعمال الرئيسية الثالثة التالية: 

التأمين الطبي،  ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية.

تأمين السيارات، تقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسيارات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.

التصنيفات األخرى للتأمين، وتشمل تصنيفات التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها أعاله.

ال يتم إعتبار دخل المساهمين كقطاع أعمال. ان الدخل المكتسب من الودائع قصيرة االجل، الودائع ألجل، االستثمارات 
هو النشاط الوحيد لتحقق اإليرادات. ان بعض مصاريف التشغيل المباشرة وغيرها من المصاريف غير المباشرة 
خصصت لهذا القطاع على أساس مناسب. ويتم تخصيص الخسارة أو الفائض من عمليات التأمين إلى هذا القطاع 

على أساس مناسب.

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح 
أو الخسارة في القوائم المالية المرفقة. 
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لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقًا ألسعار التحويل 
بين قطاعات األعمال، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع 

على التحويالت بين قطاعات األعمال والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية  للشركة.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية 
التي تقوم بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي 
 )IBNR(يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها
تقديرًا للمطالبات التي يتوقع اإلفصاح عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحدث المؤمن عليه الذي وقع قبل 
تاريخ قائمة المركز المالي. ان الطريقة الفنية االولية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المفصح 

عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها )IBNR(، تعتمد على الخبرة السابقة لالدارة.

تقدر المطالبات التي تتطلب قرارًا من المحكمة أو من هيئة تحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات 
المتعلقة  المخصصات  بمراجعة  اإلدارة  تقوم  بالممتلكات.  المتعلقة  المطالبات  بتقدير  مستقلة  مخاطر  تسويات 

بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي.

خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم الشركة بمفردها بمراجعة الذمم المدينة التي ٌتعتبر هامة  وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة 
من الموجودات المالية التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود أي إنخفاض في قيمتها. ال يتم 
التي تتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها  المدينة  الذمم  إدراج 
إثبات أو يستمر في إثبات خسارة اإلنخفاض، عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. 
تتطلب مراجعة اإلنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، تقوم الشركة بتقويم خصائص 
االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرًا على القدرة على سداد كافة المبالغ 

المستحقة طبقًا للشروط التعاقدية.

الوديعة النظامية

وفقًا ألحكام عقد تأسيس الشركة ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ينبغي أن تمثل الوديعة النظامية للشركة 
10 % من رأس مالها وال يمكن السحب من إيداعات الوديعة النظامية دون الرجوع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. 
وقد بلغت قيمة الوديعة 28.000.000 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2013 م. ولم يطرأ أي تعديل على قيمة الوديعة 

للنصف السنة المنتهية في 30 يونيو 2014م.

االحتياطي النظامي

تمشيًا مع متطلبات نظام شركات التأمين في المملكة العربية السعودية ، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي 
بنسبة ۲۰% من صافي أرباح المساهمين سنويًا إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ۱۰۰% من رأس المال المدفوع. ويعتبر هذا 

االحتياطي غير قابل للتوزيع.

اختبار كفاية السيولة

يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريًا، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية لمواجهة أية التزامات عند 
نشوئها. ويتم استثمار جزء كبير من سيولة الشركة في ودائع آلجل لدى بنوك محلية.
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٦-٥ نتائج عمليات التأمين للفترة من 2011 م وحتى 2013 م

قائمة الدخل
جدول)٦-1(: قائمة الدخل  

قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم

العام المالي 2011بآالف الريال السعودي
المدققة

العام المالي 2012
المدققة

 العام المالي 2013
المدققة

1.0687761.024.0701.292.975إجمالي أقساط  التأمين المكتتبة 

)413.749()281.965()231.411(أقساط  إعادة التأمين المسندة

)5.959()5.148()6.732( فائض خسارة أقساط التأمين

830.633736.957873.267صافي أقساط التأمين المكتتبة 

)6.544(74.402)114.801(التغيرات في صافي األقساط غير المكتسبة 

715.832811.359866.723صافي األقساط المكتسبة 

35.03238.85047.361العموالت المستلمة من إعادة التأمين 

750.864850.209914.084صافي االيرادات 

669.699848.348865.472إجمالي المطالبات المدفوعة 

)64.710()116.193()62.848(حصة معيدي التأمين في المطالبات 

606.851732.155800.762صافي المطالبات المدفوعة 

68.446)22.973()14.926(التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية 

591.925709.182869.208صافي المطالبات المتكبدة

21.21422.60723.951تكلفة إقتناء وثائق التأمين 

14012.306-إحتياطي عجز األقساط 

500--إحتياطي الكوارث 

613.139731.929905.965صافي التكاليف و المصاريف 

137.725118.2808.119صافي نتائج عمليات التأمين 

)99.613()93.912()87.084(المصاريف العامة و اإلدارية 

)4.423()5.002()5.231(أتعاب اإلشراف و التفتيش 

)983()2.356()4.453(أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

4.9656.1714.718إيرادات استثمار  

7.0872.2045.450عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
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)86.732(53.00925.385)الفائض( / العجز من عمليات التأمين 

86.732)22.847()47.708(حصة المساهمين من عمليات التأمين من )الفائض( / العجز  

-5.3012.538فائض السنة 

13.41918.72021.258الفائض التراكمي في بداية العام 

18.72021.25821.258الفائض التراكمي في نهاية العام 

مؤشرات األداء

67.5%72.0%77.7%نسبة اإلحتفاظ

67.0%79.2%67.0%نسبة صافي األقساط المكتسبة من إجمالي األقساط المكتتبة  

100.3%87.4%82.7%صافي نسبة الخسارة 

1.9%2.2%2.0%نسبة مصاريف العمولة من إجمالي األقساط المكتتبة 

11.3%13.5%14.7%دخل العموالت كنسبة مئوية من األقساط المسندة

0.6%11.5%12.9%فائض عمليات التأمين كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المكتتبة 

7.7%9.2%8.1%نسبة المصاريف العامة و اإلدارية من إجمالي االقساط المكتتبة

6.7%-2.5%5.0%نسبة )الفائض( / العجز عمليات التأمين  من إجمالي األقساط المكتتبة

المصدر: القوائم المالية للشركة وتقارير وتحليالت اإلدارة

 بلغ إجمالي األقساط المكتتبة 1.068 مليون ريال في عام 2011م. بينما إنخفض إجمالي األقساط المكتتبة ليبلغ 1.024 
مليون ريال في عام 2012م. ويعزى ذلك اإلنخفاض بشكل رئيسي إلى إنخفاض األقساط المكتتبة في نشاط التامينات 
الطبية بنسبة 25% )من 309.5 مليون ريال في عام 2011م إلى 222.7 مليون ريال في عام 2012م(. كما شهد عام 2012م 
تحسنًا في أنشطة التأمين الهندسي حيث ارتفعت بنسبة 23% مقارنة بعام 2011م )من 262.9 مليون ريال في عام 2011م 

إلى 323.7 مليون ريال في عام 2012م(
شهد العام 2013م نموًا ملحوظًا في إجمالي األقساط المكتتبة. حيث بلغ 1.293 مليون ريال. بزيادة قدرها 269 مليون 
ريال )26%(. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة األقساط المكتتبة في نشاط تأمين المركبات حيث ارتفع 
بنسبة 41% )من 477.6 مليون ريال إلى 673.2مليون ريال(. بينما انخفض إجمالي األقساط المكتتبة لنشاط التأمينات 
الطبية  بنسبة 31% )من 222.7 مليون ريال إلى 153.1 مليون ريال( وذلك نتيجة تغير استراتيجية الشركة في إتباع 

معدالت األقساط التأمينية بداًل من الخضوع إلى المنافسة السوقية في تحديد األقساط التأمينية.

بلغ صافي نتائج عمليات التأمين 137.7 مليون ريال في عام 2011م في حين تراجع صافي نتائج عمليات التأمين بما 
مقداره 19.4 مليون ريال سعودي في عام 2012م ليصل إلى  118.3 مليون ريال وذلك بسبب الزيادة في نسبة صافي 
الخسارة لقطاع األعمال الطبية و المركبات. وقد تأثرت الزيادة في صافي نسبة الخسارة لفئة المركبات بسبب 

الزيادة في قيمة الدية من 100.000 ريال سعودي إلى 300.000 ريال سعودي في عام 2012م.
بينما شهد العام 2013م انخفاضًا كبيرًا في صافي نتائج عمليات التأمين. حيث وصل هذا االنخفاض إلى 110.1 مليون 
ريال مقارنة بعام 2012م وذلك بسبب زيادة صافي التكاليف والمصاريف من  731.9 مليون ريال في عام 2012م إلى 
905.9 مليون ريال في عام 2013م. ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة المطالبات المتكبدة لنشاط تأمين المركبات حيث 
ارتفع من 476.2 مليون ريال في عام 2012م إلى 660.1 مليون ريال في عام 2013م وذلك بسبب زيادة احتياطيات 
النشاط ألي مطالبات مستقبلية متوقعة قد تتلقاها الشركة بسبب التبليغات المتأخرة »مطالبات تم تكبدها ولم يتم 
اإلبالغ عنها«. تقوم إدارة الشركة باحتساب احتياطيات الحوادث الواقعة وغير المبلغ عنها بناًء على توصية الخبير 

االكتواري لهذه االحتياطيات.
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إن االرتفاع المتزايد في صافي التكاليف والمصاريف أدى إلى تراجع نتائج الفائض / )العجز( من عمليات التأمين. 
حيث بلغ الفائض من عمليات التأمين 53 مليون ريال في عام 2011م. بينما تراجع إلى 25.4 مليون ريال في عام 2012م. 

فيما وصل العجز من عمليات التأمين إلى 86.7 مليون ريال سعودي في عام 2013م  

قائمة  عمليات المساهمين 

جدول)٦-2(: قائمة الدخل للمساهمين

 قائمة عمليات المساهمين

العام المالي 2011بآالف الريال السعودي
المدققة

العام المالي
 2012

المدققة

 العام المالي
2013

المدققة

االيرادات 

)86.732(22.847 47.708حصة المساهمين من )عجز( فائض عمليات التأمين

3.237 4.880 5.113 أيرادات عموالت

8 240 34 إيرادات إستثمارات

7.750 4.429 777  أرباح محققة من إستثمارات

)75.737(32.396 53.632 اجمالي اإليرادات 

المصاريف 

1.503 1.106         2.054 مصاريف عمومية وإدارية 

1.016 1.154         912 مكافآت أعضاء مجلس االدارة

2.519 2.260          2.966 مجموع المصاريف 

)78.256(30.136        50.666صافي )الخسارة( الربح للسنة 

مؤشرات األداء

0.1%0.1%0.2%نسبة المصاريف العامة و اإلدارية من إجمالي األقساط المكتتبة

6.1-%2.9%4.7%نسبة صافي دخل / )خسارة( المساهمين من إجمالي األقساط المكتتبة 

المصدر : القوائم المالية المدققة وتقارير وتحليالت اإلدارة 

بلغت حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين 47.7 مليون ريال في السنة المالية 2011م، بينما انخفضت حصة 
المساهمين إلى 22.8 مليون ريال في السنة المالية 2012م وذلك بسبب تراجع الفائض من عمليات التأمين. في حين 
تحمل المساهمون خسائر عمليات التأمين )العجز من عمليات التأمين( والتي بلغت 86.7 مليون ريال سعودي للسنة 

المالية 2013م.

انخفض صافي الربح في قائمة عمليات المساهمين لعام 2012م بنسبة 45% مقارنة مع صافي الربح لعام 2011م. حيث 
نتائج عام 2011م والتي بلغت 50.7  بلغ 30.14 مليون ريال في عام 2012م. منخفضًا بمقدار 20.5 مليون ريال عن 
مليون ريال. ويعود السبب الرئيسي لهذا االنخفاض إلى التراجع في حصة المساهمين من عمليات التأمين نتيجة إلى 



60

انخفاض الفائض من عمليات التأمين المذكورة سابقًا.
بلغ صافي الخسارة في قائمة عمليات المساهمين 78.2 مليون ريال في العام 2013م الذي يعود سببه الخسائر في 

عمليات التأمين والتي بلغت 86.7 مليون ريال.
وتمثل هذه الخسارة ما نسبته 28 % من رأس مال الشركة.

تخضع الشركة لعدد من األنظمة واللوائح الخاصة بخسائر الشركات في المملكة. حيث حددت الئحة هيئة السوق 
المالية المعنية باالجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها والتي تكبدت خسائر مايلي:

حيث حددت الئحة هيئة السوق المالية المعنية باالجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها والتي 
تكبدت خسائر مايلي:

- بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر و بما يقل عن 75% من رأس مالها
يجب على الشركة اإلعالن عن ذلك فورًا للجمهور ودون تأخير على أن يتضمن االعالن مقدار الخسائر المتراكمة 

ونسبتها من رأس المال واألسباب التي أدت الى الخسارة ، وأنه سيتم تطبيق هذه االجراءات و التعليمات عليها.
تقوم السوق بإضافة عالمة الى جانب اسم الشركة في موقع السوق االلكتروني ترمزعن الى بلوغ نسبة الخسائر 
المتراكمة. كما يجب على الشركة االعالن للجمهور في نهاية كل شهر )وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها 
المالية( عن قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة و بما يتجاوز مدة األيام العشرة التالية لنهاية كل شهر. 
ويجب عليها أيضًا االعالن للجمهور فورًا عند تعديل أوضاعها وذلك بخفض خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس 
التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها، ويرفق باإلعالن تقرير من  مالها على أن يتضمن االعالن عن اإلجراءات 

المحاسب القانوني يوضح مركزها المالي بعد تعديل أوضاعها.
تقوم السوق بحذف العالمة وذلك فور إعالن الشركة عن تعديل أوضاعها وفقًا لما أشير اليه سابقًا.

- بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر و بما يقل عن 100% من رأس مالها
يجب على الشركة اإلعالن عن ذلك فورًا للجمهور ودون تأخير على أن يتضمن االعالن مقدار الخسائر المتراكمة 

ونسبتها من رأس المال واألسباب التي أدت الى الخسارة ، وأنه سيتم تطبيق هذه االجراءات و التعليمات عليها.
يعلق تداول أسهم الشركة في السوق لجلسة تداول واحدة تلي صدور اإلعالن المشار إليه سابقًا، وتقوم السوق 

بإضافة عالمة الى جانب اسم الشركة في موقع السوق االلكتروني ترمز الى بلوغ نسبة الخسائر المتراكمة. 
يجب على الشركة االعالن للجمهور في نهاية كل شهر )وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية( عن 
قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة و بما يتجاوز مدة األيام العشرة التالية لنهاية كل شهر. وتقوم السوق 
بحذف العالمة المشار إليها سابقًا وإعادة المدة الالزمة لتنفيذ المقاصة ألوامر بيع أسهم الشركة وشرائها بطريقة 
آنية عند خفض الشركة خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها وانقضاء سنتين مالييتين كاملتين التقل كل 

واحدة منهما عن اثني عشر شهرًا.
يلغى إدراج أسهم الشركة بعد مرور ثالثين يومًا من تحقق أي من الحاالت اآلتية:

3. عدم التزام الشركة بإعداد الخطة المطلوبة.
4. انقضاء السنتين الماليتين التاليين للسنة المالية التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75% من رٍاس 
مالها دون تعديل الشركة اوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها أو عدم تحقيق الشركة 

أرباحًا تشغيلية وتدفقًا نقديًا تشغيليًا موجبًا عن السنة المالية األخيرة.
- بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 100% فأكثرمن رأس مالها

يجب على الشركة اإلعالن عن ذلك فورًا و دون تأخير على أن يتضمن االعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها 
من رأس المال واألسباب الرئيسة التي أدت الى الخسارة ، وأنه سيتم تطبيق هذه االجراءات و التعليمات عليها.

الخسائر  نسبة  بلوغ  الى  االلكتروني ترمز  السوق  الشركة في موقع  اسم  الى جانب  بإضافة عالمة  السوق  تقوم 
المتراكمة فور صدور اإلعالن المشار إليه سابقًا. وعند إضافة العالمة المشار إليها، يعلق تداول أسهم في السوق. 
كما يجب على مجلس إدارة الشركة إعداد خطة لتعديل أوضاع الشركة وإعالنها لمساهمي الشركة وذلك خالل 
فترة التتجاوز 90 يومًا تقويميًا من صدور اإلعالن المشار إليه سابقًا، وذلك دون اإلخالل بأحكام المادة )148( من 

نظام الشركات.
يجب على الشركة االعالن للجمهور في نهاية كل شهر )وفقا للتقويم المعتمد في احتساب سنتها المالية( عن 
قوائمها المالية المعدة من قبل إدارة الشركة و بما يتجاوز مدة األيام العشرة التالية لنهاية كل شهر. ويجوز 
التعامل في أسهم الشركة خالل فترة تعليق تداول أسهمها من خالل مركز إيداع األوراق المالية وذلك وفقًا لآللية 

المعمول بها لدى السوق.
الشركة  عند خفض  الشركة  أسهم  تداول  تعليق  الهيئة  وترفع  سابقًا  إليها  المشار  العالمة  بحذف  السوق  تقوم 
خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها وانقضاء سنتين مالييتين كاملتين التقل كل واحدة منهما عن اثني 
عشر شهرًا )تليان السنة المالية التي بلغت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 75% فأكثر من رأس مالها(، على أن 
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تظهر القوائم المالية السنوية المدققة للشركة تحقيقها أرباحًا تشغيلية وتدفقًا نقديًا تشغيليًا موجبًا عن السنة 
المالية األخيرة.

يلغى إدراج أسهم الشركة بعد مرور ثالثين يومًا من تحقق أي من الحاالت اآلتية:
عدم التزام الشركة بإعداد الخطة المطلوبة.  .3

انقضاء السنتين الماليتين التاليين للسنة المالية التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة للشركة 100% من   .4
رأس مالها دون تعديل الشركة اوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75% من رأس مالها )على أن تشمل هذه 
المدة المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة و التي تم ذكرها سابقًا( أو عدم تحقيق الشركة أرباحًا تشغيلية 

وتدفقًا نقديًا تشغيليًا موجبًا عن السنة المالية األخيرة.

 كما يوضح نظام الشركات أنه في حال بلغت خسائر أي شركة مساهمة 75 % من رأسمالها، وجب على مجلس 
اإلدارة أن يدعو إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في 
نظامها األساسي. وفي حال استمرار الشركة بتكبد الخسائر و إذا قررت الجمعية العامة غير العادية حل الشركة، 
فمن الممكن أن يخسر المساهمين كل أو جزء من استثماراتهم في الشركة كما أنه قد يتعرض سهم الشركة 

للتعليق من قبل الهيئة في حال تجاوزت الخسائر أكثر من 75 % من رأس مال الشركة.
 
 

 بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين
جدول)٦-3(: بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين لعام 2011

بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين- العام المالي 2011 

المجموعأخرىالمركباتطبي*بآالف الريال السعودي

1.068.776 270.854 496.245 301.677إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)231.411()229.778()992( )641( أقساط إعادة التأمين المسندة

)6.732( )1.828( )4.158()746(  فائض خسارة أقساط التأمين

830.633 39.248 491.095 300.290 صافي أقساط التأمين المكتتبة

)114.801(968)116.033(264 التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 

715.832 40.216 375.062 300.554 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

35.032 34.669 278 85 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين

750.864 375.34074.885 300.639صافي االيرادات 

669.699 342.56856.273 270.858 إجمالي المطالبات المدفوعة 

)62.848( )45.841()16.960()47(حصة معيدي التأمين  

606.851 10.432 325.608 270.811صافي المطالبات المدفوعة 

)14.926(1.793 13.681 )30.400(صافي التغيرات في المطالبات تحت التسوية 

591.925 12.225 339.289 240.411 صافي المطالبات المتكبدة 

21.214 4.832 6.786 9.596 تكلفة إقتناء وثائق التأمين 

613.139 17.057 346.075 250.007صافي التكاليف 
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137.725 57.828 29.265 50.632صافي نتائج عمليات التأمين 

مؤشرات األداء

77.7%14.5%99%99.5%نسبة اإلحتفاظ 

صافي األقساط المكتسبة كنسبة مئوية من إجمالي 
67.0%14.8%75.6%99.6%األقساط المكتتبة 

82.7%30.4%90.5%80.0%نسبة صافي الخسارة 

2.0%1.8%1.4%3.2%نسبة مصاريف العمولة من إجمالي األقساط المكتتبة 

14.7%15.0%5.4%6.1%نسبة دخل العمولة من األقساط المسندة

12.9%21.4%5.9%16.8%نسبة فائض نسبة مئوية من إجمالي األقساط المكتتبة 

 المصدر:القوائم المالية المدققة وتقارير وتحليالت اإلدارة 

جدول)٦-4(: بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين لعام 2012

بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين- العام المالي 2012

المجموعاألخرىالمركباتالطبيبآالف الريال السعودي

1.024.070 323.738 477.640 222.692 اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)281.965( )276.881( )5.084( -   أقساط إعادة التأمين المسندة

)5.148( )2.461( )1.139()1.548( فائض خسارة أقساط التأمين

736.957 44.396 471.417 221.144 صافي أقساط التأمين المكتتبة

74.402 )1.049( 28.349 47.102 التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 

811.359 43.347 499.766 268.246 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

38.850 38.126 706 18 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين

850.209 81.473 500.472 268.264 صافي االيرادات

848.348 124.111 482.810 241.427 إجمالي المطالبات المدفوعة 

)116.193( )112.906( )2.140( )1.147( حصة معيدي التأمين 

732.155 11.205 480.670 240.280 صافي المطالبات المدفوعة 

)22.973( )2.886( )4.438( )15.649( صافي التغيرات في المطالبات تحت التسوية 

709.182 8.319 476.232 224.631 صافي المطالبات المتكبدة

140 140 -   -   إحتياطي عجز األقساط 
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22.607 5.310 10.635 6.662 تكلفة إقتناء وثائق التأمين

731.929 13.769 486.867 231.293 صافي التكاليف 

118.280 67.704 13.605 36.971 صافي نتائج عمليات التأمين

مؤشرات األداء

72.0%13.7%98.7%99.3%نسبة اإلحتفاظ 

79.2%13.4%104.6%120.5%نسبة صافي األقساط المكتسبة من إجمالي األقساط المكتتبة 

87.4%19.2%95.3%83.7%نسبة صافي الخسارة 

2.2%1.6%2.2%3.0%نسبة مصاريف العموالت من إجمالي األقساط المكتتبة 

13.5%13.6%11.3%1.2%نسبة دخل العموالت من أقساط إعادة التأمين

11.5%20.9%2.8%16.6%نسبة فائض عمليات التأمين من إجمالي األقساط المكتتبة 

المصدر: القوائم المالية المدققة وتقارير وتحليالت اإلدارة

جدول)٦-٥(: بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين لعام 2013

بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين - العام المالي 2013

المجموع أخرى المركباتالطبيبآالف الريال السعودي 

1.292.975 466.724 673.171 153.080 اجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)413.749( )409.243( )4.498( )8( أقساط إعادة التأمين المسندة

)5.959( )2.749( )1.162( )2.048( فائض خساة أقساط التأمين

873.267 54.732 667.511 151.024 صافي أقساط التأمين المكتتبة

)6.544( )8.349( )8.260( 10.065 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

866.723 46.383 659.251 161.089 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

47.361 46.336 1.022 3 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين

914.084 92.719 660.273 161.092 صافي االيرادات

865.472 76.610 620.355 168.507 اجمالي المطالبات المدفوعة 

)64.710( )62.297( )522( )1.891( حصة إعادة التأمين 

800.762 14.313 619.833 166.616 صافي المطالبات المدفوعة 

68.446 4.134 40.305 24.007 صافي التغيرات في المطالبات تحت التسوية 

869.208 18.447 660.138 190.623 صافي المطالبات المتكبدة

12.306 )1.421( 8.001 5.726 إحتياطي عجزاألقساط 

500 500 -   -   تكلفة إقتناء وثائق التأمين

23.951 6.945 12.822 4.184 صافي التكاليف 

905.965 24.471 680.961 200.533 صافي نتائج عمليات التأمين
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8.119 68.248 )20.688( )39.441( مؤشرات األداء  

نسبة اإلحتفاظ 

67.5%11.7%99.2%98.7%نسبة صافي األقساط المكتسبة من إجمالي األقساط المكتتبة 

67.0%9.9%97.9%105.2%نسبة صافي الخسارة 

100.3%39.8%100.1%118.3%نسبة مصاريف العموالت من إجمالي األقساط المكتتبة 

1.9%1.5%1.9%2.7%نسبة دخل العمولة من أقساط إعادة التأمين

11.3%11.2%18.1%0.1%نسبة فائض إكتتاب التأمين من إجمالي األقساط المكتتبة 

0.6%14.6%3.1-%25.8-%إجمالي األقساط المكتتبة

المصدر: القوائم المالية المدققة وتقارير وتحليالت اإلدارة

بلغ إجمالي صافي فائض عمليات التأمين 12.9% من إجمالي األقساط المكتتبة في العام المالي 2011م ويعزى ذلك  
بشكل رئيسي إلى إلى أعمال تأمين الحوادث العامة، التأمين البحري والتأمين الهندسي.  

في حين إنخفض صافي فائض عمليات التأمين إلى 11.5% في العام المالي 2012م ويعزى ذلك بشكل رئيسي النخفاض 
الفائض في قطاع المركبات حيث تراجعت النسبة من 5.9% في العام المالي 2011م إلى 2.8% في العام المالي 2012م. 

إنخفض صافي الفائض إلى0.6% في العام المالي 2013 وذلك بسبب العجز في أعمال التأمين الطبي وأعمال المركبات.

إجمالي االقساط المكتتبة 
جدول)٦-٦(: إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مقابل صافي األقساط المكتسبة

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مقابل صافي األقساط المكتسبة 

صافي االقساط المكتسبة إجمالي االقساط المكتتبة 

  بآالف الريال 
السعودي

العام المالي 
2011

العام المالي 
2012

العام المالي 
2013

العام المالي 
2011

العام المالي 
2012

العام المالي 
2013

17.25718.69926.6169.83210.8349.806البحري 

301.677222.692153.080300.554268.246161.089الطبي

496.245477.640673.171375.063499.765659.252المركبات 

39.42047.09758.7103.7953.6834.415الحريق 

22.23119.19929.0367.83512.15914.146الحوادث العامة 

85.886130.613217.51517.33614.81015.693الهندسة 

106.060108.131134.8471.8261.8612.321الطاقة 

  

1.068.7761.024.0711.292.975715.792811.358866.722المجموع 

المصدر: تقارير اإلدارة 
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بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 1.068 مليون ريال سعودي في عام 2011م، وذلك يعزى بشكل رئيسي إلى أنشطة 
التأمين الطبي والتأمين على المركبات حيث شكلت أنشطة التأمين الطبي 29% من أجمالي أقساط التأمين المكتتبة بينما 
شكلت أنشطة تأمين المركبات 46% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.  بينما انخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  
بنسبة 4% في عام 2012م ليبلغ 1.024 مليون ريال وذلك نتيجة إنخفاض األقساط المكتتبة في نشاط التامينات الطبية بنسبة 
 26% )من 301.6 مليون ريال في عام 2011م إلى 222.7 مليون ريال في عام 2012م(بسبب عدم تجديد بعض الوثائق الرئيسية. 

شهد العام 2013م نموًا ملحوظًا في إجمالي األقساط المكتتبة. حيث بلغ 1.293 مليون ريال. بزيادة قدرها 269 مليون 
ريال )26%(. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة األقساط المكتتبة في نشاط تأمين المركبات حيث ارتفع 
بنسبة 41% )من 477.6 مليون ريال إلى 673.2مليون ريال( وذلك بسبب اتساع قاعدة عمالء الشركة وإصدار وثائق 
تأمين جديدة. بينما انخفض إجمالي األقساط المكتتبة لنشاط التأمينات الطبية  بنسبة 31% )من 222.7 مليون ريال 
من  بداًل  التأمينية  األقساط  معدالت  إتباع  في  الشركة  استراتيجية  تغير  نتيجة  وذلك  ريال(  مليون   153.1 إلى 

الخضوع إلى المنافسة السوقية في تحديد األقساط التأمينية.
تشكل صافي األقساط المكتتبة في التأمين الطبي والتأمين على المركبات معًا ما نسبته  94.7%، 94.6% و94.6% من 

إجمالي صافي األقساط المكتسبة للسنوات المالية 2011م، 2012م، و 2013م على التوالي.

جدول)٦-٧(: إجمالي األقساط المكتتبة حسب قنوات البيع

اجمالي االقساط المكتتبة حسب قنوات البيع 

العام المالي 2013 العام المالي 2012العام المالي 2011بآالف الريال السعودي

633.014602.618815.251المبيعات المباشرة 

371.789388.831416.990مبيعات الفروع 

63.97232.62160.734الوسطاء / الوكالء 

1.068.7751.024.0701.292.975المجموع 

كنسبة مئوية من اإلجمالي

63.1%58.8%59.2%المبيعات المباشرة

32.3%38.0%34.8%مبيعات الفروع

4.7%3.2%6.0%الوسطاء / الوكالء

100%100%100%المجموع

المصدر:تقارير اإلدارة

يشكل إصدار الوثائق من خالل البيع المباشر )عن طريق مدراء الحسابات في الشركة( الجزء الرئيسي من أعمال 
التأمين ويشكل ما نسبته 59.2%، 58.8% و63.1% للسنوات المالية 2011 ، 2012 و 2013 على التوالي من إجمالي أقساط 

 التأمين المكتتبة.
وتشكل فروع الشركة المنتشرة في المملكة ثاني أكبر قناة توزيع والتي تبيع وثائق تأمين ضد الغير من خالل 
140 نقطة بيع ، تشكل هذه القناة نسبة 34.8% ، 38.0%  و 32.3% للسنوات المالية 2011.2012 و 2013 على التوالي من 

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

تمثل قنوات البيع عن طريق الوكالء المرخص لهم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، األقل من إجمالي 
 األعمال، بنسبة 6.0%، 3.2%  و4.7% للسنوات المالية 2011، 2012و  2013 على التوالي من إجمالي االقساط المكتتبة.
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إعادة التأمين 
جدول)٦-٨(: أقساط إعادة التأمين حسب القطاع التشغيلي

أقساط إعادة التأمين حسب القطاع التشغيلي  )بما في ذلك أقساط فائض الخسارة (

بآالف الريال 
% من العام العام المالي 2013العام المالي 2012العام المالي 2011السعودي

المالي 2011
% من العام 
المالي 2012

% من العام 
المالي 2013

3.7%3.0%3.2%7.5798.49415.679 البحري

0.5%0.5%2.9%1.3871.5482.056الطبي

1.3%2.2%2.2%5.1496.2235.660السيارات

12.9%15.0%15.0%35.83843.21154.080الحريق

3.4%4.8%3.6%14.11113.84214.445الحوادث العامة

46.5%37.5%29.3%69.844107.526195.260الهندسة

31.6%37.0%43.8%104.233106.270132.526الطاقة

100.0%100.0%100.0%238.141287.114419.706المجموع

المصدر: تقارير اإلدارة 

جدول)٦-٩(: نسب اإلسناد حسب القطاع التشغيلي

           نسبة اإلسناد حسب القطاع التشغيلي ) بما في ذلك فائض خسارة األقساط ( 

العام المالي 2013 العام المالي 2012العام المالي 2011

58.9%45.4%43.9%البحري

1.3%0.7%0.5%الطبي

0.8%1.3%1.0%السيارات 

92.1%91.7%90.9%الحريق 

49.8%52.5%63.5%حوادث عامة 

89.8%87.1%81.3%الهندسة 

98.3%98.3%98.3%الطاقة 

32.5%28.0%22.3%المجموع 

67.5%72.0%77.7%معدل اإلحتفاظ 

المصدر: تقارير اإلدارة 

إرتفع إجمالي أقساط إعادة التامين المكتتبة خالل عام 2012م ما نسبته 20% ويعود ذلك في المقام األول إلى الزيادة 
في إجمالي األقساط المكتتبة في نشاط تأمين الحريق والتأمين  الهندسي حيث ازدادت أقساط إعادة تأمين الحريق 
بنسبة 20.6% )من 35.8 مليون ريال إلى 43.2 مليون ريال(. كما ارتفعت أقساط إعادة التأمين الهندسي بنسبة %54 
)من 69.8 مليون ريال إلى 107.5 مليون ريال(. في حين بقيت أقساط إعادة التأمين عن الحوادث العامة في مستويات 
إلى  الهندسي  التأمين  إعادة  المرتفعة ألقساط  النمو  بلغت 14.1 مليون ريال..  وتعود معدالت  العام 2011م والتي 
التأمين على مشاريع بنية تحتية ضخمة والتي تفوق امكانية الشركة على االحتفاظ بكامل مخاطر هذه المشاريع. 
األمر الذي دعا الشركة إلى االستعانة باتفاقيات إعادة  التأمين. كما ارتفع إجمالي أقساط إعادة التأمين المكتتبة 
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لعام 2013م محققة نموًا قدره 46% مقارنة بعام 2012م )من 287.1 مليون ريال إلى 419.7 مليون ريال( وذلك بسبب 
ارتفاع إجمالي أقساط إعادة التأمين المكتتبة لتأمينات الحرائق. التأمينات الهندسية وتأمينات الطاقة بنسبة %25.5. 
82.2% و 25% على التوالي وعلى الرغم من ازدياد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات في عام 2013م إال 
أن هذا النمو لم يساهم في زيادة أقساط إعادة التأمين على المركبات بنفس النسبة وذلك إلن إعادة التأمين على 

المركبات يخضع لترتيبات واتفاقات فائض الخسارة وليس لنسبة مباشرة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

قائمة بشركات إعادة التأمين و التصنيفات 
جدول)٦-10(: إتفاقيات إعادة التأمين النسبية - 2014 )المالحة البحرية، الهياكل البحرية، الحريق، الحوادث العامة و الهندسة( 

نسب المشاركة لمختلف الفئاتالتصنيف

Standard and إسم شركة إعادة التأمين
Poor’s

 AM
Best

الحمولة
البحري

الناقالت 
حوادث حريقالبحرية

الهندسيعامة

A+%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0ثابت-AAهانوفر إلعادة التأمين 

15.0%15.0%15.0%15.0%15.0%- ثابت+BBBالسعودية العادة التأمين 

A%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0ايجابي+Aسكور

A++%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0ثابت -الخليج إلعادة التأمين

A-%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0سلبي-Aجنرالي

7.5%7.5%7.5%7.5%7.5%- ثابتAAAسي سي آر

B++%7.5%7.5%7.5%7.5%7.5ايجابيBBB أريج

A+%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0ثابت-AAسومبو

A%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0 ثابت-Aالكورية إلعادة التأمين 

A-%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0ثابتAهيلفيتا

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0
المصدر: تقارير اإلدارة 

جدول)٦-11(: اتفاقيات فائض الخسارة الطبية

التصنيف

اي ام ستاندرز اند بورزإسم شركة إعادة التأمين
بست

نسبة 
المشاركة

A+%25.0ثابت-AAهانوفر إلعادة التأمين 

15.0% -ثابت+BBBالسعودية العادة التأمين 

A%10.0ايجابي+Aسكور

A-%10.0 ثابت -الخليج إلعادة التأمين

A-%10.0سلبي-Aجنرالي

7.5% -ثابتAAAسي سي آر

B++%7.5ايجابيBBB أريج

A+%5.0ثابت-AAسومبو

A%5.0 ثابت-Aالكورية إلعادة التأمين 

A-%5.0ثابتAهيلفيتا

%100.0

المصدر: تقارير اإلدارة
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جدول)٦-12(: اتفاقيات فائض خسارة حماية المجموعة

نسبة التصنيفإسم شركة إعادة التأمين 
المشاركة

%30ثابت +BBB  السعودية العادة التأمين

%40ايجابي+Aسكور 

%30ثابتAAAجنرال ري

%100االجمالي
المصدر: تقارير اإلدارة

جدول)٦-13(: اتفاقيات فائض الخسارة البحرية - 2014 

  التصنيف

الحرائقاي ام بستستاندرز اند بورزإسم شركة إعادة التأمين

10.0%-ثابت+BBBالسعودية العادة التأمين 

A%22.5ثابت+Aلويدز سينديكيد 1221

A%22.5ثابت+Aلويدز سينديكيد 1274

A%22.5ثابت+Aلويدز سينديكيد 1882

A%22.5ثابت+Aلويدز سينديكيد 1945

%100
المصدر: تقارير اإلدارة 

جدول )٦-14( اتفاقيات فائض الخسارة )الحريق والهندسة(

  التصنيف

اي ام ستاندرز اند بورزإسم شركة إعادة التأمين
الهندسةالحرائقبست

10.0%10.0%-ثابت+BBBالسعودية العادة التأمين 

A%20.0%20.0ثابت+Aكيو بي اي التأمين أستراليا
هانوفر  

A+%20.0%20.0 ثابت-AAراكفيشيرانغز

A-%12.5%12.5ثابت-Aايه سي آر ري تكافل أم اي ايه 

10.0%10.0%-ثابت-Aالنسفوفورساكرينغار

A-%7.5%7.5 -الماليزية العادة التامين 

A%5.0%5.0ثابتBBBسيريوس الدولية إلعادة التامين 

A-%5.0%5.0ثابت+BBBترست الدولية للتأمين و إعادة التأمين

A-%10.0%10.0-الخليج إلعادة التأمين المحدودة

%100%100االجمالي
المصدر: تقارير اإلدارة
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عموالت إعادة التأمين 

جدول)٦-1٥(: عمولة إعادة التأمين المكتسبة

عمولة إعادة التأمين المكتسبة 

العام المالي بآالف الريال السعودي
2011

العام المالي 
2012

العام المالي 
 2013

31.66940.43456.133العمولة المستلمة )الفترة الحالية(

)8.772()1.584(3.363التغير في العمولة غير المكتسبة 

35.03238.85047.361العمولة المستلمة )المكتسبة(

   المصدر: البيانات المالية المدققة 

جدول)٦-1٦(: عمولة إعادة التأمين المكتسبة كنسبة مئوية من األقساط المسندة

عمولة إعادة التأمين المستلمة )مكتسبة( مئوية من األقساط المسندة 

العام المالي 2013العام المالي 2012العام المالي 2011

24.3%29.2%28.2%البحري

0.1%1.1%%6.1الطبي 

18.1%11.3%5.4%السيارات 

24.6%24.4%28.1%الحريق 

28.2%31.5%%32.1حوداث عامة 

11.6%17.7%23.3%الهندسة 

1.8%1.6%1.6%الطاقة 

11.3%13.5%14.7%المجموع 

المصدر: تقارير االدارة 

تحصل عموالت إعادة التأمين على األنشطة المشمولة باتفاقيات التأمين النسبي )كالتأمين الهندسي والتأمين ضد 
الحريق والتأمين على المشحونات البحرية والحوادث العامة. عالوة على ذلك فإن دخل العمولة من معيدي التأمين 
يستلم أيضًا من نشاط التأمين االختياري. إن العموالت المستلمة كنسبة من األقساط المسندة تكون عمومًا متفقة 

مع أحكام االتفاقية الخاصة بكل نشاط من أنشطة التأمين في كل سنة.

ارتفعت عموالت إعادة التأمين المستلمة بشكل ملحوظ من 31.7 مليون ريال سعودي في عام 2011م إلى 40.4 مليون ريال سعودي 

في عام 2012م ومن ثم إلى 56.1 مليون ريال سعودي في عام 2013م وذلك بسبب النمو في نشاط التأمين الهندسي والتأمين 

ضد الحريق في األعوام 2012م و 2013م.
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المطالبات 

جدول)٦-1٧(: صافي المطالبات المتكبدة حسب القطاع التشغيلي

صافي المطالبات المتكبدة حسب القطاع التشغيلي 

بآالف الريال 
السعودي

العام المالي 
2011

العام المالي 
2012

العام المالي 
2013

نسبة صافي 
الخسارة 

للعام 
المالي 2011 

نسبة 
صافي 

الخسارة 
للعام 

المالي 2012

نسبة 
صافي 

الخسارة 
للعام 

المالي 2013
69.8%40.7%11.7%1.1534.4006.844البحري

118.3%83.7%%240.411224.632190.62380الطبي

100.1%95.3%90.5%339.289476.232660.138المركبات 

51.8%40.8-%170.1%2.286)1.501(6.456الحريق 

18.3%24.0%%1.5282.9192.58420.7حوداث عامة 

43.5%16.2%16.1%2.7922.3926.820الهندسة 

3.8-%5.8%16.3%)88(297108الطاقة 

100.3%87.4%82.7%591.926709.182869.207المجموع 

كنسبة مئوية من اإلجمالي 

0.79%0.62%0.19%البحري

21.93%31.67%40.62%الطبي

75.95%67.15%57.32%المركبات

0.26%0.21-%1.09%الحريق 

0.30%0.41%0.05%حوادث عامة 

0.78%0.34%0.47%الهندسة 

0.01-%0.02%0.05%الطاقة 

100%100%100%المجموع 

المصدر: تقارير اإلدارة 

تم احتساب نسبة صافي الخسارة بقسمة صافي المطالبات المتكبدة على صافي األقساط المكتسبة للفئات المخصصة

جدول)٦-1٨(: إجمالي المطالبات المدفوعة حسب القطاعات التشغيلية

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب القطاعات التشغيلية

بآالف الريال 
السعودي

العام المالي 
2011

العام المالي 
2012

العام المالي 
2013

العام المالي 
2011

العام المالي 
2012

العام المالي 
 2013

2.39%1.01%0.51%3.4438.53020.644البحرية 

19.47%28.46%40.66%270.858241.427168.507الطبية 

71.68%56.91%51.15%342.568482.810620.355المركبات

1.79%5.57%2.41%16.15647.26315.486الحريق 

0.44%0.45%0.08%2.0023.8043.808حوادث عامة 

4.24%4.56%5.18%34.67238.70236.672الهندسة 

0.00%3.04%0.00%025.8120الطاقة 

100%100%100%669.698848.348865.472المجموع 

المصدر: تقارير االدارة 
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بلغت النسبة الكلية لصافي الخسارة للعام المالي 2011م ما يقارب 82.7% حيث وصلت صافي المطالبات المتكبدة إلى 
591.9 مليون ريال . وقد شكل التأمين على الحرائق أعلى نسبة خسارة )170%( تالها التأمين على المركبات والتأمين 
الطبي )90.5% و 80% على التوالي( و إرتفعت النسبة الكلية لصافي الخسارة إلى 87.4% في العام المالي 2012م وكانت 
نتيجة الزيادة في  صافي المطالبات المتكبدة حيث وصلت إلى 709.2 مليون ريال في عام 2012م. مرتفعة بنسبة %19.8 
عن عام 2011م. إن السبب الرئيسي لزيادة صافي المطالبات المتكبدة في عام 2012م يعود إلى ارتفاع صافي المطالبات 
المتكبدة في التأمين الطبي والتأمين على المركبات  حيث وصلت إلى 224.6 مليون ريال و476.2 مليون ريال على 

التوالي.

إرتفعت النسبة الكلية لصافي الخسارة في العام المالي 2013م لتصل إلى 100.3 % مقارنة بـ87.4% في العام المالي 
م2012. حيث بلغ صافي المطالبات المتكبدة في هذا العام 869.2 مليون ريال. يعزى هذا االرتفاع إلى زيادة صافي 
الخسائر المتكبدة في التأمين الطبي من 83.7% في العام المالي 2012م إلى 118.3% في العام المالي 2013م وزيادة نسبة 

صافي الخسارة للمركبات من 95.3% إلى 100.11% في العام المالي 2013م.
تعود النتائج السلبية والبالغة 1.5 مليون ريال سعودي لمطالبات الحرائق المتكبدة في العام المالي 2012م والمبلغ 
السلبي البالغ 0.89 مليون ريال سعودي لمطالبات الطاقة المتكبدة في العام المالي 2013م، إلى اإلنخفاض في صافي 
مخصص المطالبات القائمة نتيجة لإلنخفاض الالحق في المطالبات تحت التسوية المدفوعة الذي حدث في العام 

السابق. 
وتتمثل العوامل المؤثرة على زيادة مطالبات المركبات في زيادة قيمة الدية من مبلغ 100.000 ريال سعودي إلى 
300.000 ريال سعودي والزيادة في اإلبالغ المتأخر عن المطالبات في العام المالي 2012م المتعلقة بالعام المالي 2011م. 
إرتفع إجمالي المطالبات المدفوعة في العام المالي 2013م بهامش ضعيف بلغ 2% مقارنة بعام 2012م.   إال أن المطالبات 
المدفوعة لنشاط التأمين على المركبات قد ارتفعت بنسبة 28.6% في عام 2013م مقارنة بعام 2012م، والتي تتماشى 

مع النمو في إجمالي األقساط المكتتبة لهذا النشاط. 
إرتفع إجمالي األقساط المكتتبة لنشاط التأمين على المركبات بحوالي 41% في العام المالي 2013م مقارنة بالعام 
المالي 2012م والمطالبات المدفوعة بحوالي 28% فقط. و قد إشتملت هذه الزيادة على المطالبات المتكبدة في األعوام 

السابقة، والتي تم اإلبالغ عنها ودفعها في العام المالي 2013م. 
بسبب الزيادة في مبالغ المطالبات المدفوعة في أعمال المركبات لعام 2013م، قررت الشركة في عام 2014م بعدم 

تجديد بعض عقود التأمين الرئيسية التي أدت إلى هذه الزيادة 

مصاريف العمولة

جدول)٦-1٩(: العموالت المتكبدة

العموالت المتكبدة 

العام المالي 2013العام المالي 2012العام المالي 2011 بآالف الريال السعودي

22.77622.27821.935تكاليف متكبدة خالل السنة
3292.017)1.563( التغير في تكلفة إقتناء وثائق التأمين المؤجلة 

21.21322.60723.951االمحمل للسنة 
النسبة الرئيسية 

1.7%2.2%2.1%نسبة العمولة المدفوعة من إجمالي األقساط المكتتبة 
المصدر:تقارير اإلدارة 
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جدول)٦-20(: العموالت المتكبدة على مستوى القطاعات التشغيلية

العموالت المتكبدة - على مستوى القطاعات التشغيلية

بآالف الريال 
العام المالي 2013العام المالي 2012العام المالي 2011السعودي

كنسبة من 
إجمالي 

األقساط 
المكتتبة 

للعام المالي 
2011

كنسبة من 
إجمالي 

االقساط 
المكتتبة 

للعام المالي 
2012

كنسبة من 
إجمالي االقساط 
المكتتبة للعام 

المالي 2013

6.2%3.1%3.5%6466201.638البحري

2.7%2.9%3.2%9.5966.6624.184الطبي 

1.9%2.2%1.4%6.78610.63512.822المركبات

2.7%3.3%4.4%1.7321.5621.568الحريق 

3.6%4.2%4.7%1.0041.0951.271حوادث عامة 

1.1%1.6%1.7%1.4502.0322.469الهندسة 

0.0%0.0%0.0%0 0 0 الطاقة 

1.9%2.2%2.0%23.952 22.606 21.215 المجموع 

كنسبة مئوية من اإلجمالي 

6.84%2.74%3.04%البحري

17.47%29.47%%45.20الطبي

53.53%47.05%31.99%المركبات

6.55%6.91%8.17%الحريق 

5.31%%4.8%4.7حوادث عامة 

10.31%8.99%6.83%الهندسة 

0.00%0.00%0.00%الطاقة 

100%100%100%المجموع 

المصدر: تقارير اإلدارة 

قامت الشركة بتطبيق اللوائح المتعلقة بالعمولة المدفوعة للوسطاء منذ صدور هذه اللوائح وذلك في نوفمبر 
عام 2011م. حيث كان يتم اإلتفاق على عمولة الوسطاء بشكل فردي وبحسب كل حالة قبل صدور تلك اللوائح.

وبحسب اللوائح المتبعة لوسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ينبغي أن ال تتجاوز معدالت 
العمولة للوسطاء والوكالء 8% من أقساط أعمال تأمين المركبات اإللزامي وأعمال التأمين الصحي اإللزامي، و%10 
بتعليمات   الشركة  وتلتزم  األخرى.  التأمين  فئات  في كافة  القسط  من  و%15  الشامل  الصحي  التأمين  قسط  من 

الالئحة في تعامالتها مع كافة الوسطاء. 

إنخفضت العمولة المدفوعة في العام المالي 2012م مقارنة بالعام المالي 2011م بسبب اإلنخفاض الكلي في إجمالي 
األقساط المكتتبة بما نسبته 4% وبشكل ملحوظ بما نسبته 28% في األعمال الطبية و 3.7% في أعمال المركبات

· إنخفضت العمولة المدفوعة في العام المالي 2013م إلى 21.9 مليون ريال مقارنة بـ 22.2 مليون ريال في 	
العام المالي 2012م لعدة أسباب:انخفاض إجمالي األقساط الطبية المكتتبة بما نسبته 31% مقارنة بعام 2012م

· تم إصدار غالبية الوثائق الرئيسية لتأمين المركبات بشكل مباشر مع الشركة. وبالتالي لم تتحمل تلك 	
الوثائق أي عمولة.

· لم 	 وبالتالي  الشركة.  مع  مباشر  بشكل  والطاقة  الهندسي  التأمين  التأمين ألنشطة  وثائق  إصدار  ارتفاع 
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تتحمل تلك الوثائق أي عمولة.
بقي معدل العمولة الكلية المدفوعة لألعوام 2011م، 2012م و2013م عند متوسط يبلغ 2%، 2.2% و 1.9% على التوالي من 

إجمالي األقساط المكتتبة. 

المصاريف العامة و اإلدارية 

جدول)٦-21(: تفاصيل المصاريف العامة واإلدارية

تفاصيل المصاريف العامة واالدارية

نسبة مئوية من العام العام المالي 2012العام المالي 2011بآالف الريال السعودي
المالي 2013

عمليات التامين 

69.885 63.442 60.934 تكاليف الموظفين 

1.066 1.007 1.411 األتعاب المهنية والقانونية 

9.681 10.084 8.717 ايجار المكتب 

4.532 4.158 2.510 اإلستهالك 

2.526 2.178 2.483 مصاريف مكتبية 

4.824 4.116 3.149 مصاريف اإلتصاالت 

106 132 115 مصاريف المركبات 

1.500 1.600 -   ضريبة اإلستقطاع 

1.740 1.957 2.147 الطباعة و القرطاسية 

528 478 434 النقل والبريد 

267 282 261 الكهرباء 

2.958 4.478 4.923 أخرى 

99.613 93.912 87.084 المجموع 

المساهمين 

480400628األتعاب المهنية 

--1.248الرسوم على الشهرة غير المدفوعة

326706875أخرى 

1.503 1.106 2.054 المجموع 

101.116 95.018 89.138 المجموع 

مؤشرات األداء
نسبة إجمالي المصاريف اإلدارية والعامة من إجمالي 

7.8%9.3%8.3%األقساط المكتتبة 

المصدر:القوائم المالية المدققة وتقارير وتحليالت اإلدارة
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إرتفعت المصاريف اإلدارية والعامة نسبًة إلى إجمالي األقساط المكتتبة من 8.3%  في العام 2011م إلى 9.3% في العام 
المالي 2012م و يعود سبب ذلك في المقام األول إلى اإلنخفاض في اإلجمالي الكلي لألقساط المكتتبة في العام 2012م. 

تشكل مصاريف الموظفين، والرواتب والمصاريف ذات العالقة غالبية المصاريف اإلدارية والعامة في كل من األعوام 
المالية 2011م، 2012م و2013م بما نسبته 68.4%، 66.8% و69.1% على التوالي من إجمالي المصاريف اإلدارية و العامة 

للشركة. 

يعود سبب الزيادة في العام المالي 2013م مقارنة بالعام المالي 2012م إلى تكاليف الموظفين بما نسبته 10% إلى الزيادة 
في عدد الموظفين في العام 2013م وعلى وجه التحديد في أعمال تأمين المركبات / التجزئة. عالوة على ذلك، لم 
تكن هناك أي زيادة في سلم رواتب الموظفين في العام المالي 2013م. وإنخفضت المصاريف العامة واإلدارية نسبة 
إلى إجمالي األقساط المكتتبة من 9.3% إلى 7.8% في العام المالي 2013م بسبب الزيادة في إجمالي األقساط المكتتبة. 

معه،  التعاقد  تم  الذي  الداخلي  المدقق  وأجور  الخارجيين،  المدققين  أتعاب  والمهنية  القانونية  المصاريف  تشمل 
باإلضافة إلى أتعاب كل من المستشار المالي والقانوني وخبير التأمين االكتواري. 

إرتفعت تكلفة اإلستهالك بحوالي 1.65 مليون ريال سعودي بسبب النفقات الرأسمالية المتكبدة للمكاتب التي تم فتحها 
حديثا ونقل المقر الرئيسي الموجود في جدة إلى الموقع جديد الكائن في برج المخمل حي الخالدية شارع الروضة. 
وال يوجد أي أصول ثابتة مهمة مزمع شراؤها أو استئجارها خالل السنوات الخمس المقبلة وبالتالي لن يكون لدى 

الشركة نفقات رأسمالية جوهرية

قائمة المركز المالي

جدول)٦-22(: قائمة المركز المالي للشركة  

قائمة المركز المالي  

العام المالي 2013العام المالي 2012العام المالي 2011باالف الريال السعودي

موجودات عمليات التأمين 

86.018 34.132 210.908 النقد ومافي حكمه 

-   90.732 -   ودائع ألجل 

54.858 2.439 28.475 اإلستثمارات المتاحة للبيع 

-   -   5.361 اإلستثمار المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

411.024 281.115 381.055 ذمم االقساط المدينة )الصافي( 

8.830 20.043 8.843 ذمم إعادة التأمين المدينة )الصافي( 

123.901 91.375 83.450 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

114.716 75.189 121.725 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

7.117 9.133 9.462 تكلفة إقتناء وثائق التأمين المؤجلة 

84.811 86.788 60.163 مصاريف مدفوعة مقدمًا و الذمم المدينة األخرى 

86.610 -   -   المستحق من عمليات المساهمين 

6.849 8.743 8.542 الممتلكات والمعدات

984.734 699.689 917.984 إجمالي موجوادت عمليات التأمين 
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موجودات المساهمين 

92.486 32.314 181.780 النقد ومافي حكمه  

-   166.301 -   ودائع ألجل 

165.017 22.201 17.450 اإلستثمارات المتاحة للبيع 

-   -   19.467 اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

878 205 105 مصاريف مدفوعة مقدمًا و الذمم المدينة األخرى 

-   230 230 مطلوب من جهة ذات عالقة

-   22.847 47.708 مطلوب من عمليات التأمين 

78.400 78.400 78.400 الشهرة 

28.000 20.000 20.000 الوديعة النظامية 

364.781 342.498 365.140 إجمالي موجودات المساهمين

1.349.515 1.042.187 1.283.124 إجمالي الموجودات

قائمة المركز المالي، تتمة 

عام 2013عام 2012عام 2011

مطلوبات عمليات التأمين 

190.992 56.672 106.097 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

25.437 16.665 15.081 دخل العمولة غير المكتسبة 

375.450 336.380 402.856 أقساط التأمين غير المكتسبة 

13.727 1.421 1.281 إحتياطي عجز األقساط

500 -   -   إحتياطي الكوارث 

296.662 188.689 258.198 مطالبات تحت التسوية

29.425 21.028 9.887 الذمم الدائنة لحملة الوثائق 

22.439 27.399 52.701 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

-   22.847 47.708 المستحق لعمليات المساهمين 

9.085 7.313 4.995 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

963.717 678.414 898.804 إجمالي الذمم الدائنة لعمليات التأمين 

فائض عمليات التامين 

21.258 21.258 18.720 الفائض المتراكم من عمليات التامين 

)241( 17 460 إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع 

984.734 699.689 917.984 إجمالي الذمم الدائنة و فائض عمليات التأمين 

مطلوبات و حقوق المساهمين 

مطلوبات المساهمين

1.059 728 5.540 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
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18.750 -   -   المستحق للمؤسسات المالية 

270 -   -   المستحق لجهة ذات عالقة 

86.610 -   -   المستحق إلى عمليات التأمين 

21.929 21.819 17.088 الزكاة و ضريبة الدخل المستحقة 

--   24.962 مطلوب إلى جهات ذات عالقة متعلق بالشهرة

128.618 22.547 47.590 مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين 

280.000 200.000 200.000 رأس المال 

31.944 31.944 27.429 اإلحتياطي النظامي 

)76.627( 87.777 89.716 )خسائر متراكمة(/أرباح مبقاة

846 230 405 إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع 

236.163 319.951 317.550 إجمالي حقوق المساهمين 

364.781 342.498 365.140 إجمالي مطلوبات و حقوق المساهمين 

1.349.515 1.042.187 1.283.124 إجمالي المطلوبات، وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المدققة 

شكلت موجودات عمليات التأمين  نسبة 72.97% من إجمالي موجودات الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2013م حيث بلغ 
النقد وما في حكمه لعمليات التأمين 86 مليون ريال أي مانسبته 6.4% من إجمالي الموجودات البالغة 1.35 مليار ريال، 
كما بلغت ذمم األقساط المدينة 411 مليون ريال أي ما نسبته 30.5% من إجمالي الموجودات، وبلغت حصة معيدي 
التأمين في األقساط غير المكتسبة 123.9 مليون ريال أي مانسبته 9.2% من إجمالي الموجودات أما حصة معيدي 

التأمين من المطالبات تحت التسوية فقد بلغت 114.7 مليون ريال. أي مانسبته 8.5 % من إجمالي الموجودات.  

بلغ النقد وما في حكمه لعمليات التأمين في العام المالي 2012م، مبلغ وقدره 34.1 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 
210.9 مليون ريال سعودي في العام المالي 2011م بسبب التحويل إلى ودائع الجل واإلستثمارات المتاحة للبيع. أما في 

عام 2013م. فقد تم تحويل معظم الودائع ألجل إلى النقد وما في حكمه ليبلغ 86 مليون ريال.

يعود سبب اإلنخفاض في اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق في عام 2012م والزيادة في الودائع اآلجلة 
لتحسين وضع المالءة المالية للشركة. وتم إتخاذ نفس اإلجراء في موجودات المساهمين، و نتيجة لذلك إزدادت 

قيمة ودائع ألجل لتبلغ 166.4 مليون ريال وذلك في عام 2012م.

إرتفع النقد وما في حكمه في موجودات عمليات التأمين في عام المالي 2013م، بحوالي 152% مقارنة بالعام المالي 
2012م بسبب تحويل النقد من الودائع ألجل. وإرتفعت اإلستثمارات في فئة اإلستثمارات المتاحة للبيع بشكل ملحوظ 
من 2.4 مليون ريال إلى 54.8 مليون ريال في العام المالي 2013م وذلك بسبب االستثمار في صكوك بقيمة 50.8 

مليون ريال في عام 2013م. 

إرتفع النقد ومافي حكمه في موجودات المساهمين من 32.3 مليون ريال سعودي في عام 2012م  إلى 92.5 مليون ريال 
سعودي في عام 2013م وذلك بسبب تحويل النقد من الودائع ألجل. كما إرتفعت اإلستثمارات المتاحة للبيع حوالي 

142.8 مليون ريال سعودي حيث بلغت 165 مليون ريال في عام 2013م. 

إنخفضت ذمم األقساط المدينة )الصافي( في العام المالي 2012م بما نسبته 26% مقارنة بالعام المالي 2011م )من 381 
مليون ريال في عام 2011م إلى 281.1 مليون ريال في عام 2012م( بسبب تحسن جهود التحصيل في المقام األول . كما 
ساهم .وبشكل جزئي.إنخفاض إجمالي األقساط المكتتبة في العام المالي 2012م إلى انخفاض ذمم األقساط المدينة. 
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وإرتفعت ذمم األقساط المدينة )الصافي( في العام المالي 2013م بنسبة46.2% لتبلغ 411 مليون ريال سعودي وذلك 
بسبب الزيادة في إجمالي األقساط المكتتبة في نشاط تأمين المركبات والتأمين الهندسي. 

ريال  مليون   188.7 إلى  ريال سعودي  مليون   258.2 2012م من  المالي  العام  في  التسوية  المطالبات تحت  إنخفضت 
سعودي بسبب زيادة المطالبات المدفوعة في نشاط تأمين المركبات للعام المالي 2012م. وإرتفع مقدار المطالبات 
تحت التسوية بشكل ملحوظ في العام 2013م حيث بلغ 296.6 مليون ريال أي بنسبة نمو وصلت إلى 57.2% وذلك 
بسبب الزيادة في إجمالي األقساط المكتتبة في العام المالي 2013م، وإلى زيادة مبالغ مخصصات المطالبات المتكبدة 
ولم يتم االبالغ عنها )IBNR( في األعمال الطبية والمركبات حسب توصيات الخبير االكتواري في تقرير الوضع 

المالي الصادر للعام المالي 2013م. 

إنخفضت حّصة معيدي التامين للمطالبات تحت التسوية من 121.7 مليون ريال سعودي إلى 75.2 مليون ريال سعودي 
للعام المالي 2012م وذلك نتيجة إلى زيادة المطالبات المدفوعة مقارنة بالعام المالي 2011م .و إرتفعت حصة معيدي 
التأمين للمطالبات تحت التسوية إلى 114.7 مليون ريال سعودي في العام المالي 2013م نتيجة ارتفاع اجمالي أقساط 
التأمين المكتتبة والزيادة في قيمة المخصصات الفنية الموصى بها من قبل الخبير االكتواري في نهاية العام 2013م.  

التأمين غير المكتسبة من 402.8 مليون ريال سعودي في عام 2011م إلى 336.4 مليون  إنخفض إحتياطي أقساط  
ريال سعودي في عام 2012م وذلك بسبب انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لنشاط التأمين الصحي. وارتفع 
احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة إلى 375.4 مليون ريال سعودي في عام 2013م ويعزى السبب في الزيادة في 
إحتياطي األقساط غير المكتتبة  للعام المالي 2013م عن العام المالي 2012م إلى الزيادة في إجمالي األقساط المكتتبة 
في أنشطة تأمين المركبات والتأمين الهندسي. باإلضافة إلى تغير معادلة حساب إحتياطي األقساط غير المكتسبة 

لنشاط التأمين الهندسي على النحو المطلوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك في عام 2013م. 

إرتفعت حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة من 83.4 مليون ريال سعودي في عام 2011م إلى 91.3 مليون 
ريال سعودي عام 2012م بسبب الزيادة في نشاط التأمين الهندسي بما نسبته 44% و ارتفعت حصة معيدي التأمين من 
إحتياطي األقساط غير المكتسبة بشكل إضافي لتصل إلى 123.9 مليون ريال سعودي وذلك بسبب الزيادة في نشاط 

التأمين الهندسي وتأمين الطاقة من العام المالي 2012م إلى العام المالي 2013م. 

 BSI SA حصلت الشركة في العام المالي 2013م على تسهيل بنكي بمبلغ 5 مليون دوالر أمريكي من بنك
وهو يمثل ماقيمته 18.75 مليون ريال من مطلوبات المساهمين وذلك لغرض شراء استثمارات إضافية كشهادات 

مرابحة في نفس البنك. مدة التسهيل البنكي هي ثالثة أشهر وتحمل معدل عمولة 1.67% سنويًا على أساس 
متجدد. وباستثناء ذلك. فإنه ليس لدى الشركة أي أدوات دين )سواء كانت صادرة أو تحت التسوية أو مصرح 
بها أو أنشأت ولم يتم إصدراها( أو أي قروض أخرى ألجل أو أي قروض أو ديون أو رهونات حتى تاريخ إصدار 

النشرة. 

ال يوجد لدى الشركة أي مطالبات أو ضمانات بتاريخ 31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م خالف ما تم الكشف عنه في 
البيانات المالية المدققة للشركة لألعوام المشار اليها في هذه النشرة.



78

النقد ومافي حكمه

جدول)٦-23(: النقد وما في حكمه لعمليات المساهمين

النقد ومافي حكمه لعمليات المساهمين 

31 ديسمبر 2011 - بآالف الريال السعودي
مدققة 

31 ديسمبر 2012 - 
مدققة

31 ديسمبر 2013 - 
201120122013مدققة

1%100%74.9%136.13532.314955النقد في البنك

99.0%0.0%25.1%91.531-45.645الودائع قصيرة األجل 

100%100%100%181.78032.31492.486المجموع 

المصدر: البيانات المالية المدققة  

جدول)٦-24(: النقد وما في حكمه لعمليات التأمين 

النقد ومافي حكمه لعمليات التأمين  

31 ديسمبر 2011 - بآالف الريال السعودي
مدققة 

31 ديسمبر 2012 - 
مدققة

31 ديسمبر 2013 - 
201120122013مدققة

20.3%100%72.8%153.55634.13217.442النقد في البنوك

79.7%0.0%27.2%68.576-57.352الودائع قصيرة األجل 

1000%100%100%210.90834.13286.018المجموع

المصدر: القوائم المالية المدققة  

جدول)٦-2٥(: الودائع النظامية للشركة

الودائع النظامية 

بآالف الريال السعودي
31 ديسمبر 2011

مدققة 
31 ديسمبر 2012 - 

مدققة
31 ديسمبر 2013 - 

مدققة

28.000 20.000 20.000 الودائع النظامية 
28.000 20.000 20.000 المجموع
المصدر: البيانات المالية المدققة 

انخفض إجمالي نقدية المساهمين من 181.78 مليون ريال سعودي في العام المالي 2011م إلى 32.31 مليون ريال 
سعودي في العام  المالي 2012م وذلك بسبب تحويل 166.30 مليون ريال سعودي إلى ودائع ألجل . في حين ارتفع 
المبلغ اإلجمالي نفسه إلى 92.48 مليون ريال سعودي في العام المالي 2013م مقارنة بالعام المالي 2012م وتم ذلك 

لزيادة المالءة المالية .
تستقر الوديعة النظامية عند 10% من الحد األدنى من رأس المال وذلك بحسب عقد التأسيس و طبقا لنظام مراقبة 
شركات التامين التعاوني. وكان مبلغ الوديعة النظامية حتى العام المالي 2012م 20 مليون ريال سعودي، وقد تّمت 

زيادته قي عام 2013م إلى 28 مليون ريال سعودي عقب الزيادة في رأس المال البالغة 80 مليون ريال سعودي. 
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الذمم المدينة ألرصدة األقساط والتأمين 

جدول)٦-2٦(: الذمم المدينة ألرصدة األقساط والتأمين

الذم المدينة ألرصدة األقساط و التأمين 

31 ديسمبر 2011 - بآالف الريال السعودي
مدققة 

31 ديسمبر 2012 - 
مدققة

31 ديسمبر 2013 - 
مدققة

442.335 329.090 420.033 إجمالي الذمم المدينة ألرصدة األقساط والتأمين 

)22.481( )27.932( )30.134( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

419.854 301.158 389.899 صافي الذمم المدينة لألقساط 

النسب الرئيسية 

1.292.975 1.024.070 1.068.776 إجمالي األقساط المكتتبة 
متوسط إجمالي الذمم المدينة كنسبة مئوية من إجمالي األقساط 

29.8%36.6%39.4%المكتتبة 

144134109األقساط تحت التسوية )أيام(

4.74.43.6فترة التحصيل )شهور(

المصدر: القوائم المالية المدققة وتقارير وتحليالت اإلدارة

يشمل رصيد إجمالي األقساط المدينة كاًل من أقساط حملة الوثائق وأقساط إعادة التأمين. بلغ صافي األقساط 
المدينة 389.09 مليون ريال في عام 2011م ووصلت نسبة المتوسط لألقساط المدينة إلى إجمالي األقساط المكتتبة 
34.9%. بينما انخفض صافي األقساط المدينة إلى 301.58 مليون ريال في عام 2012م. في حين زاد صافي األقساط 
المدينة في العام المالي 2013 إلى 419.85 مليون ريال نتيجة إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة %26.3 

من 1.024 مليار ريال إلى 1.293 مليار ريال.

جدول)٦-2٧(: حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها - 31 ديسمبر 2013 

بآالف الريال السعودي
غير المستحقة 
بعد + المتاخرة 
ألقل من ٩0 يوما

المتأخرة 
لمدة ٩0 إلى 

1٨0 يوما

المتأخرة لمدة 
1٨0 إلى 3٦0 

يوما 

المتأخرة 
ألكثر من 3٦0 

يوما 
المجموع 

إجمالي الذمم المدينة لألقساط و التأمين 

430.803 13.285 16.390 38.112 363.016 إجمالي الذمم المدينة - حاملي وثائق التأمين 

7.757 3.439 508 498 3.312 إجمالي الذمم المدينة - معيدي التأمين 

3.775 94 155 50 3.476 معيدي التأمين اآلخرين 

 442.335

نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
75%25%15%0%من حملة الوثائق 

19.779 9.965 4.098 5.717 -   عمليات التأمين ) حملة الوثائق(
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نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
75%10%0%0%من معيدي التأمين 

2.631 2.580 51 -   -   معيدي التأمين 

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها % من 
75%0%0%0%معيدي التامين

71 71 -   -   -   معيدي التأمين اآلخرين 

22.481 12.616 4.148 5.717 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

المصدر: تحليالت اإلدارة ونماذج مؤسسة النقد العربي السعودي

إنخفض إجمالي الذمم المدينة لألقساط والتأمين من 420 مليون ريال سعودي في عام 2011م  إلى 329 مليون ريال 
سعودي في عام 2012م وذلك بسبب زيادة المتابعة على عملية التحصيل خالل 2012م. 

كما إنخفض أيضا مخصص الديون المشكوك فيها من 30.13 مليون ريال سعودي في عام 2011م إلى 27.9 مليون ريال 
سعودي في عام 2012م. وإنخفض متوسط إجمالي الذمم المدينة إلجمالي األقساط المكتتبة من 39.3 % في عام 2011م 
إلى 32.1 % في عام 2012م. وارتفع إجمالي الذمم المدينة لألقساط بتاريخ 31 ديسمبر 2013م إلى 442.3 مليون ريال 
سعودي، في حين انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها حوالي 19.5 % ليصل إلى 22.5 مليون ريال سعودي.

تشكل الذمم المدينة التي تقع ضمن فترة 90 يومًا حوالي 83.6% من إجمالي الذمم المدينة لعام 2013م. ويعزى ذلك 
إلى جهود الشركة المتواصلة في متابعة التحصيل بشكل مستمر.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة 

جدول)٦-2٨(: تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

تكاليف اكتتاب وثائق التأمني المؤجلة 

31 ديسمبر 2011 - بآالف الريال السعودي
مدققة 

31 ديسمبر 2012 - 
مدققة

31 ديسمبر 2013 - 
مدققة

7.8989.4629.133تكاليف االكتتاب المؤجلة في بداية العام 

22.77722.27821.934العمولة المدفوعة خالل العام 

)23.951()22.607()21.213(مصاريف العمولة المتكبدة خالل العام 

9.4629.1337.117تكاليف االكتتاب المؤجلة في نهاية العام 

مؤشرات األداء الرئيسية

32%41%41.5%تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة / العمولة المدفوعة خالل العام 

المصدر:تقارير اإلدارة 
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جدول)٦-2٩(: تكاليف اكتتاب وثائق التأمني المؤجلة حسب القطاع التشغيلي

تكاليف اإلقتناء المؤجلة على حسب القطاع التشغيلي

31 ديسمبر 2011 - بآالف الريال السعودي
مدققة 

31 ديسمبر 2012 - 
مدققة

31 ديسمبر 2013 - 
201120122013مدققة

البحري
 174 115 35%1.8%1.3%0.5

الطبي
 3.653 1.710 878%38.6%18.7%12.3

المركبات
 3.756 4.994 3.026%39.7%54.7%42.5

الحريق  
 321 314 343%3.4%3.4%4.8

حوادث عامة 
 531 422 668%5.6%4.6%9.4

الهندسة 
 1.027 1.577 2.166%10.9%17.3%30.4

الطاقة 
   -   -   -%0.0%0.0%0.0

المجموع 
 9.462 9.133 7.117%100%100%100

المصدر: تقارير اإلدارة 

جدول)٦-30(: العموالت المدفوعة على مستوى القطاع التشغيلي

العموالت المدفوعة على مستوى القطاع التشغيلي

31 ديسمبر 2011 بآالف الريال السعودي
31 ديسمبر2013 - مدققة31 ديسمبر2012 - مدققة مدققة 

1.518 521 574 البحرية 

3.352 4.719 9.809 الطبية 

10.853 11.874 8.301 المركبات

1.598 1.554 1.518 الحريق 

1.557 1.027 1.282 حوادث عامة 

3.057 2.582 1.293 الهندسة 

-   -   -   الطاقة 

21.934 22.278 22.777 المجموع 

المصدر: تقارير االدارة 
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جدول)٦-31(: تكلفة اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة / العموالت المدفوعة على مستوى القطاع التشغيلي

تكلفة اإلقتناء المؤجلة / العموالت المدفوعة على مستوى القطاع التشغيلي 

31 ديسمبر 2013 - مدققة31 ديسمبر 2012 - مدققة31 ديسمبر 2011 - مدققة 

2.3%22.2%30.3%البحرية 

26.2%36.2%37.2%الطبية 

27.9%42.1%45.2%المركبات

21.5%20.2%21.1%الحريق 

42.9%41.1%41.4%حوادث عامة 

70.8%61.1%79.5%الهندسة 

الطاقة 

31.9%37.1%42.5%المجموع

المصدر: تقارير االدارة 

بناًء على  التناسب  بالتحليل بطريقة  المشمولة  الفترة  لكامل  المؤجلة  التأمين  تكاليف اكتتاب وثائق  احتساب  تم 
العمولة المدفوعة لكافة فئات التأمين

بإستثناء القطاع البحري، حيث يتم إحتساب تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة عن طريق تطبيق النسبة المئوية 
يتماشى مع  بما  عام  بشكل  المؤجلة  اإلقتناء  تكاليف  تغيرت  البحرية. وقد  الفئة  25% على عموالت  البالغة  الثابتة 

التغيرات في إجمالي األقساط المكتتبة ودخل األقساط غير المكتسبة.  
في العام المالي 2013م، ساهمت أعمال المركبات بما نسبته 42.5% من إجمالي تكلفة اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة 
وكانت متبوعة بأعمال التأمين الهندسي بما نسبته 30.4% ومن ثم الطبي بما نسبته 12.3%. إنخفضت نسبة تكاليف 
اكتتاب التأمين المؤجلة إلى العمولة المدفوعة من 42.5 % إلى 31.9 % من العام المالي 2011م إلى العام المالي 2013م 
المكتتبة لغالبية فئات  المكتتبة إلى إجمالي األقساط  بما يتماشى مع اإلنخفاض في نسبة إحتياطي األقساط غير 

التأمين. 

المطالبات تحت التسوية، المطالبات التي تم تكبدها ولكن لم يتم اإلبالغ عنها وحصص معيدي التأمين تحت التسوية
والمطالبات التي تم تكبدها ولكن لم يتم اإلبالغ عنها 

جدول)٦-32(: صافي المطالبات تحت التسوية و المطالبات التي تم تكبدها ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

صافي المطالبات تحت التسوية و المطالبات التي تم تكبدها ولكن لم يتم اإلبالغ عنها 

31 ديسمبر 2011 - بآالف الريال السعودي
مدققة 

31 ديسمبر 2012 - 
31 ديسمبر 2013 - مدققةمدققة

إجمالي المطالبات تحت التسوية )باستثناء المطالبات التي تم 
تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها(: 

145.553176.837111.676 في بداية العام 

58.023)65.161(31.284 التغير خالل العام 

إجمالي المطالبات تحت التسوية بنهاية العام )بإستثناء 
176.837111.676169.699 المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها(:

إجمالي المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها
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78.89981.36277.013في بداية العام

49.950)4.349( 2.463التغير خالل العام 

إجمالي المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها 
81.36277.013126.963بنهاية العام

إجمالي المطالبات تحت التسوية والمطالبات التي تم تكبدها 
258.199188.689296.662و لم يتم اإلبالغ عنها

حصة معيدي التأمين في إجمالي المطالبات تحت التسوية 
)باستثناء المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها(:

63.36293.47656.420في بداية العام

40.777)37.056(30.114التغير خالل العام

93.47656.42097.197
حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية بنهاية 

العام )بإستثناء المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ 
عنها(:

حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
عنها: 

9.69228.25118.770في بداية العام 

)1.249( )9.481( 18.559التغير خالل العام 

حصة معيدي التأمين في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
28.25118.77017.521عنها بنهاية العام

حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية و 
121.72775.190114.718المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

صافي المطالبات تحت التسوية )باستثناء المطالبات المتكبدة 
83.36155.25672.502غير المبلغ عنها( 

53.11158.243109.442صافي المطالبات التي تم تكبدها ولم يتم اإلبالغ عنها

صافي المطالبات تحت التسوية و المطالبات التي تم تكبدها 
136.472113.499181.944و لم يتم اإلبالغ عنها

المصدر:القوائم المالية المدققة ونماذج اإلفصاح المقدمة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي 

إنخفض صافي المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها من 136.47 مليون ريال سعودي في 
العام المالي 2011م إلى 113.5 مليون ريال سعودي في العام المالي 2012م بسبب زيادة مقدار المطالبات المدفوعة على 

مدى نفس الفترة. 

إرتفع صافي المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها في العام المالي 2013م بشكل ملحوظ  
ليصل إلى 181.94 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 113.5 مليون ريال سعودي في عام 2012م. ويعود سبب  بشكل رئيسي 
إلى الزيادة في مخصص المطالبات التي تم تكبدها ولكن لم يتم اإلبالغ عنها في العام المالي 2013م عقب توصية من 

الخبير االكتواري في تقرير المركز المالي لعام 2013م. 

إرتفعت حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها من 75.19 مليون 
ريال في العام المالي 2012م إلى 114.7 في العام المالي 2013م أي مانسبته 52.5%  في حين ارتفع إجمالي المطالبات 

تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 57.2% في العام 2013م مقارنة بالعام 2012م. 
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جدول)٦-33(: المطالبات تحت التسوية وحصة معيدي التأمين حسب القطاع التشغيلي

المطالبات تحت التسوية وحصة معيدي التامين حسب القطاع التشغيلي  
)بإستثناء المطالبات التي تم تكبدها و لكن لم يتم اإلبالغ عنها( 

31 ديسمبر 2011 بآالف الريال السعودي
- مدققة 

31 ديسمبر 2012 
- مدققة

31 ديسمبر 2013 
201120122013- مدققة

6.2%4.7%3.0%5.3875.28910.563البحرية 

%13.5%13.3%11.48714.91422.9446.5الطبية 

22.0%31.9%35.4%62.59735.67337.300المركبات

22.3%10.4%19.9%35.23711.65737.816الحريق 

%4.9%1.4%1.1901.5538.2630.7حوادث عامة 

31.1%36.5%21.5%37.94240.80952.813الهندسة 

0.0%1.6%13.0%-   22.9971.781الطاقة 

100%100%100%176.837111.676169.699إجمالي المطالبات تحت التسوية

5.9%4.7%2.9%2.7502.6475.713البحري

%2.60.1%%1061.4711250.1الطبي

0.0%1.7%1.2%1.10898413المركبات

36.4%19.8%33.4%31.18111.15035.427الحريق 

%6.3%0.5%4463006.1650.5حوادث عامة 

51.2%67.5%37.6%35.17238.10849.754الهندسة 

0.0%3.1%24.3%-   22.7151.760الطاقة 

حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت 
100%% 100% 93.47656.42097.196100التسوية

54.1%50.0%51.0%البحري

%0.5%9.9%0.9الطبي

0.0%2.8%1.8%المركبات

93.7%95.7%88.5%الحريق 

%74.6%19.3%37.5حوادث عامة 

94.2%93.4%92.7%الهندسة 

-98.8%98.8%الطاقة 

المطالبات تحت التسوية لمعيدي التأمين / 
57.3%50.5%52.9%إجمالي المطالبات تحت التسوية

المصدر: تقارير اإلدارة 
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جدول)٦-34(: صافي المطالبات التي تم تكبدها ولم يتم اإلبالغ عنها حسب القطاع التشغيلي

صافي المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم االبالغ حسب القطاع التشغيلي

31 ديسمبر 2011 - بآالف الريال السعودي
مدققة 

31 ديسمبر 2012 - 
مدققة

31 ديسمبر 2013 – 
مدققة

% من 
اإلجمالي2011

% من 
اإلجمالي 

2012

% من 
اإلجمالي 

2013

0.2%1.3%1.2%641755217البحري

%27.5%27%33.69215.72830.11763.3الطبي

70.9%68.5%33.1%17.56239.92477.632المركبات

0.4%0.7%1.0%523403458الحريق 

%0.5%0.9%1365185390.3حوادث عامة 

0.4%1.5%1.1%604849480الهندسة 

                       1567             الطاقة 
   -%0.0%0.1%0.0

احمالي المطالبات التي تم 
تكبدها ولم يتم االبالغ 
حسب القطاع التشغيلي

53.11058.244109.443%100%100%100

المصدر:تقارير اإلدارة 

المالي 2013م 169.7 مليون ريال سعودي منها 97.2 مليون ريال  الكلي للعام  التسوية  المطالبات تحت  بلغ إجمالي 
سعودي حصة مطالبات إعادة التأمين تحت التسوية التي تمثل 57.3% إستردادا للمبلغ اإلجمالي المستحق. 

حقق إجمالي المطالبات تحت التسوية للتأمين الهندسي زيادة من 37.9 مليون ريال في العام المالي 2011 إلى 52.8 
مليون ريال في العام المالي 2013 مع النمو الحاصل في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 85.9 مليون ريال إلى 
217.5 مليون ريال خالل نفس الفترة ، تغطية معيدي التأمين للمطالبات تحت التسوية للثالث سنوات بقي بمعدل 

92% إلى %94.

وصل إجمالي المطالبات تحت التسوية للتأمين ضد الحرائق إلى 37.8 مليون ريال سعودي في عام 2013م والتي تمثل  
22.3% من إجمالي المطالبات تحت التسوية 

بلغ إجمالي المطالبات تحت التسوية لتأمين المركبات 37.3 مليون ريال سعودي في عام2013م والذي يمثل 22% من 
إجمالي مبلغ المطالبات تحت التسوية.  ويعزى االنخفاض في إجمالي المطالبات تحت التسوية لتأمين المركبات 
من 62.6 مليون ريال في عام 2011م إلى 35.7 مليون ريال في عام 2012م إلى زيادة تسديد المطالبات تحت التسوية 

لألعوام السابقة خالل عام 2012م.
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إحتياطي األقساط غير المكتسبة وحصة معيدي التأمين إلحتياطي األقساط غير المكتسبة 

جدول)٦-3٥(: إحتياطي األقساط غير المكتسبة و حصة معيدي التأمين إلحتياطي األقساط غير المكتسبة حسب القطاع التشغيلي 

األقساط غير المكتسبة و حصة معيدي التأمين إلحتياطي األقساط غير المكتسبة حسب القطاع التشغيلي

31 ديسمبر 2011 - بآالف الريال السعودي
مدققة 

31 ديسمبر 2012 - 
مدققة

31 ديسمبر 2013 - 
مدققة

7.312       4.7453.994       البحري

114.94767.86257.808الطبي 

195.831168.434176.959المركبات

11.604  8.2629.365الحريق 

5.9006.8767.618حوادث عامة 

73.17079.847114.153 الهندسة 

-                         -                         -                         الطاقة 

إجمالي إحتياطي األقساط غير المكتسبة )باستثناء إحتياطي عجز 
402.856336.380375.450 األقساط(

1.2811.42113.727إحتياطي عجز األقساط 

إجمالي إحتياطي األقساط غير المكتسبة 
404.137337.801389.177)بما في ذلك إحتياطي نقص األقساط(

2.3692.2454.434 البحري

2.6842.5132.705الطبي

2591.2131.476           المركبات

7.2198.11910.144الحريق 

3.8164.6164.730حوادث عامة 

67.10472.669100.413الهندسة 

-                         -                         -                         الطاقة 

83.45091.375123.901إجمالي حصة معيدي التامين من إحتياطي األقساط غير المكتسبة 



87

إحتياطي األقساط غير المكتسبة )باستثناء إحتياطي عجز األقساط( / 
إجمالي األقساط المكتتبة 

27.5%21.4%27.5%البحرية

%36.3%29.5%37.1الطبية

26.3%35.3%39.5%المركبات

19.8%19.9%21.0%الحريق 

%33.2%35.8%41.1حوادث عامة 

52.5%64.7%85.2%الهندسة 

0.0%0.0%0.0%الطاقة 

29.0%32.8%37.7%اجمالي حصة معيدي التأمين من إحتياطي األقساط غير المكتسبة

إحتياطي األقساط غير المكتتبة معيدي التأمين / األقساط المسندة 

28.3%26.4%31.3%البحري

%41.4%39.9%39الطبي

26.1%19.5%5.0%المركبات

18.8%18.8%20.1%الحريق 

%47.4%50.8%44.3حوادث عامة 

51.4%67.6%96.1%الهندسة 

0.0%0.0%0.0%الطاقة 

إجمالي حصة معيدي التأمين من إحتياطي االقساط 
29.5%31.8%35.0%غير المكتسبة 

المصدر: تقارير اإلدارة 

يتم إحتساب إحتياطي األقساط غير المكتسبة وفقا للطريقة التناسبية على إجمالي األقساط المكتتبة لكافة قطاعات 
التشغيل بإستثناء البحري حيث يتم إحتساب إحتياطي األقساط المكتسبة عن طريق تطبيق النسبة المئوية الثابتة 
الجهات  قبل  من  معادلة خاصة  إعطاء  يتم  الهندسة  وبالنسبة ألعمال  المكتتبة،  األقساط  إجمالي  على   %25 البالغة 

المعنية. 

إنخفض إجمالي إحتياطي األقساط غير المكتسبة )باستثناء إحتياطي عجز األقساط( من 402.8 مليون ريال سعودي 
في العام المالي 2011م إلى 336.3 مليون ريال سعودي في العام المالي 2012م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اإلنخفاض 
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في إحتياطي األقساط غير المكتسبة  لنشاطات التأمين الطبية وتأمين المركبات ، والتي تتناسب مع اإلنخفاض في 
فئات التأمين هذه.

وتتأثر الزيادة في حصة معيدي التأمين في إحتياطي األقساط غير المكتسبة بالزيادة في أعمال فئة الحوادث العامة 
والهندسة وبالتالي زيادة اإلسناد في هذه الفئات. 

إرتفع إجمالي إحتياطي األقساط غير المكتسبة )باستثناء إحتياطي عجز األقساط( بتاريخ 31 ديسمبر 2013م، إلى 
المكتسبة  غير  األقساط  إحتياطي  في  الزيادة  هو  األول  المقام  في  ذلك  سبب  ريال سعودي وكان  مليون   375.4

للمركبات والهندسة.
سجل إجمالي حصة معيدي التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة ارتفاعًا على مدى السنوات الثالث السابقة. 
حيث ارتفعت من 83.4 مليون ريال في عام 2011م إلى 91.4 مليون ريال سعودي في عام 2012م لتصل إلى 123.9 مليون 
ريال في عام 2013م. ويعزى هذا األرتفاع إلى الزيادة في إجمالي األقساط المكتتبة في أنشطة التأمين ضد الحريق 

والتأمين الهندسي. والتي تمت إعادة تأمنيها عن طريق االتفاقيات االختيارية.

بناء على توصيات الخبير اإلكتواري ، فقد تمت زيادة احتياطي عجز االقساط في العام المالي 2013م من 1.42 مليون 
ريال إلى 13.73 مليون ريال، يعود سبب تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى تشكيل إحتياطي بقيمة 5.73 مليون ريال 

وإحتياطي بقيمة 8 مليون ريال لنشاطي التأمين الطبي والتأمين على المركبات على التوالي.

تعامالت و أرصدة األطراف ذات العالقة

جدول)٦-3٦(: تعامالت و أرصدة األطراف ذات العالقة

تعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 

قيمة التعامالت بآالف الريال السعودي 

31 ديسمبر 2011 - الطرف ذو العالقة و طبيعة العملية 
مدققة 

31 ديسمبر 2012 – 
مدققة

31 ديسمبر 2013 - 
مدققة

عمليات التأمين 

المساهمين 

يو سي ايه للتأمين البحرين 

34.409 الرصيد في بداية العام 

19.029 تحويل االستثمارات المتاحة للبيع 

)53.438( األموال المستلمة 

-   -   -   الرصيد بنهاية العام 

مجموعة بن الدن السعودية 

156.864 215.804 237.834 الرصيد في بداية العام 

387.375 260.242 390.072 القسط 

)309.214( )319.182( )412.102( المدفوعات و المطالبات 

235.025 156.864 215.804 الرصيد بنهاية العام 
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مجموعة راشد الراشد 

10.898 9.591 16.401 الرصيد في بداية العام 

36.391 23.316 21.986 القسط 

)37.727()22.009()28.796(المدفوعات و المطالبات 

9.562 10.898 9.591 الرصيد بنهاية العام 

شركة التوريدات السعودية 

-4.189 3.350 الرصيد في بداية العام 

-   12.550 11.162 القسط

-   )12.396()10.323(المدفوعات والمطالبات 

- 4.343 4.189 الرصيد بنهاية العام 

مجموعة الفيصلية 

-33 -   الرصيد في بداية العام 

-   6.897 2.104 القسط 

-   )7.580()2.071(المدفوعات و المطالبات 

-)650( 33 الرصيد بنهاية العام 

أعضاء مجلس اإلدارة

خدمات المطالبات و األخطار )كارز(: 

203)4.082( -   الرصيد في بداية العام 

)7.135()5.690( رسوم التعامل مع المطالبات

7.762 9.975المدفوعات التي تمت 

)803( 203 -   الرصيد بنهاية العام 

خدمات المطالبات و األخطار )كارز(:
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2 8 الرصيد في بداية العام 

694 649 القسط 

)151( )655( المدفوعات و المطالبات

545 2 -   الرصيد بنهاية العام 

مكتب المحامي حسان المحاسني للمحاماة واالستشارات القانونية 

65 85 الرصيد في بداية العام 

323 322 القسط 

)318( )342(المدفوعات و المطالبات 

70 65 -   الرصيد بنهاية العام 

عمليات المساهمين 

يو سي ايه للتأمين البحرين

-   24.962 78.400 الرصيد في بداية العام 

-)24.962(53.438 الشهرة مستحقة الدفع 

--   24.962 الرصيد بنهاية العام 

نجم لخدمات التأمين 

230 230 230 الرصيد في بداية العام 

500 -   -   المصاريف 

270 230 230 الرصيد بنهاية العام 

   -

أعضاء مجلس اإلدارة

1.154 1.154 912 مكافات مجلس اإلدارة 

المصدر: القوائم المالية المدققة 

بلغ رصيد عمليات التأمين لشركة يو سي ايه للتأمين البحرين ما قيمته 34.41 مليون ريال في عام 2011م،كما 
قامت الشركة بتحويل استثمارات متاحة للبيع بقيمة 19.03 مليون ريال لحساب شركة يو سي ايه للتأمين البحرين 
في عام 2011 ليبلغ مجموع هذه األرصدة 53.44 مليون ريال، وقد تّمت تسوية هذه األرصدة مقابل المبلغ المستحق 
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المستحقة  الشهرة  2011م وذلك مقابل  عام  بنهاية  المساهمين  البحرين من عمليات  للتأمين  ايه  يو سي  لشركة 
لشركة يو سي ايه للتأمين البحرين المقدرة بـ 78.4 مليون ريال بحسب االتفاقية التي تمت الموافقة عليها من قبل 

مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقد تم تسديد باقي القيمة بنهاية عام 2012م وتمت تسويتها من حساب المساهمين بشكل نهائي.

شركة  الراشد.  راشد  مجموعة  السعودية.  الدن  بن  )مجموعة  الشركة  في  المساهمة  الشركات  أرصدة  وتمثل 
التوريدات السعودية. ومجموعة الفيصلية( تعامالت هذه الشركات كعمالء للشركة في عامي 2011م و2012. أما 
في عام 2013م فلم تظهر أرصدة لكل من شركة التوريدات السعودية ومجموعة الفيصلية حيث أنهم لم يعودوا من 

المساهمين في الشركة.

المجموعات االخرى من االطراف ذات العالقة توضح في القوائم من خالل تعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة والذين 
يملكون أسهم في كال الشركتين. التعامالت مع تلك المجموعات تم بيانها في القوائم المالية لألعوام 2011م و 

2012م و 2013م.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

جدول)٦-3٧(: قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

األرباح غير  رأس المال بآالف الريال السعودي
الموزعة 

اإلحتياطي 
النظامي 

التغير في قيمة 
اإلستثمارات 

المتاحة للبيع 
المجموع 

295.020 708 18.862 75.450  200.000 الرصيد بتاريخ 1 يناير 2011 

)303( )303( ---التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع 

50.666 --50.666  -صافي الدخل للسنة 

-   -8.567 )8.567(     -المحولة إلى اإلحتياطي النظامي 

)20.000( --)20.000(   -األرباح 

)7.833( --)7.833(     -الزكاة و ضريبة الدخل للسنة

317.550 405 27.429 89.716 200.000 الرصيد بتاريخ 31 ديسمبر 2011 

317.550 405 27.429 89.716  200.000 الرصيد بتاريخ 1 يناير 2012 

)175( )175( ---التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات المتاحة للبيع

30.136 --30.136  -صافي الدخل للسنة

-   -4.515 )4.515( -المحولة إلى االحتياطي النظامي 

)20.000(--)20.000(-األرباح 

)7.560( --)7.560(  -الزكاة و ضريبة الدخل للسنة

319.951 230 31.944 87.777  200.000 الرصيد بتاريخ 31 ديسمبر 2012 

319.951 230 31.944 87.777   200.000 الرصيد بتاريخ 1 يناير 2013 
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616 616 --                 -التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع 

)78.256( --)78.256(   -صافي الدخل للسنة 

-   --)80.000(80.000 المحولة إلى االحتياطي النظامي 

)266( --)266(         -األرباح 

)5.882( --)5.882(  -الزكاة و ضريبة الدخل للسنة

236.163 846 31.944 )76.627(280.000 الرصيد بتاريخ 31 ديسمبر 2013 

المصدر: القوائم المالية المدققة 

بلغ رأس مال الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2013م مبلغًا وقدره 280 مليون ريال سعودي مقّسم إلى 28 مليون سهم  
قيمة كل سهم 10 ريال سعودي. 

كما في 31 ديسمبر2011م، بلغت حقوق المساهمين إلى 317.55 مليون ريال سعودي نتيجة لفائض بلغ 53 مليون ريال 
سعودي في عمليات التأمين. 

بحلول 31 ديسمبر 2012م، بلغت حقوق المساهمين 319.95 مليون ريال سعودي بعد تحقيق ربح بلغ 25.38 مليون ريال 
سعودي في عمليات التأمين. 

التي  المساهمين إلى 236.16 مليون ريال سعودي في أعقاب الخسارة  بحلول 31 ديسمبر 2013م،  انخفضت حقوق 
تكبدتها الشركة في عمليات التأمين 

خالل العام المالي 2013م، قامت الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع بـ 80 مليون ريال سعودي عن طريق تحويل 
رصيد من حساب االرباح المبقاة وتوزيع عدد )2( من األسهم المجانية لكل خمسة أسهم يحملها المساهم. 

طلبت الشركة زيادة رأسمالها في العام المالي 2014م لألسباب التالية: 

 زيادة هامش المالءة المالية تماشيا مع اللوائح المطبقة.	

 زيادة قدرتها على استيعاب عقود التأمين الكبيرة وخاصة في أعمال الشركات. 	

 زيادة  تنوع العوائد النقدية لديها واستثمارها. 	

قائمة التدفق النقدي )حملة الوثائق والمساهمين( 

جدول)٦-3٨(: قائمة التدفق النقدي )حملة الوثائق والمساهمين(

قائمة التدفق النقدي )حملة الوثائق و المساهمين( 

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2011 بآالف الريال السعودي

حاملي وثائق التأمين

15.916 )115.326(33.674 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

35.970 )61.450()27.076(صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية 

34.132 210.908 204.310 النقد ومافي حكمه في بداية العام 

86.018 34.132 210.908 النقد ومافي حكمه في نهاية العام 
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المساهمين 

17.837 17.864 67.888 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

31.851 )147.330(113.322 صافي النقد من األنشطة االستثمارية 

10.484 )20.000( )20.000( صافي النقد من األنشطة التمويلية 

32.314 181.780 20.570 النقد ومافي حكمه في بداية العام 

92.486 32.314 181.780 النقد ومافي حكمه في نهاية العام 

المصدر: القوائم المالية المدققة 

حققت األنشطة من عمليات التأمين  تدفقًا نقديًا سلبيًا بقيمة 115.3 مليون ريال وذلك في عام 2012م مقارنة بتدفق 
ايجابي بلغ 33.7 مليون ريال في العام المالي 2011، ويعزى ذلك إلى التغيرات في موجودات ومطالب عمليات التأمين 
في العام المالي 2012م والتي أثرت بشكل سلبي في التدفق النقدي بقيمة 119.4 مليون ريال. ومن أهم هذه التغيرات:

· انخفاض صافي األقساط المدينة من 381.1 مليون ريال في العام المالي 2011م إلى 281.1 مليون ريال في 	
العام المالي 2012م نتيجة إلى زيادة جهود اإلدارة في تحصيل قيمة األقساط. والتي أدت إلى زيادة التدفق 

النقدي لعمليات التأمين بقيمة 101.4 مليون ريال في العام المالي 2012م.
· انخفاض حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية من 121.7 مليون ريال في العام المالي 2011م 	

إلى 75.2 مليون ريال في العام المالي 2012م، والتي زادت بدورها في التدفق النقدي لعمليات التأمين بقيمة 
46.5 مليون ريال لعام 2012م.

· انخفاض المدفوع إلى معيدي التأمين بقيمة 49.4 مليون ريال. والتي أدت إلى زيادة التدفق النقدي.	
· التأمين 	 لنشاط  المكتسبة  غير  األقساط  احتساب  طريقة  لتغير  نتيجة  المكتسبة  غير  األقساط  انخفاض 

الهندسي.
· عمليات 	 إلى  والمستحق  المستحقة.  الدفعات  التسوية.  تحت  المطالبات  تحت  تندرج  التي  الدفعات  زيادة 

المساهمين والتي أدت إلى انخفاض التدفق النقدي بقيمة 185.4 مليون ريال في عام 2012م. 

بلغ النقد وما في حكمه في نهاية العام المالي 2012م مبلغًا وقدره 34.1 مليون ريال مقارنة بـ 201.9 مليون ريال 
بنهاية عام 2011م. ويعزى هذا االنخفاض إلى النتائج السلبية إلى التدفق النقدي لألنشطة التشغيلية لعام 2012م.

في العام المالي 2013م بلغ الناتج اإليجابي من االنشطة التشغيلية من عمليات التأمين ما قيمته 15.9 مليون ريال 
مقارنة بناتج سلبي قدره 115.3 مليون ريال في العام المالي 2012م. ويعزى ذلك إلى التغيرات في موجودات ومطاليب 
العمليات التشغيلية في العام المالي 2013م والتي أثرت بشكل إيجابي على التدفق النقدي نتيجة الزيادة الكبيرة في 
المدفوع إلى معيدي التأمين ، األقساط غير المكتسبة والمطالبات تحت التسوية والتي شكلت ارتفاع مجموعها من 

581.7 مليون ريال في العام المالي 2012م إلى 863.1 مليون ريال في العام المالي 2013م.
ونتيجة لذلك. زاد النقد وما في حكمه في نهاية العام المالي 2013م إلى 86.0 مليون ريال مقارنة بـ 34.1 مليون 

ريال بنهاية العام المالي 2012م

أما بالنسبة لقائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين. فقد انخفض اجمالي النقد وما في حكمه من 181.8 مليون 
ريال في عام 2011م إلى 32.3 مليون ريال في العام المالي 2012م وذلك بسبب انخفاض صافي النقد المتوفر من 
األنشطة التشغيلية من 67.9 مليون ريال في عام 2011م إلى 17.8 مليون ريال في عام 2012م. باإلضافة إلى تحقيق 

صافي سلبي من األنشطة االستثمارية بلغ 147.3 مليون ريال في عام 2012م.

ارتفع اجمالي النقد ومافي حكمه من 32.3 مليون ريال في العام المالي 2012م إلى 92.5 مليون ريال في العام المالي 
2013م وذلك بسبب تحقيق صافي إيجابي من األنشطة االستثمارية بلغ 31.8 مليون ريال سعودي في عام 2013م.
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األصول المضمنة في حساب المالءة

األصول المضمنة – إجمالي األصول

جدول)٦-3٩(:  إجمالي األصول المضمنة في حساب المالءة )عمليات تأمين ومساهمين(

إجمالي األصول المضمنة في حساب المالءة )عمليات تأمين ومساهمين(

31 ديسمبر 2011 - بآالف الريال السعودي
مدققة 

31 ديسمبر 2012 - 
مدققة 

31 ديسمبر 2013 - 
مدققة

178.504 66.446 392.688 النقد و مافي حكمه

301.673247.875 90.753 اإلستثمارات 

التأمين،و إعادة التامين و الذمم المدينة األخرى المستحقة خالل 90 
456.413 230.549 390.128 يوما

123.901 91.375 83.450 حصة إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة 

114.716 75.189 121.725 حصة إعادة التأمين من المطالبات المستحقة 

342 7 20 الفائدة المستحقة، دخل اإليجار

7.117 9.133 9.462 تكلفة اإلقتناء المؤجلة 

-   22.847 47.708 التوزيع المستحق من عمليات التأمين 

24.09531.778 30.118 التكاليف المدفوعة مسبقا 

6.849 8.743 8.542 األمالك و المعدات 

830.0571.167.495 1.174.594 إجمالي أصول عمليات التأمين المضمنة في المالءة

المصدر: نموذج االفصاح المقدم الى مؤسسة النقد العربي السعودي 

السوقية  القيمة  السعودي فإن  العربي  النقد  الصادرة من مؤسسة  التنفيذية  الالئحة  المادة 65 )1( من  حسب نص 
لألصول ينبغي أن ال تزيد عن عملية التقييم لغرض حساب هامش المالءة. إذا كانت النسبة من إجمالي األصول أقل 

من عامل التضمين فإن األصل برمته يعتبر قابل للتضمين.
حسب نص المادة 65 )2( من الالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي فإن الحد األعلى لكل فئة 

من فئات األصول إلجمالي األصول 20 %.
يتم إدخال التعديالت يدويًا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لعكس الخصومات التي ال تتوافق مع حدود تنظيم 

تركز األصول والتي تتجاوز سقف الفئة المحددة لألصول.
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جدول)٦-40(: حساب هامش المالءة المالية لعام 2013

حساب هامش المالءة المالية لإلثني عشر شهرا المنتهبة بتاريخ 31 ديسمبر 2013 

بآالف الريال 
السعودي

إجمالي األقساط 
المكتتبة 

صافي االقساط 
المكتتبة 

معدل االحتفاظ )الحد األدني 
من صافي االقساط المكتتبة 
/ إجمالي االقساط المكتتبة 

)% ٥0 =

المالءة المالية هامش المخاطرة 
المطلوبة 

30.03.992%50.0%26.61610.936البحري

16.024.424%95.9%159.182152.649الطبي 

20.0133.502%99.2%673.171667.511 المركبات

16.04.697%50.0%58.7104.629الحريق 

30.03.890%56.5%22.93312.966حوادث عامة 

30.032.627%50.0%217.51522.255الهندسة 

30.020.227%50.0%134.8472.321الطاقة 

873.267223.359 1.292.974 المجموع 

المصدر نموذج االفصاح المقدم الى مؤسسة النقد العربي السعودي 

حسب متطلبات الالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي فإنه يجب على الشركة االحتفاظ 
بهامش مالءة يعادل أعلى مبلغ من المبالغ الثالثة اآلتية: متطلبات الحد األدنى من رأس المال )200 مليون ريال(، 
هامش مالءة األقساط )223.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2013 م( وهامش مالءة المطالبات )188.5 مليون ريال 
كما في 31 ديسمبر 2013 م( وعلى هذا األساس فإن هامش المالءة المالية المطلوب للشركة هو 223.3 مليون ريال 

كما في 31 ديسمبر 2013 م.

تحليل المالءة المالية 

جدول)٦-41(: تحليل المالءة المالية

تحليل المالءة المالية 

31 ديسمبر 2013  - مدققة بآالف الريال السعودي

األصول ا القابلة للتضمين في حساب المالءة

881.992عمليات التأمين ) حملة الوثائق( 

285.503عمليات المساهمين 

1.167.495إجمالي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة

المطلوبات 

963.476عمليات حاملي وثائق التأمين 
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128.618عمليات المساهمين 

1.092.094إجمالي المطلوبات 

إجمالي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة

)81.484(عمليات التأمين )حملة_وثائق التامين (

156.885عمليات المساهمين 

75.401إجمالي صافي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة

223.339الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة المالية 

فائض )عجز( صافي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة على الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة 
)147.958(المالية 

33.8%تغطية هامش المالءة المالية 

المصدر: نموذج االفصاح المقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي 

األدنى  الحد  قياسًا على  المالءة  للتضمين في حساب  القابلة  التأمين  الشركة في صافي أصول عمليات  بلغ عجز 
المطلوب 147.9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2013م 

بلغ هامش المالءة)صافي األصول القابلة للتأمين قياسًا على الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة مقسومًا على 
الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة( 33.8% كما في 31 ديسمبر 2013م. ويعد هذا أقل من إجمالي الحد األدنى 
المطلوب. والشركة بصدد اتخاذ االجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الوضع كما هو محدد بوضوح في المادة 68 
من الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي )أي زيادة رأس المال. تعديل األقساط. الحد من 

التكاليف(.
ومن المتوقع أن تمكن الزيادة المرتقبة في رأس مال الشركة من تعزيز نسبة هامش مالءتها وتغطية خسائرها 

المتراكمة.

٦-٦ نتائج عمليات التأمين المنتهية في 30 يونيو 2013 م  و 30 يونيو 2014م

قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم

جدول)٦-42(: قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم للنصف األول من عام 2014م

قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم

يونيو 2013بآالف الرياالت
)غير مدققة(

يونيو 2014
)غير مدققة( 

 580.483 692.850إجمالي أقساط  التأمين المكتتبة 

)165.050()166.933(أقساط  إعادة التأمين المسندة

)1.970()2.560(فائض خسارة أقساط التأمين

 413.463 523.357صافي أقساط التأمين المكتتبة 

)42.744()106.367(التغيرات في صافي األقساط غير المكتسبة 
صافي أقست

 370.719 416.990التأمين المكتسبة 

 19.224 22.292العموالت المستلمة من إعادة التأمين

 389.943 439.282صافي االيرادات 
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 412.633 417.276إجمالي المطالبات المدفوعة 

)63.015()26.202(حصة معيدي التأمين في المطالبات 

 349.618 391.074صافي المطالبات المدفوعة 

)3.264()37.938(التغيرات في المطالبات تحت التسوية 

 346.354 353.136صافي المطالبات المتكبدة

 8.885 13.144تكلفة االستحواذ على وثائق التأمين 

 355.239 366.280صافي التكاليف و المصاريف 

 34.704 73.002صافي نتائج عمليات التأمين 

)49.017()52.282(المصاريف العامة و اإلدارية 

)3.971()4.254(أتعاب اإلشراف و التفتيش 

 1.588 2.972إيرادات استثمار  

)16.696( 19.438الفائض / )العجز( من عمليات التأمين 

)16.696( 17.494حصة المساهمين من عمليات التأمين من الفائض / )العجز(  

   - 1.944فائض الفترة 

21.258 21.258الفائض التراكمي في بداية الفترة

   21.258 23.202الفائض التراكمي في نهاية الفترة

مؤشرات األداء

71.2%75.5%نسبة اإلحتفاظ

63.9%60.2%نسبة صافي األقساط المكتسبة من إجمالي األقساط المكتتبة  

93.4%84.7%صافي نسبة الخسارة 

1.5%1.9%نسبة مصاريف العمولة من إجمالي األقساط المكتتبة 

11.5%13.2%دخل العموالت كنسبة مئوية من األقساط المسندة

6.0%10.5%فائض عمليات التأمين كنسبة مئوية من إجمالي األقساط المكتتبة 

8.4%7.5%نسبة المصاريف العامة و اإلدارية من إجمالي االقساط المكتتبة

2.9%-2.8%نسبة الفائض / )العجز( عمليات التأمين  من إجمالي األقساط المكتتبة

المصدر القوائم المالية غير المدققة وتقارير وتحليالت اإلدارة

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في النصف األول لعام 2013م،  692.8 مليون ريال سعودي، وبلغ  صافي نتائج 
عمليات التأمين 73 مليون ريال.  

التأمين المكتتبة في النصف األول لعام 2014م إلى 580.4 مليون ريال. ويعزى ذلك إلى  انخفض إجمالي أقساط 
انخفاض أنشطة تأمين المركبات وذلك بسبب عدم تجديد بعض وثائق  التأمين الرئيسية  بنفس الشروط السابقة. 

باإلضافة إلى االنخفاض في أنشطة التأمين الهندسية حيث أن تلك الوثائق ال تتجدد كل عام.

نتيجة لذلك. انخفض صافي نتائج عمليات التأمين من 73 مليون ريال في النصف األول من عام 2013م إلى 34.7 
مليون ريال في النصف األول من عام 2014م

بلغ صافي العجز من عمليات التأمين في النصف األول من عام 2014م إلى 16.7 مليون ريال مقارنة بفائض بلغ 19.4 
مليون ريال للنصف األول من عام 2013م وذلك نتيجة زيادة نسبة صافي الخسارة لنشاط تأمين المركبات التي 

نتجت عن زيادة حجم المطالبات المتأخرة والتي حصلت في عام 2013م ولم يتم اإلبالغ عنها في تلك الفترة.
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قائمة دخل المساهمين

جدول)٦-43(: قائمة دخل المساهمين للنصف األول من عام 2014م

قائمة دخل المساهمين 

يونيو 2013بآالف الريال السعودي
غير مدققة

يونيو 2014
غير مدققة 

االيرادات 

)16.696(  17.494حصة المساهمين من )عجز( فائض عمليات التأمين

 1.613 450ايرادات العموالت

- 8إيرادات اإلستثمار 

 1.020 7.415 إيرادات محققة في إستثمارات متاحة للبيع

)14.063(  25.367اجمالي اإليرادات 

المصاريف 

 710 305المصاريف اإلدارية و العامة 

 612 518مكافآت أعضاء مجلس االدارة

 1.322 823اجمالي المصاريف 

)15.385( 24.544صافي الدخل )الخسارة( قبل الزكاة للفترة 

النسب الرئيسية 

0.12%0.04%نسبة المصاريف العامة واإلدارية من إجمالي األقساط المكتتبة

2.65%-3.54%نسبة صافي دخل / )خسارة( المساهمين من إجمالي األقساط المكتتبة 

المصدر القوائم المالية غير المدققة وتقارير وتحليالت اإلدارة

 بلغت حصة المساهمين والتي تشكل 90% من فائض عمليات التأمين للنصف األول من 2013م، 17.5 مليون ريال.  في 
حين بلغ عجز حصة المساهمين من عمليات التأمين إلى 16.7 مليون ريال ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض 

نتائج أنشطة تأمين المركبات. 

 بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين 

جدول)٦-44(: بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين للنصف األول من عام 2013م

بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين - النصف األول لعام 2013 

المجموعأخرىالمركباتطبي*بآالف الريال السعودي

88.673406.077198.100692.850إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)166.933()162.754()4.176()3(أقساط التأمين المسندة

)2.560()1.125()325()1.110( فائض خسارة أقساط التأمين

87.560401.57634.221523.357صافي أقساط التأمين المكتتبة
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)106.367()5.193()90.925()10.249(التغيرات في صافي األقساط غير المكتسبة 

77.311310.65129.028416.990صافي أقساط التأمين المكتسبة 

157521.71622.292العموالت المستلمة من إعادة التأمين

 50.744439.282 77.312311.226صافي االيرادات 

)417.276()33.075()290.778()93.423(إجمالي المطالبات المدفوعة 

1.0207725.10526.202حصة معيدي التأمين  

)391.074()7.970()290.701()92.403(صافي المطالبات المدفوعة 

20.83716.48162037.938التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية 

)353.136()7.350()274.220()71.566(صافي المطالبات المتكبدة 

)13.144()3.928()6.638()2.578(تكلفة استحواذ وثائق التأمين 

)366.280()11.278()280.858()74.144(صافي التكاليف 

3.16830.36839.46673.002صافي نتائج عمليات التأمين 

المصدر:القوائم المالية غير المدققة 

جدول)٦-4٥(: بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين للنصف األول من عام 2014م

بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين - للنصف األول من عام 2014م 

المجموعأخرىالمركباتطبي*بآالف الريال السعودي

99.801282.119198.563580.483إجمالي األقساط المكتتبة

)165.050()164.612()424()13(أقساط التأمين المسندة

)1.970()1.270()500()200( فائض خسارة أقساط التأمين

99.587281.19532.681413.463صافي أقساط التأمين المكتتبة

)42.744()8.359()11.352()23.033(التغيرات في صافي األقساط غير المكتسبة 

76.554269.84224.322370.719صافي أقساط التأمين المكتسبة 

142318.80119.224العموالت المستلمة من إعادة التأمين

389.943 43.123 76.555270.265صافي االيرادات 

)412.633()66.792()295.846()49.994(إجمالي المطالبات المدفوعة 

 1.88341660.71663.015حصة معيدي التأمين  

)349.618()6.077()295.430()48.111(صافي المطالبات المدفوعة 

 3.264)234(20.696)17.198(التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية 

)346.354()6.311()274.734()65.309(صافي المطالبات المتكبدة 

)8.885()3.275()3.306()2.305(تكلفة إقتناء استحواذ التأمين 

)355.239()9.585()278.040()67.614(صافي التكاليف 

33.53834.705)7.775(8.942صافي نتائج عمليات التأمين 

المصدر:القوائم المالية غير المدققة
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إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

جدول)٦-4٦(: إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للنصف األول من عام 2014م

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مقابل صافي األقساط المكتسبة

صافي االقساط المكتسبةإجمالي االقساط المكتتبة

 
النصف األول لعام 

2013
غير مدققة

النصف األول لعام 2014 
غير مدققة

النصف األول لعام 
2013

غير مدققة

النصف األول لعام 2014 
غير مدققة

20.60716.9675.525692.850البحري 

88.67399.80177.31176.555الطبي

406.077282.119310.651269.843المركبات

48.17749.4593.6012.202الحريق 

16.22216.3496.6084.396الحوادث العامة 

66.34345.55012.90510.135الهندسة 

46.75170.238389569الطاقة 

  

692.850580.483416.990370.719المجموع 

المصدر:القوائم المالية غيرالمدققة

انخفض إجمالي أفساط التأمين المكتتبة في النصف األول لعام 2014م إلى 580.4 مليون ريال وذلك مقارنة مع 692.8 
مليون ريال لنفس الفترة من العام 2013م. ويعزى هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أقساط التأمين المكتتبة 
لنشاط تأمين المركبات حيث انخفض من 406 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 282.1 مليون ريال 
للنصف األول من عام 2014م وذلك نتيجة لعدم تجديد وثائق تأمين رئيسية تسببت في خسائر خالل العام السابق.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب قنوات البيع

جدول)٦-4٧(: إجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب قنوات البيع للنصف األول من عام 2014م

اجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب قنوات البيع 

يونيو 2014 غير مدققةيونيو 2013 غير مدققة

352.038            452.315 المبيعات المباشرة 

191.886172.859مبيعات الفروع 

48.64955.586الوسطاء / الوكالء 

692.850580.483المجموع 

كنسبة مئوية من اإلجمالي

60.6%65.3%المبيعات المباشرة

29.8%27.7%مبيعات الفروع

3.2%6.0%الوسطاء / الوكالء

100%100%المجموع

المصدر: القوائم الماليةغير المدققة
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ينتج الجزء الرئيسي من أعمال الشركة عن طريق البيع المباشر التي تشمل إصدار وبيع وثائق تأمين من خالل 
موظفي المبيعات في المركز الرئيسي للشركة والذي يشكل مانسبته 65.3 % و60.6 % من أجمالي اقساط التأمين 

المكتتبة للنصف األول من عامي 2013م 2014م على التوالي.
وتشكل المبيعات من خالل الفروع المنتشرة في المملكة مانسبته 27.7% في النصف األول من عام 2013م و مانسبته  

29.8% في النصف األول من عام 2014م

كما تشكل المبيعات من خالل وسطاء التأمين المرخص لهم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 6% فقط في 
النصف األول من عام 2013م و نسبة 3.2% في النصف األول من عام 2014م

التوزيع والبيع في  أن شبكة  الشركة  لتوزيع منتجاتها وذلك العتقاد  للمبيعات  بتعين وكالء  الشركة  لم تقم 
المملكة تقوم بدور كافي في بيع وتسويق منتجات الشركة.

إعادة التأمين 

جدول)٦-4٨(: أقساط إعادة التأمين حسب القطاع التشغيلي للنصف األول من عام 2014م

أقساط إعادة التأمين حسب القطاع التشغيلي  ) بما في ذلك فائض خسارة األقساط (

النصف األول لعام 2013 غير 
مدققة

النصف األول لعام 2014 غير 
مدققة

النسبة المئوية
2013

النسبة المئوية
2014 

5.9%8.5%9.807 14.382البحري

0.1%0.7%1.113213الطبي

0.6%2.7%4.501924 المركبات

27.1%25.9%43.94645.286الحريق

5.2%3.5%5.8638.692الحوادث العامة

19.8%31.7%53.74233.069الهندسة

41.3%27.1%45.94669.029الطاقة

100%100%167.020 169.493  المجموع

المصدر: تقارير اإلدارة 

جدول)٦-4٩(: نسبة أقساط إعادة التأمين حسب القطاع التشغيلي للنصف األول من عام 2014م

           نسبة أقساط إعادة التأمين حسب القطاع التشغيلي  ) بما في ذلك فائض خسارة األقساط (

النصف األول لعام 2014 غير مدققةالنصف األول لعام 2013 غير مدققة

57.8%69.8%البحري

0.2%1.3%الطبي

0.3%1.1% المركبات

91.6%91.2%الحريق

53.2%36.1%الحوادث العامة

72.6%81.0%الهندسة

98.3%98.3%الطاقة

28.8%24.5%المجموع

71.2%75.5%معدل اإلحتفاظ 

المصدر: تقارير اإلدارة 
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انخفضت أقساط إعادة التأمين لنشاط التأمين الطبي من 1.11 مليون ريال في النصف األول لعام 2013م إلى 0.21 
مليون ريال في النصف األول من عام 2014م وذلك بسبب التسويات المدفوعة في النصف األول من عام 2013م والتي 

بلغت 0.8 مليون ريال.

كما انخفضت أقساط إعادة التأمين لنشاط تأمين المركبات من 4.5 مليون ريال في النصف األول من عام 2013م 
إلى 0.92 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014م وذلك بسبب عدم تجديد إحدى اتفاقيات إعادة التأمين الرئيسية 

نتيجة لعدم تجديد وثائق التأمين المتعلقة بها.

عموالت إعادة التأمين 

جدول)٦-٥0(: عموالت إعادة التأمين المكتسبة للنصف األول من عام 2014م

           عمولة إعادة التأمين المكتسبة

النصف األول لعام 2013 غير باالف الرياالت
النصف األول لعام 2014 غير مدققةمدققة

29.65223.044العمولة المستلمة  )الفترة الحالية(

)3.820()7.360(التغير في العمولة غير المكتسبة 

22.29219.224العمولة المستلمة )المكتسبة( 

المصدر: البيانات الماليةغير المدققة

تشّكل إجمالي العموالت المستلمة نسبة 13.2% من إجمالي االقساط المسندة )أعادة التامين( في النصف األول لعام 
2013م  ونسبة 11.5% في نفس الفترة من عام 2014م. 

تحصل عموالت إعادة التأمين على األنشطة المشمولة باتفاقيات التأمين النسبي )كالتأمين الهندسي والتأمين ضد 
الحريق والتأمين على المشحونات البحرية والحوادث العامة. عالوة على ذلك فإن دخل العمولة من معيدي التأمين 
يستلم أيضًا من نشاط التأمين االختياري. إن العموالت المستلمة كنسبة من األقساط المسندة تكون عمومًا متسقة 

مع أحكام االتفاقية الخاصة بكل نشاط من أنشطة التأمين في كل سنة.

المطالبات

جدول)٦-٥1(: صافي المطالبات المتكبدة حسب القطاع التشغيلي للنصف األول من عام 2014

صافي المطالبات المتكبدة حسب القطاع التشغيلي

النصف األول لعام 
2013 غير مدققة

النصف األول لعام 2014 
غير مدققة

نسبة صافي الخسارة 
للنصف األول لعام 2013 

غير مدققة

نسبة صافي الخسارة 
للنصف األول لعام 2014 غير 

مدققة

66.8%56.4%3.1174.689البحري

85.3%92.6%71.56665.309الطبي

101.8%88.3%274.220274.734 المركبات

13.7%34.3%1.234303الحريق
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6.9%-0.3%)304(23الحوادث العامة

15.0%23.7%3.0641.517الهندسة

18.6%22.7%-106)88(الطاقة

93.4%84.7%353.136346.354المجموع

كنسبة مئوية من اإلجمالي 

1.35%0.88%البحري

18.86%20.27%الطبي

79.32%77.65%المركبات

0.09%0.35%الحريق 

0.09%-0.01%حوادث عامة 

0.44%0.87%الهندسة 

0.03%0.03%-الطاقة 

100%100%المجموع 

المصدر: تقارير اإلدارة 

تم احتساب نسبة صافي الخسارة بقسمة صافي المطالبات المتكبدة على صافي األقساط المكتسبة للفئات المخصصة

جدول)٦-٥2(: إجمالي المطالبات المدفوعة حسب القطاعات التشغيلية للنصف األول من عام 2014م

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب القطاعات التشغيلية

النصف األول لعام 
2013 غير مدققة

النصف األول لعام 2014 
غير مدققة

نسبة صافي الخسارة 
للنصف األول لعام 2013 

غير مدققة

نسبة صافي الخسارة 
للنصف األول لعام 2014 غير 

مدققة

1.2%0.8%3.1585.062البحري

12.1%22.4%93.42349.994الطبي

71.7%69.7%290.778295.846 المركبات

3.5%0.7%2.74114.285الحريق

0.4%0.4%1.4761.574الحوادث العامة

11.1%6.2%25.70045.872الهندسة

0.0%0.0% 00الطاقة

100%100%417.276412.633المجموع

المصدر: تقارير االدارة 

بلغت النسبة الكلية لصافي الخسارة للنصف األول من عام 2013م 84.7%، وارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 93.4% في 
النصف األول من عام 2014م، نتيجة لزيادة النسبة الكلية لصافي الخسارة في قطاع تامين المركبات كنتيجة لزيادة 

المطالبات في ذلك القطاع.

يعود الناتج السلبي للمطالبات المتكبدة من نشاط تأمين الطاقة والبالغ 0.088 مليون ريال في النصف األول لعام 
2013م والناتج السلبي البالغ 0.304 مليون ريال من المطالبات المتكبدة للحوادث العامة في النصف األول من عام 
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2014م، إلى انخفاض احتياطي صافي المطالبات تحت التسوية كنتيجة النخفاض مطالبات تحت التسوية المدفوعة 
والتي وقعت في العام السابق في كاًل من الحالتين.

نتجت الزيادة في المطالبات المدفوعة في القطاع الطبي والهندسي في النصف األول لعام 2014م عن المطالبات تحت 
التسوية والتي تكبدتها الشركة في عام 2013م ولكن لم يتم االبالغ عنها خالل ذلك العام.

العموالت 

جدول)٦-٥3(: العموالت المتكبدة للنصف األول من عام 2014م

العموالت المتكبدة 

النصف األول من عام 2013  
غير مدققة

النصف األول من عام 2014 
غير مدققة

14.33310.675العمولة المدفوعة 

)1.790( )1.189( التغير في تكلفة إقتناء وثائق التأمين المؤجلة 

13.1448.885العمولة المتكبدة 

النسبة الرئيسية 

1.5%1.9%نسبة العمولة المدفوعة من إجمالي األقساط المكتتبة 

المصدر:القوائم المالية غير المدققة

جدول)٦-٥4(: صافي المطالبات المتكبدة حسب القطاع التشغيلي للنصف األول من عام 2014م

صافي المطالبات المتكبدة حسب القطاع التشغيلي

النصف األول 
من عام 2013 غير 

مدققة

النصف األول من عام 
2014 غير مدققة

نسبة صافي الخسارة 
للنصل األول من عام 

2013 غير مدققة

نسبة صافي الخسارة 
للنصف األول من عام 2014 

غير مدققة

6.3%7.4%1.5161.077البحري

2.3%2.9%2.5782.305الطبي

1.2%1.6%6.6383.306 المركبات

1.6%1.4%670767الحريق

3.7%3.4%550598الحوادث العامة

1.8%1.8%1.192832الهندسة

0.0%0.0%   -                         -الطاقة

1.5%1.9%13.1448.885المجموع

كنسبة مئوية من اإلجمالي 

12.1%11.5%البحري

25.9%19.6%الطبي

37.2%50.5%المركبات 
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8.6%5.1%الحريق 

6.7%4.2%حوادث عامة 

9.4%9.1%الهندسة 

0.0%0.0%الطاقة 

100%        100%المجموع 

المصدر: تقارير اإلدارة 

يعود سبب انخفاض العموالت المدفوعة بنهاية يونيو 2014م بالمقارنة مع نهاية يونيو 2013م إلى انخفاض في إجمالي 
أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض إعمال تأمين المركبات بنسبة %30.5. 

كما انخفضت  العموالت المتكبدة في نهاية يونيو 2014م نتيجة النخفاض تكاليف االستحواذ على وثائق التأمين.

وبحسب اللوائح المتبعة لوسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ينبغي أن ال تتجاوز معدالت 
العمولة للوسطاء والوكالء 8% من أقساط أعمال تأمين المركبات اإللزامي وأعمال التأمين الصحي اإللزامي، و%10 
بتعليمات   الشركة  وتلتزم  األخرى.  التأمين  فئات  في كافة  القسط  من  و%15  الشامل  الصحي  التأمين  قسط  من 
المنتهية في يونيو 2013م   للفترة  المدفوعة  الكلية  العمولة  الوسطاء. بقي معدل  تعامالتها مع كافة  الالئحة في 

ويونيو 2014م عند متوسط بلغ 1.9% و 1.5%  على التوالي من دخل إجمالي األقساط المكتتبة. 
 

المصاريف العامة واإلدارية 

جدول)٦-٥٥(: المصاريف العامة واإلدارية للنصف األول من عام 2014م

تفصيل المصاريف العامة و اإلدراية 

النصف األول لعام 2013 بآالف الريال السعودي
غير مدققة 

النصف األول لعام 
2014 غير مدققة

عمليات التامين 

 33.157 34.791 تكاليف الموظفين 

 920 645األتعاب المهنية و القانونية 

 4.340 5.202ايجار المكاتب 

 1.846 2.129اإلستهالك 

 807 1.395مصاريف مكتبية 

 1.994 2.502مصاريف اإلتصاالت 

 46 48مصاريف المركبات 

 1.500 1.500ضريبة اإلستقطاع 

 682 936الطباعة و القرطاسية 

 256 250النقل و البريد 

 84 108الكهرباء 

 7.359 7.030أخرى 

56.53652.989المجموع 
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المساهمين 

195225األتعاب المهنية 

--

6281.097أخرى 

8231.322المجموع 

57.35954.311مجموع المصاريف اإلدارية 

النسبة الرئيسية 

9.4%8.3%نسبة إجمالي المصاريف اإلدارية و العامة من إجمالي األقساط المكتتبة 

 انخفضت المصاريف العامة واالدارية إلى 52.99 مليون ريال في النصف األول من عام 2014 مقارنة بـ 56.54 مليون 
ريال في النصف األول من عام 2013م ، ومع ذلك ، فإن إجمالي المصاريف العامة واالدارية كنسبة مئوية من إجمالي 
اقساط التأمين المكتتبة قد زاد في النصف األول من عام 2014م لتصل إلى 9.4% مقارنة بـ 8.3% في النصف االول من 

عام 2013.

ويعزى ذلك إلى االنخفاض في إجمالي اقساط التأمين المكتتبة في النصف االول من عام 2014م بنسبة 16.2% مقارنة 
بالنصف األول من عام 2013م.

انخفضت تكاليف الموظفين في النصف األول من عام 2014 إلى 33.16 مليون ريال مقارنة بـ 34.89 مليون ريال في 
النصف االول من عام 2013 نتيجة الى انخفاض عدد الموظفين.

زادت الرسوم القانونية والمهنية في النصف األول من عام 2014م إلى 0.92 مليون ريال 2014 مقارنة بـ 0.65 مليون 
ريال في النصف االول من عام 2013م نتيجة إلى الزيادة في المصاريف االضافية المتكبدة للمستشارين الماليين من 

أجل عملية زيادة رأس مال الشركة.

قائمة المركز المالي ) ديسمبر 2013 )مدققة( و يونيو 2014 )غير مدققة(( 

جدول)٦-٥٦(: قائمة المركز المالي للنصف األول من عام 2014م

قائمة المركز المالي

يونيو 2014 غير مدققةديسمبر 2013 مدققةباالف الرياالت

موجودات عمليات التأمين 

86.01841.547النقد ومافي حكمه 

54.85855.088اإلستثمارات المتاحة للبيع 

8.83048.953اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

411.024353.735ذمم االقساط المدينة )الصافي( 

8.83048.953ذمم إعادة التأمين المدينة )الصافي( 

123.901237.747حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

114.71683.835حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

7.1178.906تكلفة استحواذ وثائق التأمين المؤجلة 

84.811129.035 مصاريف مدفوعة مقدمًا و الذمم المدينة األخرى

86.61091.635المستحق من عمليات المساهمين 
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6.8495.751األثاث والمعدات المكتبية 

984.7341.056.232إجمالي موجوادت عمليات التأمين 

موجودات المساهمين 

61.201 92.486النقد ومافي حكمه  

171.975 165.017اإلستثمارات المتاحة للبيع 

2.002 878المدفوعات و الذمم المدينة األخرى 

78.400 78.400الشهرة 

28.000 28.000الوديعة النظامية 

341.578 364.781إجمالي موجودات المساهمين

1.397.810 1.349.515إجمالي الموجودات

قائمة المركز المالي، تتمة

قائمة المركز المالي

يونيو 2014 غير مدققةديسمبر 2013 مدققةباالف الرياالت

مطلوبات عمليات التأمين 

190.992153.590ذمم معيدي التأمين الدائنة 

25.43729.257دخل العمولة غير المكتسبة 

375.450532.040أقساط التأمين غير المكتسبة 

13.72713.727إحتياطي أخطار قائمة 

500500إحتياطي الكوارث 

296.662262.517مطالبات تحت التسوية

29.42512.893الذمم الدائنة لحملة الوثائق 

22.43920.664مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

9.0859.797مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

963.7171.034.985إجمالي الذمم الدائنة لعمليات التأمين 

فائض عمليات التامين 

21.25821.258الفائض المتراكم من عمليات التامين 

)11()241(إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع 

984.7341.056.232إجمالي مطلوبات و فائض عمليات التأمين 

مطلوبات و حقوق المساهمين 

مطلوبات المساهمين

1.0591.127مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

18.75018.750المستحق للمؤسسات المالية 

270270المستحق لجهة ذات عالقة 

86.61091.635المستحق إلى عمليات التأمين 



108

21.92910.641الزكاة و ضريبة الدخل المستحقة 

إجمالي مطلوبات المساهمين

128.618122.423حقوق المساهمين 

280.000280.000رأس المال 

31.94431.944اإلحتياطي النظامي 

)95.012()76.627(الخسائر المتراكمة

8462.223إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع 

236.163219.155إجمالي حقوق المساهمين 

364.781341.578إجمالي مطلوبات و حقوق المساهمين 

إجمالي المطلوبات، و فائض عمليات التأمين و حقوق 
1.349.5151.397.810المساهمين

المصدر: القوائم المالية غير المدققة 

شكلت موجودات عمليات التأمين ما نسبته 75.6% من إجمالي موجودات الشركة في النصف األول لعام 2014م. كما 
شكلت النقدية وما في حكمه واالستثمارات المتاحة للبيع مانسبته 6.9% من اجمالي الموجودات.

شلكت أقساط التأمين المدينة ما نسبته 25.3% من اجمالي الموجودات. كما بلغت حصة معيدي التأمين من االقساط 
غير المكتسبة ما نسبته %17. 

في نهاية العام المالي 2013 ، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتوجيه صناعة التأمين لتغيير طريقة احتساب 
احتياطي األقساط غير المكتسبة لنشاط التأمينات الهندسية ، وبسبب ذلك التغيير في طريقة اإلحتساب نتج زيادة 
كبيرة في احتياط األقساط غير المكتسبة في نهاية النصف األول لعام 2014م حيث وصلت إلى 532  مليون ريال 
مقارنة بـ 375.4 مليون ريال بنهاية عام 2013، وبذلك زادت حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة في 

نهاية النصف األول من عام 2014م إلى 237.7 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 123.9 مليون ريال بنهاية عام 2013م

انخفضت احتياطيات المطالبات تحت التسوية من 296.6 مليون ريال في نهاية العام 2013م  إلى 262.5 مليون ريال في 
نهاية يونيو 2014م نتيجة   لزيادة المطالبات المدفوعة في نشاط التأمين الهندسي خالل النصف االول من عام 2014

بقي إحتياطي االخطار القائمة واحتياطي الكوارث دون تغيير في نهاية يونيو 2014م وذلك وفقًا لتوصية الخبير 
االكتواري للشركة. 

النقد وما في حكمه

جدول)٦-٥٧(: قائمة النقد وما في حكمه لعمليات المساهمين للنصف األول من عام 2014م

قائمة النقد ومافي حكمه لعمليات المساهمين

يونيو 2013 غير بآالف الرياالت 
يونيو 2014يونيو 2013يونيو 2014 غير مدققةمدققة

100.0%3.6% 61.201 4.415النقد في البنوك 

0.0%96.4%   - 117.040ودائع قصير االجل 

100%100% 61.201 121.455المجموع

المصدر: القوائم المالية غير المدققة  
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جدول)٦-٥٨(: قائمة النقد ومافي حكمه لعمليات التأمين للنصف األول من عام 2014م

قائمة النقد ومافي حكمه لعمليات التأمين

يونيو 2013 غير باالف الرياالت 
يونيو 2014يونيو 2013يونيو 2014 غير مدققةمدققة

100%60.5%85.37041.547النقد في البنوك 

0.0%39.5% -55.823ودائع قصيرة االجل 

100%100%141.19341.547المجموع

المصدر: القوائم المالية غير المدققة  

الوديعة النظامية 

يونيو 2014 غير مدققةيونيو 2013غير مدققة باالف الرياالت

28.00028.000الوديعة النظامية 

المصدر: القوائم المالية غير المدققة  

انخفض النقد وما في حكمه لعمليات المساهمين بنهاية يونيو 2014م إلى 61.2 مليون ريال مقارنة بـ 121.4 مليون 
ريال في نهاية العام 2013م وذلك نتيجة الى الزيادة في االستثمارات المتاحة اللبيع. 

بنهاية يونيو 2013م ويونيو 2014م، والتي تمثل بلغت 28 مليون ريال  التي  النظامية على قيمتها  الوديعة  حافظت 
10% من رأس مال الشركة.

رصيد االقساط وذمم التأمين المدينة 

جدول)٦-٥٩(: رصيد األقساط وذمم التأمين المدينة للنصف األول من عام 2014م

رصيد االقساط وذمم التأمين المدينة

النصف األول لعام  2013  باالف الرياالت
غير مدققة

النصف األول لعام 2014 
غير مدققة

420.571426.374إجمالي الذمم المدينة ألرصدة األقساط والتأمين 

392.222402.688صافي الذمم المدينة لألقساط 

النسب الرئيسية 

692.850580.483إجمالي األقساط المكتتبة 

73.5%60.7%نسبة متوسط إجمالي الذمم المدينة من إجمالي األقساط المكتتبة 

المصدر: القوائم المالية غير المدققة

جدول)٦-٦0(: حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بتاريخ يونيو 2014م

حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها – يونيو 2014 

بآالف الريال السعودي
غير المستحقة بعد 
+ المتاخرة ألقل من 

٩0 يوما

المتأخرة لمدة 
٩0 إلى 1٨0 يوما

المتأخرة 
لمدة 0٨1 إلى 

3٦0 يوما 

المتأخرة 
ألكثر من 3٦0 

يوما 
المجموع 

إجمالي الذمم المدينة لألقساط التأمين 

 375.071 14.216 12.012 51.138 297.705إجمالي الذمم المدينة - حاملي وثائق التأمين 

 45.872 2.966 265 3.266 39.375إجمالي الذمم المدينة - معيدي التأمين 

 5.432 133 2.118 3.038 143معيدي التأمين اآلخرين 

426.375 
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نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من 
75%25%15%0%حملة الوثائق 

 21.336 10.662 3.003 7.671   -عمليات التأمين ) حملة الوثائق(

نسبة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من 
75%10%0%0%معيدي التأمين 

 2.250 2.225 25   -   -معيدي التأمين 

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها % من 
75%0%0%0%معيدي التامين

 100 100   -   -   -معيدي التأمين اآلخرين 

 12.98723.686 3.028 7.671مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

المصدر: القوائم الماليةغير المدققة 

ارتفعت نسبة متوسط إجمالي الذمم المدينة من إجمالي األقساط المكتتبة من 60.7% للنصف األول من عام 2013م 
إلى 73.5% للنصف األول من عام 2014م وذلك بسبب االنخفاض في إجمالي األقساط المكتتبة من 692.8 مليون ريال 

في النصف األول لعام 2013م إلى 580.4 مليون ريال في النصف األول لعام 2014م.

كما انخفض مخصص الديون المشكوك فيها بنسبة 16% وذلك في النصف األول من عام 2014م مقارنة بنفس الفترة 
من العام 2013م.

شكلت الذمم المدينة التي تقع ضمن 90 يومًا حوالي 79% من إجمالي الذمم المدينة في النصف األول من عام 2014م. 
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

جدول)٦-٦1(: تكلفة اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة للنصف األول من عام 2014م

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

يونيو 2013  باالف الرياالت
يونيو 2014 غير مدققةغير مدققة

9.1337.117تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة في بداية العام 

14.33310.675العمولة المدفوعة خالل العام 

مصاريف العمولة المتكبدة خالل العام 

10.3228.906تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة في نهاية العام 

13.1448.885النسب الرئيسية 

83%72.0%تكاليف االكتتاب االمؤجلة / العمولة المدفوعة خالل العام 

المصدر: القوائم الماليةغير المدققة 
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جدول)٦-٦2(: تكاليف االكتتاب على وثائق التأمين على مستوى القطاع التشغيلي للنصف األول من عام 2014م

تكاليف االكتتاب على وثائق التأمين المؤجلة على مستوى القطاع التشغيلي

يونيو 2013 غير باالف الرياالت 
يونيو 2014يونيو 2013يونيو 2014 غير مدققةمدققة

1.7%3.8%390152البحري

24.5%18.6%1.9182.184الطبي

32.4%51.4%5.3102.886المركبات

11.0%8.9%915983الحريق 

8.2%4.5%464728حوادث عامة 

22.2%12.8%1.3251.973الهندسة 

0.0%0.0%  -الطاقة 

100%100%10.3228.906المجموع

المصدر: تقارير االدارة

جدول)٦-٦3(: العموالت المدفوعة على مستوى القطاع التشغيلي للنصف األول من عام 2014م

العموالت المدفوعة على مستوى القطاع التشغيلي 

يونيو 2014 غير مدققةيونيو 2013 غير مدققة

 1.160 1.769البحري

 3.610 2.786الطبي

 3.166 6.954 المركبات

 1.408 1.272الحريق

 692 613الحوادث العامة

 640 939الهندسة

   -الطاقة

 10.675 14.333المجموع

المصدر: تقارير االدارة

انخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة في النصف األول من عام 2014م لتصل إلى قيمة 8.9 مليون ريال 
مقارنة بـ 10.3 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2013م وذلك بسبب تراجع تكاليف اكتتاب وثائق تأمين المركبات 

من 5.3 مليون ريال في النصف األول من عام 2013م إلى 2.8 مليون ريال في النصف األول من عام 2014م.

كما انخفضت العموالت المدفوعة من 14.3 في النصف األول من عام 2013م إلى 10.7 مليون ريال في النصف األول 
من عام 2014م. ويعزى هذا االنخفاض إلى تراجع العموالت المدفوعة لنشاط تأمين المركبات من 6.9 مليون ريال 

إلى 3.2 مليون ريال لنفس الفترة من عامي 2013م وعامي 2014م.

المطالبات تحت التسوية، المطالبات المتكبدة والتي لم يتم االبالغ عنها، حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
التسوية، والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم االبالغ عنها.
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جدول)٦-٦4(: صافي المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها للنصف األول من عام 2014م

صافي المطالبات تحت التسوية ، والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم االبالغ عنها ،

يونيو 2014 غير مدققة31 ديسمبر 2013باالف الرياالت

إجمالي المطالبات تحت التسوية
 )باستثناء المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها(: 

111.676169.699في بداية العام 

58.02331.165التغير خالل العام 

إجمالي المطالبات تحت التسوية بنهاية العام )بإستثناء المطالبات 
169.699138.534التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها(:

إجمالي المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها

77.013126.963 في بداية العام

49.9502.980التغير خالل العام 

126.963123.983إجمالي المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها بنهاية العام

إجمالي المطالبات تحت التسوية والمطالبات التي تم تكبدها و لم يتم 
296.662262.517اإلبالغ عنها

حصة معيدي التأمين في إجمالي المطالبات تحت التسوية )باستثناء 
المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها(:

56.41997.195في بداية العام

40.77624.195التغير خالل العام

حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية بنهاية العام )بإستثناء 
97.19573.000المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها(:

حصة معيدي التأمين في المطالبات التي تم تكبدها ولم يتم 
اإلبالغ عنها: 

18.77017.521في بداية العام 

6.686)1.249( التغير خالل العام 

حصة معيدي التأمين في المطالبات التي تم تكبدها ولم يتم اإلبالغ عنها 
17.52110.835بنهاية العام

حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية و المطالبات التي تم 
114.71683.835تكبدها و لم يتم اإلبالغ عنها

صافي المطالبات تحت التسوية )باستثناء المطالبات التي تم تكبدها و لم 
72.50465.534يتم اإلبالغ عنها( 

109.442113.148صافي المطالبات التي تم تكبدها ولم يتم اإلبالغ عنها

صافي المطالبات تحت التسوية و المطالبات التي تم تكبدها و لم يتم 
181.946178.682اإلبالغ عنها

المصدر:ونماذج اإلفصاح المقدمة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي 

انخفض إجمالي المطالبات تحت التسوية في النصف االول من عام 2014 إلى 138.5 مليون ريال مقارنة بـ 169.7 
مليون ريال بنهاية العام المالي 2013 ، ويعزى السبب الرئيسي في هذا االنخفاض إلى إنخفاض أجمالي المطالبات 
تحت التسوية لنشاط التأمين الهندسي حيث انخفض إلى 20.5 مليون ريال في النصف األول من عام 2014م مقارنة 

بـ 52.8 مليون ريال في نهاية العام المالي 2013م 



113

 انخفض صافي المطالبات تحت التسوية في النصف األول لعام 2014م بمقدار 6.9 مليون ريال مقارنة بنهاية السنة 
المالية 2013م مع انخفاض اقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16% في النصف االول من عام 2014م مقارنة باجمالي اقساط 

التأمين المكتتبة في النصف االول من عام 2013م.

جدول)٦-٦٥(: المطالبات تحت التسوية، والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها حسب القطاع التشغيلي للنصف األول من عام 2014م

المطالبات تحت التسوية ، والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم االبالغ عنها حسب القطاع التشغيلي

النسبة يونيو 2014 غير مدققة31 ديسمبر 2013 مدققةباالف الرياالت 
ديسمبر2013

النسبة
يونيو 2014

13.50%6.22% 10.56318.701البحري
11.78%13.52% 22.94416.315الطبي 

28.76%21.98% 37.30039.848المركبات
21.98%22.28% 37.81630.456الحريق 

3.72%4.87% 8.2635.148حوادث عامة 
14.85%31.12% 52.81320.566الهندسة 
5.41%0.00% 7.500   -الطاقة 

100%100% 169.699138.534إجمالي المطالبات تحت التسوية

17.62%5.88% 12.863 5.713البحري
1.93%0.13% 1.408 125الطبي

2.60%0.01% 1.900 13المركبات
38.91%36.45% 28.403 35.427الحريق 

4.60%6.34% 3.360 6.163حوادث عامة 
24.19%51.19% 17.658 49.754الهندسة 
10.15%0.00% 7.408-الطاقة 

100%100% 73.000 97.195حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت التسوية
68.8%54.1%البحري
8.6%0.5%الطبي

4.8%0.0%المركبات
93.3%93.7%الحريق 

65.3%74.6%حوادث عامة 
85.9%94.2%الهندسة 
98.8%0.0%الطاقة 

المطالبات تحت التسوية لمعيدي التأمين / إجمالي 
52.7%57.3%المطالبات تحت التسوية

المصدر: تقارير اإلدارة

التشغيلي  القطاع  حسب  عنها  اإلبالغ  يتم  لم  التي  المتكبدة  والمطالبات  التسوية،  تحت  المطالبات  صافي  جدول)٦-٦٦(: 
للنصف األول من عام 2014م

صافي المطالبات تحت التسوية ، والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم االبالغ عنها حسب القطاع التشغيلي

31 ديسمبر 2013 بآالف الرياالت 
النسبة يونيو 2014 غير مدققةمدققة

ديسمبر2013
النسبة

يونيو 2014

0.8%0.2% 875 217البحرية 

48.6%27.5% 54.972 30.117الطبية 

49.7%70.9% 56.275 77.632المركبات

0.3%0.4% 308 457الحريق 



114

0.2%0.5% 268 539حوادث عامة 

0.4%0.4% 436 480الهندسة 

0.0%0.0% 14   -الطاقة 

100%100% 113.148 109.442 إجمالي المطالبات تحت التسوية

المصدر: تقارير اإلدارة

احتياطي االقساط غير المكتسبة و حصة معيدي التأمين من االحتياطي  االقساط غير المكتسبة

جدول)٦-٦٧(: احتياطي االقساط غير المكتسبة و حصة معيدي التأمين من االحتياطي  االقساط غير المكتسبة حسب القطاع 
التشغيلي للنصف األول من عام 2014م

احتياطي االقساط غير المكتسبة و حصة معيدي التأمين من االحتياطي غير االقساط غير المكتسبة حسب القطاع التشغيلي

يونيو 2014 غير مدققة31 ديسمبر 2013 مدققة

 4.935 7.312البحري
 77.598 54.565الطبي

 187.338 176.959المركبات
 34.338 11.604الحريق

 15.029 10.857الحوادث العامة
 175.663 114.153الهندسة
 37.139   -الطاقة

 532.040 375.450إجمالي االقساط غير المكتسبة

 13.727 13.727إجمالي االقساط غير المكتسبة باستثناء احتياطي عجز االقساط

 1.916 4.434البحري
 -   -الطبي

 503 1.476 المركبات
 30.907 10.144الحريق

 8.344 7.434الحوادث العامة
 159.577 100.413الهندسة
 36.500   -الطاقة

 237.747 123.901إجمالي حصة معيدي التأمين من احتياطي االقساط غير المكتسبة

ارتفع إجمالي إحتياطي األقساط غير المكتسبة بشكل كبير من 375.4 مليون ريال للسنة المالية 2013م إلى 532 
مليون ريال في النصف األول من عام 2014م وذلك نتيجة للزيادة في احتياطي االقساط غير المكتسبة لنشاط التأمين 
الهندسي من 114.1 مليون ريال في عام 2013م إلى 175.6 مليون ريال في النصف االول من عام 2014م ، وإلى  الزيادة 
في احتياطي األقساط غير المكتسبة لنشاط تأمين الطاقة ابتداًء من الصفر في عام 2013 إلى ماقيمته 37.1 مليون 

ريال في النصف االول من عام 2014  ، وهذا يتماشى مع النمو في اجمالي االقساط المكتتبة لهذه الفئات 

ارتفعت حصة معيدي التأمين من 123.9 مليون ريال في عام 2013 إلى 237.7 مليون ريال في النصف األول من عام 
2014 نتيجة وذلك إلى الزيادة في إجمالي إحتياطي األقساط غير المكتسبة
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تعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 
جدول)٦-٦٨(: تعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للنصف األول من عام 2014م

تعامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة

يونيو 2014 غير مدققة31 ديسمبر 2013 مدققة 

عمليات التأمين 

مجموعة بن الدن السعودية 

156.864235.025الرصيد في بداية العام 

387.375112.831االقساط 

)210.031( )309.214(المدفوعات و المطالبات 

137.825                   235.025الرصيد بنهاية العام 

مجموعة راشد الراشد 

10.8989.562الرصيد في بداية العام 

36.3919.846االقساط

)9.598()37.727(المدفوعات و المطالبات 

9.5629.810الرصيد بنهاية العام 

خدمات المطالبات و األخطار )كارز(: 

203830الرصيد في بداية العام 

)2.876()7.135(رسوم التعامل مع المطالبات

3.193 7.762المدفوعات التي تمت 

8301.147الرصيد بنهاية العام 

خدمات المطالبات و األخطار )كارز(:

2545الرصيد في بداية العام 

694602االقساط

)1.009()151(المدفوعات و المطالبات

545138الرصيد بنهاية العام 

مكتب المحامي حسان المحاسني 

6571الرصيد في بداية العام 

323367االقساط

)152( )318(المدفوعات و المطالبات 

71286الرصيد بنهاية العام 

عمليات المساهمين 

نجم لخدمات التأمين 

)270( 230الرصيد في بداية العام 

   -)500(المصاريف 

)270( )270(الرصيد بنهاية العام 

أعضاء مجلس اإلدارة

 1.016612مكافات مجلس اإلدارة 

المصدر: القوائم المالية المدققة 3102 وغير المدققة نهاية يونيو 4102 
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األطراف ذات العالقة في النصف األول من عام 2014 هم المساهمون في الشركة وهم مجموعة بن الدن السعودية و 
مجموعة راشد الراشد ، القوائم المالية تظهر تعامالتهم مع الشركة كعمالء لهم تغطيات تأمينية مختلفة.

التغييرات الرئيسية في القوائم تظهر في التعامل مع مجموعة بن الدن السعودية حيث إنخفض إجمالي األقساط 
المكتتبة خالل النصف األول من عام 2014  إلى 112.8 مليون ريال مقارنة بـ 154.6 مليون ريال في النصف األول 

من عام 2013 
كما انخفض إجمالي األقساط المكتتبة من األعمال الهندسية في النصف األول من عام 2014 حيث أن معظم هذه 

التعامالت األطراف ذات العالقة هي أعمال لمشاريع البنية التحتية والتي تصدر وثائقها تحت فئة األعمال الهندسة.

زاد رصيد المبالغ المدرجة في بند المدفوعات والمطالبات إلى 210 مليون ريال في النصف األول من عام 2014 
مقارنة بـ 169.8 مليون ريال في النصف األول من عام 2013 ، وكما هو موضح فإن الدفعات المستلمة تتجاوز 

 المبالغ المدفوعة.

المجموعة األخرى من األطراف ذات العالقة يتبين من خالل أعضاء مجلس اإلدارة الذي يملكون أسهم في الشركة 
المتحدة للتأمين التعاوني والشركات األخرى.

األطراف ذات العالقة المندرجة ضمن عمليات المساهمين هي شركة نجم لخدمات لتأمين خالل النصف األول من 
عام 2013 والنصف األول من عام 2014.

قائمة التغيرات في حقوق للمساهمين
جدول)٦-٦٩(: قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للنصف األول من عام 2014م

قائمة التغيرات في حقوق للمساهمين 

اإلحتياطي األرباح المبقاة  رأس المال بآالف الريال السعودي
النظامي 

التغير 
في قيمة 

اإلستثمارات 
المتاحة للبيع 

المجموع 

200.00087.77731.944230319.951الرصيد في 31 ديسمبر  2012

                --التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
- )262( )262(

24.544- - 24.544-صافي الدخل للفترة

               )79.680(80.000أسهم منحة
--320

               )142( -تكاليف المعامالت – إصدار أسهم منحة
-- )142(

               )3.780(-الزكاة و ضريبة الدخل للسنة
-- )3.780(

340.631)32(280.00028.71931.944الرصيد بتاريخ  30 يونيو 2013 ) غير مدققة (

 236.163 31.944846)76.627(280.000الرصيد بتاريخ 31 ديسمبر 2013 

 1.377 1.377  -  -  -التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع 

               )15.385(   -              صافي الخسارة للسنة 
-  - )15.385(

               )3.000(   -              الزكاة و ضريبة الدخل للسنة
-  - )3.000(

31.9442.223219.155)95.012( 280.000الرصيد بتاريخ  30 يونيو 2014 ) غير مدققة ( 

المصدر: القوائم المالية غير المدققة للنصف األول من عام 4102م

انخفضت حقوق الملكية للمساهمين في النصف األول من عام 2014م إلى 219.1 مليون ريال مقارنة  340.6 مليون 
ريال في النصف األول من عام 2013م ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى صافي الخسارة المتكبدة في عمليات التأمين 
في النصف األول من عام 2014م والتي بلغت 15.3 مليون ريال ، باإلضافة إلى صافي الخسارة المتكبدة في عمليات 

التأمين التي بلغت 76.6 مليون ريال في نهاية العام المالي 2013.
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قائمة التدفق النقدي 
جدول )٦-٧0(: قائمة التدفق النقدي للنصف األول من عامي 2013م و 2014م

قائمة التدفق النقدي )عمليات التأمين والمساهمين(

30 يونيو 2013 بآالف الريال السعودي
)غير مدققة(

30 يونيو 2014 
)غير مدققة(

عميات التأمين

)43.723(79.580  صافي النقد من االنشطة التشغيلية

)748(27.481 صافي النقد من االنشطة االستثمارية

86.018 34.132 رصيد النقد في بداية الفترة

41.547 141.193  رصيد النقد في نهاية الفترة

المساهمين

)26.724(16.239 صافي النقد من االنشطة التشغيلية

)4.561(62.294 صافي النقد من االنشطة االستثمارية

-10.608 صافي النقد من االنشطة التمويلية

92.486 32.314 رصيد النقد في بداية الفترة

61.201 121.455 رصيد النقد في نهاية الفترة

المصدر: القوائم المالية غير المدققة 

حقق التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية لعمليات التأمين ناتجًا سلبيًا في النصف األول من عام 2014م بلغ 43.7 
مليون ريال مقارنة بـ بتدفق إيجابيا بلغ 79.6 مليون ريال في النصف االول من عام 2013م ، ويعزى ذلك إلى 
التغيرات في موجودات ومطاليب عمليات التأمين في النصف األول من عام 2014م والتي أثرت بشكل سلبي على التدفق 

النقدي للعمليات التشغيلية بقيمة 47.8 مليون ريال .
حيث أدت زيادة الرصيد المدين لمعيدي التأمين بقيمة 40.1 مليون ريال و زيادة رصيد حصة معيدي التأمين من 

األقساط غير المكتسبة في الموجودات بقيمة 113.8 مليون ريال إلى تدفق سلبي بقيمة 153.8 مليون ريال.
باإلضافة إلى انخفاض المطاليب في بند ذمم معيدي التأمين بقيمة 37.4 مليون ريال وانخفاض بند المطالبات تحت 

التسوية بقيمة 34.1 مليون ريال والتي أدت إلى تدفق سلبي بقيمة 71.53 مليون ريال.
إجمالي التغير في النقد من عمليات التأمين في النصف األول من عام 2014 أثر سلبًا على وضع النقدية الكلي بقيمة 
44.4 مليون ريال ، ويعزى ذلك إلى التدفق النقدي السلبي للعمليات ، وإلى عدم وجود أنشطة إستثمارية خالل 

النصف األول من عام 2014.
شهدت األنشطة التشغيلية لعمليات المساهمين تدفقًا نقديًا سلبيًا وصل إلى 26.7 مليون ريال في النصف األول من عام 
2014م وذلك مقارنة مع تدفق نقدي ايجابي وصل إلى 16.2 مليون ريال في النصف األول من عام 2013م. ويعزى 

ذلك بشكل رئيسي إلى صافي الخسارة في النصف األول من عام 2014م الذي وصل إلى 15.4 مليون ريال. 

الموجودات القابلة للتسييل والمالءة المالية
جدول)٦-٧1(: الموجودات القابلة للتسييل والمالءة المالية لحملة الوثائق والمساهمين للنصف األول من عام 2014م

الموجودات القابلة للتسييل والمالءة المالية ، حملة الوثائق والمساهمين

يونيو 2014 غير مدققة31 ديسمبر 2013 مدققة 

178.504102.748النقد و مافي حكمه

247.875255.063اإلستثمارات 
التأمين،و إعادة التامين و الذمم المدينة األخرى 

456.413428.858المستحقة خالل 90 يوما

123.901237.747حصة إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة 
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114.71683.835حصة إعادة التأمين من المطالبات المستحقة 

3423.898العمولة المستحقة

7.1178.906تكلفة اإلقتناء المؤجلة 

31.77832.985التكاليف المدفوعة مسبقا 

6.8495.751األمالك و المعدات 

1.167.4951.159.791إجمالي الموجوادت القابلة للتسييل 

المصدر:  نموذج االفصاح المقدم الى مؤسسة النقد العربي السعودي 

جدول)٦-٧2(: حساب هامش المالءة المالية لإلثني عشر شهرًا المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2014م

حساب هامش المالءة المالية لإلثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2014 

األرباح غير  رأس المال بآالف الريال السعودي
الموزعة 

اإلحتياطي 
النظامي 

التغير 
في قيمة 

اإلستثمارات 
المتاحة 

للبيع 

المجموع 

30.03.871%50.0%22.97612.035البحري

16.026.272%95.9%171.042164.197الطبي 

20.0109.504%99.2%548.969547.522المركبات

16.04.799%50.0%59.9924.570الحريق 

30.03.386%56.5%22.57310.190حوادث عامة 

30.029.508%50.0%196.72122.133الهندسة 

30.023.750%50.0%158.3342.725الطاقة 

1.180.607763.372201.090المجموع 

المصدر: نموذج االفصاح المقدم الى مؤسسة النقد العربي السعودي 

السوقية  القيمة  السعودي فإن  العربي  النقد  الصادرة من مؤسسة  التنفيذية  الالئحة  المادة 65 )1( من  حسب نص 
لألصول ينبغي أن ال تزيد عن عملية التقييم لغرض حساب هامش المالءة. إذا كانت النسبة من إجمالي األصول أقل 

من عامل التضمين فإن األصل برمته يعتبر قابل للتضمين.
حسب نص المادة 65 )2( من الالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي فإن الحد األعلى لكل فئة 

من فئات األصول إلجمالي األصول 20 %.
يتم إدخال التعديالت يدويًا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لعكس الخصومات التي ال تتوافق مع حدود تنظيم 

تركز األصول والتي تتجاوز سقف الفئة المحددة لألصول.

إنخفض إجمالي الموجودات القابلة للتسييل في النصف األول من عام 2014 إلى 1.16 مليار ريال مقارنة بـ 1.17 مليار 
ريال بنهاية ديسمبر 2013 ، وقد حصل إنخفاض في بند النقد وما في حكمه من 178.5 مليون ريال بنهاية عام 2013م 
إلى 102.7 مليون ريال في النصف األول من عام 2014م مع زيادة في بند اإلستثمارات من 247.9 مليون ريال بنهاية 

عام 2013م إلى 255 مليون ريال في النصف األول من عام 2014م
إن الحد األدنى من هامش المالءة المطلوب في النصف األول من عام 2014م هو 201 مليون ريال مبنيًا على أساس 

هامش المالءة لألقساط.
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المالءة المالية
جدول )٦-٧3(: تحليل المالءة المالية للنصف األول من عام 2014م

تحليل المالءة المالية

يونيو 2014 غير مدققة

األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

898.200عمليات التأمين ) حملة الوثائق( 

261.591عمليات المساهمين 

1.159.791إجمالي األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

المطلوبات 

1.034.974عمليات حاملي وثائق التأمين 

122.423عمليات المساهمين 

1.157.397إجمالي المطلوبات 

إجمالي األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

)136.774(عمليات التأمين ) حملة وثائق التامين(

139.168عمليات المساهمين 

2.394إجمالي صافي األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

201.090الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة المالية 

)198.696(فائض )عجز( صافي الموجودات المسموح بها على الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة المالية 

1.2%تغطية هامش المالءة المالية 

المصدر:  نموذج االفصاح المقدم الى مؤسسة النقد العربي السعودي

بلغ هامش المالءة)صافي األصول القابلة للتضمين قياسًا على الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة مقسومًا على 
الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة( 1.2% كما في 30 يونيو 2014م. ويعد هذا أقل من إجمالي الحد األدنى 
المطلوب. والشركة بصدد اتخاذ االجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الوضع كما هو محدد بوضوح في المادة 68 
من الالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي )أي زيادة رأس المال. تعديل األقساط. الحد من 

التكاليف(.
ومن المتوقع أن تمكن الزيادة المرتقبة في رأس مال الشركة من تعزيز نسبة هامش مالءتها وتغطية خسائرها 

المتراكمة.

٦-٧ أهم النتائج المقدمة من قبل مستشار العناية المهنية المالي

· بسبب 	 وذلك  2011م  عام  في  ريال  ألف   2.753 بـ  الرصيد  بتخفيض  وذلك  المدينة  األقساط  ذمم  تعديل 
استرداد ذمم أقساط مدينة للفترات التي سبقت عام 2011 

· الرصيد بـ 1.969 ألف  ريال في عام 2013 بسبب االختالفات 	 المدينة وذلك بزيادة  تعديل ذمم األقساط 
الموجودة في احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بين اإلدارة ومستشار الفحص المالي للطرح.
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· تعديل ذمم إعادة التأمين المدينة وذلك بتخفيض رصيد 2013م بقيمة 674 ألف ريال وزيادة أرصدة األعوام 	
2012م  و 2011م بقيمة 588 ألف ريال و 414 ألف ريال على التوالي ، وذلك بسبب االختالفات الموجودة في 

احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بين اإلدارة ومستشار الفحص المالي للطرح.

· وزيادة 	 ريال  ألف   528 بقيمة  2013م  بتخفيض رصيد  المؤجلة وذلك  التأمين  وثائق  إقتناء  تكلفة  تعديل 
أرصدة األعوام 2012م و 2011م بقيمة 877 ألف ريال و 563 ألف ريال على التوالي، وذلك بسبب االختالفات 
الموجودة بين بيانات تكلفة إقتناء وثائق التأمين المؤجلة للشركة والبيانات المالية  للشركة، و بسبب 
لالختالفات الموجودة في احتساب تكلفة إقتناء وثائق التأمين المؤجلة بين اإلدارة ومستشار الفحص المالي 

للطرح.

· تعديل االستهالك على األثاث والتجهيزات كما هو مطلوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  وذلك 	
بتخفيض االستهالك )وزيادة أرصدة األثاث والمعدات المكتبية( بقيمة 915 ألف ريال، 993 ألف ريال و476 

ألف ريال لألعوام 2013م و 2012م و 2011م على التوالي.

· تعديل  احتياطي األقساط غير المكتسبة وذلك بتخفيض رصيد 2013م بقيمة 10.732 ألف  ريال وزيادة 	
أرصدة األعوام 2012م و 2011م بقيمة 6.113 ألف ريال و6.839 ألف ريال على التوالي ، وذلك بسبب الفرق 

بين التاريخ الفعلي وتاريخ اإلصدار في األعوام 2013م و2012م 2011م. 

· تعديل احتياطي عجز األقساط  وذلك بتخفيض رصيد 2013م بقيمة  6.942 ألف ريال وزيادة رصيد 2012م 	
بقيمة 6.744 ألف ريال وتخفيض رصيد 2011م بقيمة 68 ألف ريال وذلك نظرًا لفارق بين تقرير الخبير 

االكتواري وبيانات اإلدارة
· 	.
· تعديل احتياطيات الكوارث وذلك عن طريق تخفيض رصيد 2013م بقيمة 500 ألف  ريال وزيادة أرصدة 	

العامين 2012م و 2011م بقيمة 250 ألف ريال لكل عام، وذلك نظرا للفارق بين تقرير الخبير االكتواري 
وبيانات اإلدارة

· تعديل دخل العموالت غير المكتسبة عن طريق تخفيضها  للعامين 2013م و 2012م بقيمة 5.741 ألف ريال و 	
1.633 ألف ريال على التوالي. باإلضافي إلى زيادة دخل العموالت غير المكتسبة لعام 2011م بقيمة 5.743 ألف 
ريال  نظرًا لالختالفات الموجودة في احتساب دخل العموالت غير المكتسبة بين اإلدارة ومستشار الفحص 

المالي للطرح

· تعديل إجمالي األقساط المكتتبة عن طريق تخفيض رصيد عام 2013م بقيمة 4.658 ألف ريال  وزيادة أرصدة 	
الفرق بين  التوالي، وذلك بسبب  العامين 2012م و 2011م بقيمة 13.022 ألف ريال  و205 ألف ريال على 

التاريخ الفعلي وتاريخ اإلصدار

· تعديل أقساط إعادة التأمين المسندة لعام 2013م وذلك بتخفيضها بقيمة .5442 ألف ريال وزيادة أقساط 	
إعادة التأمين المسندة لعام 2012م بقيمة 16.681 ألف ريال وتخفيضها لعام 2011م بقيمة 5.724 ألف ريال 

وذلك بسبب الفرق بين التاريخ الفعلي وتاريخ اإلصدار
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7 -  وصف األسهم

٧-1 رأس المال 

تأسست الشركة برأسمال قيمته )200،000،000( مائتين مليون ريال سعودي مقّسم على )20،000،000( عشرون مليون 
سهمًا متساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها )10( عشرة رياالت سعودية. اكتتب المساهمون المؤسسون بـ)12.000.000( 
إثنا عشر مليون سهمًا منهم  تمثل 60% من رأس مال الشركة. بينما أكتتب الجمهور بـ )80،000،000( ثمانون مليون 
ريال أي بنسبة )40 %( من إجمالي األسهم من خالل االكتتاب العام في الطرح األولي بتاريخ 1429/02/30 هـ. الموافق 

2008/03/08 م. 

لم تمنح الشركة أي مزايا أو حقوق تفضيلية للمساهمين المؤسسين أو غيرهم من المساهمين.

٧-2 زيادة رأس المال 

بتاريخ 1434/08/17هـ الموافق في 2013/06/26م أقّرت الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة لرأسمال الشركة 
بقيمة  )80.000.000( ثمانون مليون ريال عن طريق إصدار أسهم بالقيمة االسمية للسهم الواحد، وتّم تحويل قيمة 
هذه األسهم المصدرة من االحتياطي واضافته إلى رأس المال بعد موافقة الجهات المعنية وال سيما مؤسسة النقد. 
وتبعًا أصبح رأس مال الشركة  )280.000.000( مائتا وثمانون مليون ريال مقّسم إلى   )28.000.000( ثمانية وعشرون 

مليون سهمًا. 

وفي هذا اإلطار، نشير إلى أنه يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة الجهات المختصة، 
بما فيها مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، أن تقرر زيادة رأس مال الشركة مّرة أو عدة مرات بشرط أن يكون 

رأس المال األصلي قد دفع بأكمله. ويعّين القرار طريقة زيادة رأس المال. 

٧-3 تخفيض رأس المال

 يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة، وبعد موافقة مؤسسة النقد والهيئة ووزير 
التجارة والصناعة، تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال يصدر القرار 
إال بعد تالوة تقرير مراجعي الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض 
في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات. ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض 
نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين )60( يومًا 
من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا 
اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا 

كان حااًل أو أن تقدم ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل.

جدول)٧-1(: الرسملة والمديونية للسنوات المالية 2011م, 2012م, 2013م

2011ممطلوبات عمليات التأمين
)ألف ريال سعودي(

2012م
)ألف ريال سعودي(

2013م
)ألف ريال سعودي(

106.09756.672190.992ذمم دائنة لمعيدي التأمين

402.856336.380375.450أقساط تأمين غير مكتسبة

15.08116.66525.437دخل عموالت غير مكتسبة

258.198188.689296.662مطالبات تحت التسوية 

1.2811.42113.727احتياطي عجز أقساط

500--احتياطي كوارث

9.88721.02829.425ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

52.70127.39922.439مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

-47.70822.847مستحق إلى عمليات المساهمين
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4.9957.3139.085مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

18.72021.25821.258فوائض متراكمة

)241(46017إحتياطي استثمارات متاحة للبيع

917.984669.689984.734مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات المساهمين

5.5407281.059مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

270--مستحق لجهة ذات عالقة

17.08821.81921.929زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

86.610--مبالغ مستحقة لعمليات التأمين

18.750--مستحق لمؤسسة مالية

--24.962مطلوب إلى جهة ذات عالقة بالشهرة

47.59022.547128.618مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

200.000200.000280.000رأس المال

27.42931.94431.944احتياطي نظامي

)76.627(89.71687.777)خسائر متراكمة( / أرباح مبقاة

405230846احتياطي استثمارات متاحة للبيع

317.550319.951236.163مجموع حقوق المساهمين

365.140342.498364.781مجموع حقوق ومطلوبات المساهمين
مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق 

1.283.1241.042.1871.349.515المساهمين

المصدر: القوائم المالية المدققة

جدول)٧-2(: الرسملة والمديونية للنصف األول من عام 2014م

النصف األول لعام 2014ممطلوبات عمليات التأمين
)ألف ريال سعودي(

153.590ذمم دائنة لمعيدي التأمين

532.040أقساط تأمين غير مكتسبة

29.257دخل عموالت غير مكتسبة

262.517مطالبات تحت التسوية 

13.727احتياطي عجز أقساط

500احتياطي كوارث

12.893ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

20.664مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

-مستحق إلى عمليات المساهمين

9.797مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

21.258فوائض متراكمة

)11(إحتياطي استثمارات متاحة للبيع
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1.056.232مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات المساهمين

1.127مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

270مستحق لجهة ذات عالقة

10.641زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع

91.635مبالغ مستحقة لعمليات التأمين

18.750مستحق لمؤسسة مالية

-مطلوب إلى جهة ذات عالقة بالشهرة

122.423مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

280.000رأس المال

31.944احتياطي نظامي

)95.012()خسائر متراكمة( / أرباح مبقاة

2.223احتياطي استثمارات متاحة للبيع

219.155مجموع حقوق المساهمين

341.578مجموع حقوق ومطلوبات المساهمين

1.397.810مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية غير المدققة

يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد للشركة  أدوات دين صادرة أو قائمة أو مصرح بها ولم يتم إصدارها 
أو أية قروض ألجل مضمونة بضمان شخصي أو غير مضمونة بضمان شخصي أو مضمونة برهن أو غير مضمونة 

برهن كما في تاريخ نشرة االصدار.
كما يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي: 

· باستثناء ما ذكر في الصفحة )71( من هذه النشرة )قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة 	
ونتائج عملياتها(، ال يوجد للشركة أية قروض أخرى أو مديونية بما في ذلك السحب على المكشوف من 
الحسابات المصرفية وااللتزامات تحت القبول وإئتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري تكون مشمولة 
بضمان شخصي أوغير مشمولة بضمان شخصي أو مضمونة برهن أوغير مضمونة برهن كما في تاريخ 

نشرة االصدار.
· ال يوجد للشركة أي رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما في تاريخ نشرة االصدار.	
· ال يوجد  للشركة أية التزامات أو مديونية محتملة أو ضمانات للشركة كما في تاريخ هذه النشرة.	
· ال يوجد على رأسمال الشركة أي حق خيار للشركة كما في تاريخ هذه النشرة.	

٧-4 سياسة توزيع أرباح األسهم

ال تخرج سياسة الشركة في توزيع األرباح عن األحكام الواردة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، واألحكام 
الواردة بالنظام األساسي للشركة والذي تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية للشركة، حيث تحدد المادة )44( 

من النظام األساسي سياسة الشركة في توزيع األرباح بكل وضوح كالتالي:
· تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.	
· يجنب 20 % من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 	

متى بلغ اإلحتياطي المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.
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·  يعود للجمعية العامة العادية للمساهمين وبناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، تجنيب نسبة معينة من األرباح 	
السنوية الصافية لتكوين احتياطي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

· يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين  ما يعادل5% من رأس المال المدفوع.	
· يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة من األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.	

يجوز بقرار مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المخصصة للمساهمين وفقًا لما جاء 
أعاله، وذلك  وفقًا للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من الجهات المختصة وال سيما من وزارة التجارة والصناعة 

ومن مؤسسة النقد.

توزيعات األرباح
جدول )٧-3( توزيعات أرباح الشركة 

العام
صافي األرباح / 

)الخسارة(
 )ألف ريال(

األرباح الموزعة
)ألف ريال(

األرباح الموزعة 
للسهم الواحد 

)ريال(

نسبة التوزيع من 
صافي األرباح

35.3%20.0001*201150.666م

39.5%20.0001**201230.316م

-ال يوجدال يوجد)78.256(2013م

*تم توزيع األرباح على المساهمين في عام 2011م عن أرباح عام 2010م والتي بلغت 56.6 مليون ريال

** تم توزيع األرباح على المساهمين في عام 2012م عن أرباح عام 2011م

ولم تقم الشركة بتوزيع أية أرباح عن عام 2012م وعام 2013م

سوف تستحق األسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب منذ تاريخ إصدارها، نصيبها من األرباح التي تعلنها الشركة عن 
السنوات المالية التي تليها )إن وجدت(. 

علمًا أن توزيع األرباح المذكورة أعاله يخضع إلعتبارات هامش المالءة وموافقة مؤسسة النقد.

٧-٥ األسهم

أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية واستثناء من  جميع 
ذلك ال يجوز تداول األسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين كاملتين 
ال تقل كل منهما عن أثني عشر شهر من تاريخ تأسيس الشركة، وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به المؤسسون في 
حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر، ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية وفقا 
ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو 

من ورثة المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.

نظام  الى  الرجوع  ينبغي  فإنه  عليه  وبناًء  الشركة  أسهم  اعادة شراء  قابلية  للشركة  االساسي  النظام  يتناول  لم 
الشركات وتحديدًا نص المادة )104( الذي يجيز أن يكون استهالك األسهم بشراء الشركة ألسهمها بشرط أن يكون 
سعرها أقل من قيمتها األسمية أو مساويًا لهذه القيمة اذا كان مشروعًا يهلك تدريجيًا أو يقوم على حقوق مؤقتة، 
مقروءًا مع نص المادة )105( من نظام الشركات التي تجيز للشركة أن تشتري أسهمها اذا كان الغرض من الشراء 
استهالك األسهم أو تخفيض رأس المال أو اذا كانت األسهم ضمن مجموعة من األموال التي تشتريها الشركة بمالها 

من أصول وما عليها من خصوم.

٧-٦ حقوق التصويت 

أو  باألصالة  الشركة،  العامة لمساهمي  الجمعيات  األقل حق حضور  لكل مساهم يمتلك عشرين )20( سهمًا على 
بالنيابة، وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور 
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الجمعية العامة. وتحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل 
في االجتماع.

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والعادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها.

تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا بزيادة 
أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في ن ظامها األساسي 
أو باندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى )وذلك بعد موافقة مؤسسة النقد( فال يكون القرار 

صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

العامة و توجيه األسئلة  يمتلك كل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات 
بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات، ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين 
بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية، 

ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذًا.

٧-٧ الجمعية العامة للمساهمين

 تمثل الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي 
للشركة.

تكون الجمعيات العامة للمساهمين إما عادية أو غير عادية.  وفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير 
العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل 
الستة )6( أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت 

الحاجة إلى ذلك.

تعديلها  عليها  المحظور  األحكام  باستثناء  األساسي  الشركة  بتعديل نظـام  العادية  العامة غـير  الجمعية  تختص 
الشروط  بنفس  وذلك  العادية  العامة  الجمعية  اختصاص  في  الداخلة  األمور  في  قرارات  تصدر  أن  ولها  نظامًا، 

واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.

ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة 
التي يوجد فيها مقر الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين )25( يومًا على األقل.  ويمكن 
أن ُيكتفى بتوجيه الدعوة في الموعد المذكور بخطابات مسجلة إلى المساهمين وترسل نسخة من الدعوة وجدول 

األعمال إلى الجهات المختصة خالل المدة المحددة للنشر.

وال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة )50%( على 
األقل من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع وّجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين 
)30( يومًا التالية لالجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )88( من نظام الشركات 

ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة )%50( 
على األقل من رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل 
الثالثين )30( يومًا التالية لالجتماع السابق ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 

ربع رأس المال على األقل. 

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا 
الممثلين وعدد األسهم  أو  الحاضـرين  المساهمين  الجمعية محضر يتضـمن أسمــاء  باجتماع  لألصوات ويحرر 
التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو بالنيابة وعـدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي 
وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب 

كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات.

8 - استخدام متحصالت الطرح 
 سوف تستخدم الشركة صافي المتحصالت من طرح األسهم في تمويل عمليات واستثمارات الشركة المستقبلية 
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كما ستتحّمل الشركة جميع مصروفات طرح األسهم.

ستقوم الشركة بتقديم تقرير ربع سنوي عن تفاصيل استخدامها لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية وستعلن 
الشركة تطورات استخدام المتحصالت للجمهور

صافي المتحصالت:
 يقدر اجمالي قيمة متحصالت الطرح بحوالي 210.000.000 ريال، يخصم منه حوالي )5.300.000( ريال سعودي سوف 
تدفع كرسوم مقدمة لكل من المستشار المالي والمستشار القانوني ورسوم تقارير المحاسبين باالضافة الى البنوك 

المستلمة ومديري االكتتاب ومصاريف التسويق باالضافة الى نفقات الطباعة والتوزيع.

استخدام المتحصالت:
تزاول جميع شركات التأمين العاملة في المملكة نشاطها وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية 

والتعديالت الالحقة التي تصدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي من وقت آلخر.

ينص النظام المشار إليه أعاله على أن تحتفظ شركات التأمين بحد أدنى من هامش المالءة حسب المتطلبات 
الثالثة الواردة أدناه:

· الحد األدنى من متطلبات رأس المال.	
· هامش المالءة المالية لألقساط.	
· هامش المالءة المالية للمطالبات.	

ينبغي على شركات التأمين االحتفاظ بحد أدنى من صافي األصول  القابلة للتضمين في حساب هامش المالءة 
ويترجم هذا المطلب في الحاجة إلى االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام )100%( لهامش المالءة المالية )صافي 

األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة مقسومًا على الحد األدنى لهامش المالءة.

المطلوب  المالية  المالءة  للمحافظة على هامش  االكتتاب  المتحصالت من  إستخدام صافي  الشركة  تعتزم  عليه، 
والحد األدنى من رأس المال وفقًا لمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني باإلضافة إلى زيادة قدرتها على 

استيعاب عقود التأمين الكبيرة.
تفاصيل هامش المالءة المالية للشركة

جدول)٨-1(: هامش المالءة المالية لعام 2013م

تحليل المالءة المالية 

31 ديسمبر 2013  - بآالف الريال السعودي
مدققة 

األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

881.992عمليات التأمين ) حملة الوثائق( 

285.503عمليات المساهمين 

1.167.495إجمالي األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

المطلوبات 

963.476عمليات حاملي وثائق التأمين 

128.618عمليات المساهمين 

1.092.094إجمالي المطلوبات 
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إجمالي األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

)81.484(عمليات التأمين )_وثائق التامين (

156.885عمليات المساهمين 

75.401إجمالي صافي األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

223.339الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة المالية 

)147.958(فائض )عجز( صافي الموجودات المسموح بها على الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة المالية 

33.8%تغطية هامش المالءة المالية 

المصدر:  نموذج االفصاح المقدم الى مؤسسة النقد العربي السعودي

جدول)٨-2(: هامش المالءة المالية حتى يونيو  2014م

تحليل المالءة المالية

يونيو 2014 غير مدققة

األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

898.200عمليات التأمين ) حملة الوثائق( 

261.591عمليات المساهمين 

1.159.791إجمالي األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

المطلوبات 

1.034.974عمليات حاملي وثائق التأمين 

122.423عمليات المساهمين 

1.157.397إجمالي المطلوبات 

إجمالي األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

)136.774(عمليات التأمين )وثائق التامين(

139.168عمليات المساهمين 

2.394إجمالي صافي األصول المسموح بها / القابلة للتسييل

201.090الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة المالية 

)198.696(فائض )عجز( صافي الموجودات المسموح بها على الحد األدنى المطلوب من هامش المالءة المالية 

1.2%تغطية هامش المالءة المالية 

المصدر:  نموذج االفصاح المقدم الى مؤسسة النقد العربي السعودي

تحتاج الشركة حاليًا لضخ رأس مال إضافي للحفاظ على 100% من الحد األدنى المطلوب من غطاء هامش المالءة 
المالية للوفاء بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
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تتضمن االستخدامات المقترحة لمتحصالت االكتتاب البالغ قدرها 203.6 مليون ريال تغطية صافي األصول القابلة 
للتضمين في حساب المالءة المالية وتوفير الغطاء الالزم لهامش المالءة المالية ومساندة التوسع في نشاط 

الشركة. يوضح الجدول أدناه االسهام المتوقع لصافي متحصالت االكتتاب في المحافظة على غطاء هامش المالءة 
المالية خالل السنوات القادمة 

جدول )٨-3( إسهام صافي متحصالت االكتتاب في غطاء هامش المالءة المالية  

2018م2017م2016م2015م 2014مكما في ديسمبر 31

200200200200200متطلبات الحد األدنى من رأس المال

188.94200.65223.74247.12272.34هامش مالءة األقساط

200200.65223.74247.12272.34هامش الحد األدنى للمالءة المالية

قبل تأثير الشهرة وقبل االكتتاب

صافي األصول القابلة للتضمين في 
44.1953.1563.2180.56104المالءة

38%33%28%26%22%غطاء هامش المالءة المالية )%(

بعد االكتتاب

204.7صافي متحصالت االكتتاب

صافي األصول القابلة للتضمين في 
238.71243.50248.66261.24281.15المالءة 

103%106%111%121%119%غطاء هامش المالءة المالية )%(

تمشيًا مع متطلبات المادة )30(، الفقرة )ج( من قواعد التسجيل واإلدراج ستقوم الشركة بتقديم تقرير ربع 
سنوي عن تفاصيل استخدامها لمتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية وستعلن تطورات إستخدام المتحصالت 

للجمهور.

خطة االستثمار المقترحة

طبقا لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني يجب أن تكون الوديعة النظامية 10 % من رأس مال المدفوع 
وسوف تقوم الشركة باالحتفاظ بمبلغ 49 مليون ريال سعودي كوديعة نظامية مدفوعة بعد زيادة رأس المال 

المدفوع. تعتزم الشركة استخدام صافي المتحصالت  )بعد خصم الوديعة النظامية و مصروفات االكتتاب( في 
زيادة رأس المال بعد إنتهاء عملية االكتتاب مباشرًة في االستثمار طبقا لألوعية االستثمارية الموجودة في نظام 

مراقبة شركات التأمين التعاوني وتبلغ القيمة المقدرة لالستثمار حوالي 188 مليون ريال سعودي وسوف تتضمن 
المحفظة االستثمارية النقد و االستثمارات قصيرة األجل – 90 %
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21وديعة نظامية

5.3المصاريف المتعلقة باالكتتاب

183.7االستثمارات*

210إجمالي متحصالت االكتتاب

*انظر الخطة االستثمارية المقترحة أدناه

جدول )٨-4( توزيع االستثمارات 

165.33استثمارات في محافظ استثمارية قصيرة األجل %90

18.37استثمارات في سندات واستثمارات طويلة األجل %10

183.7إجمالي االستثمارات

9 - إقرارات تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا وسكرتير مجلس اإلدارة 

٩-1 المعلومات المالية

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات المالية

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه قد تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائم 
المالية المراجعة  للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، والفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، والفترة المنتهية في 
31 ديسمبر 2013م والقوائم المالية غير المراجعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2014 دون إجراء أي تعديل جوهري 

عليها، وأنه تم إعداد وفحص القوائم المالية وفقًا للمعايير المالية الدولية.
وقد راجعت الشركة التدفقات النقدية المحتملة التي تحتاجها ألعمالها في االثني عشر شهرا القادمة وترى الشركة 
بأنه سيكون لديها من الموارد المالية ما يكفي لتغطية متطلبات رأس المال العامل خالل هذه الفترة. وفي هذا اإلطار، 
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة تملك رأس مال عامل يكفي لألشهر الـ 12 التي تلي مباشرة تاريخ نشر نشرة 

اإلصدار.

باإلضافة إلى ما جاء أعاله، يقر أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس اإلدارة حتى تاريخ نشر 
هذه النشرة، وبإستثناء ما تّم اإلفصاح عنه في مواضع أخرى من هذه النشرة،  بما يلي:

· لم ُيعلنوا في أي وقت من األوقات إفالسهم ولم يخضعوا إلجراءات اإلفالس.	

· لم يكن أحد منهم خالل السنوات الخمس السابقة عضوًا في مجلس إدارة أو في منصب إداري أو إشرافي في 	
شركة واجهت حالة اإلعسار.

· بخالف ماورد في الصفحة )33( من هذه النشرة، ليس لهم وال ألي من أقربائهم والتابعين لهم حتى تاريخ  نشر 	
نشرة اإلصدار، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أسهم أو أدوات دين الشركة. .

· بخالف ماورد في الصفحة )33( من هذه النشرة، ليس لهم وال ألي من أقربائهم والتابعين لهم أي مصلحة 	
مادية في أي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع إبرامه عند تقديم نشرة اإلصدار وذلك في ما يتعّلق 

بأعمال الشركة.
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· بخالف ماورد في الصفحتين )54 و 55( من هذه النشرة لم يكن هناك أي تغيير جوهري سلبي في الوضع المالي 	
والتجاري للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج. إضافًة 

إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

· أن لم تقدم الشركة قرضًا نقديًا من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم 	
مع طرف ثالث، و ذلك وفقا للمادة 71 من نظام الشركات.

· الرئيس 	 أو  اإلدارة  أعضاء مجلس  أي عضو من  تعطي  تحكمها ال  التي  واألنظمة  األساسي  الشركة  نظام  إن 
التنفيذي أو المدير المالي حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون لهم أو ألي أحد من أقاربهم فيه مصلحة 

شخصية، أو التصويت على مكافآت تمنح لهم أو ألقاربهم حق االقتراض من الشركة.

· ال يوجد أي نشاط تجاري أو أية أصول خارج المملكة العربية السعودية.	

· بخالف ما ورد في الصفحة )33( من هذه النشرة. ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم 	
أو مصلحة من أي نوع في الشركة.

· لم يكن هناك أي إنقطاع في أعمال المصدر يمكن أن أن يؤثر أو يكون قد أثر تاثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي 	
خالل الـ )12( شهرًا األخيرة.

· لم ُتمنح أي عموالت أو خصومات او أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل المصدر خالل السنوات 	
الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق 

مالية. 

· ليس لدى الشركة أي نية أو توجه ألجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة.	
 

· اإللتزام التام بأحكام المادة 69 والمادة 70 من نظام الشركات وبأحكام المادة 18 من نظام حوكمة الشركات.	
· يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد للشركة )وباستثناء ما تم االفصاح عنه في الصفحة )71( أي 	

أدوات دين أو قروض ألجل حتى تتاريخ نشر هذه النشرة، ويؤكدون بأنه ال يوجد للشركة أصول مشمولة 
بحق خيار.

 - يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة إنه لتاريخ نشر هذه النشرة، اليوجد للشركة أي شركة تابعة أو شقيقة داخل 
المملكة العربية السعودية أو خارجها.

10 - المعلومات القانونية

10-1 الشركة 

تأسست الشركة المتحدة للتأمين التعاوني كشركة مساهمة سعودية عامة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )94( 
الصادر بتاريخ 1428/3/14هـ )الموافق 2007/4/1م( والمرسوم الملكي رقم )م/24( الصادر بتاريخ 1428/3/15هـ )الموافق 
2007/4/2م( والذي قضى  بالموافقة على تأسيس الشركة وفقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي )م/6( 
وتاريخ 1385/3/22هـ ولنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 1424/6/2هـ 
والئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/3/1هـ. وقد تسّجلت الشركة في السجل 

التجاري في مدينة جّدة في المملكة العربية السعودية تحت رقم /4030179955/.
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يبلغ رأسمال الشركة )280.000.000( مائتين وثمانون مليون ريال سعودي موزعة على )28.000.000( ثمانية وعشرون 
مليون سهمًا متساوية القيمة، قيمة كل سهم )10( عشرة رياالت.

للشركة ستة فروع إضافًة إلى مركزها الرئيسي القائم في مدينة جّدة وهي موزعة على الشكل التالي:  

مدير الفرعتاريخ الصالحيةتاريخ التسجيلالسجل التجاريالعنوانالفرع

الرياض
حي العليا، شارع األمير 
/1430/06هـ -  1010269076محمد بن عبد العزيز

2009/06/03م
1440/06/10 هـ - 

محمد صالح الهذال2019/02/16م

1431/01/27هـ - 2051041687طريق الملك عبد العزيزالخبر
2010/01/12م

1436/01/26هـ - 
فهد محمد باعوضه2014/11/18م

مكة 
المكرمة

حي الرصيفية 2، شارع 
عبداهلل عريف، برج تجار 

مكة 
1432/02/05هـ  -  4031061185

2011/01/10م
1440/02/05هـ -  

فهد محمد االعدل2018/10/15م

خميس 
مشيط

شارع الضيافة، مقابل 
اجنحة الدوحة للشقق 

المفروشة
1432/11/07هـ - 5855039130

2011/10/04م
1439/11/07هـ - 

طالل عبيد اهلل الجابري2018/07/19م

تبوك
مكتب رقم 2، بعمارة 

جمعية الملك عبد العزيز 
الخيرية

1432/11/07هـ - 3550027121
2011/10/04م

1439/11/07هـ 
سالم مسلم العطوي-2018/07/19م

بريده
عمارة العويضة، بشارع 

1432/11/07هـ - 1131037309الخبيب
2011/10/04م

1439/11/07هـ 
بدر مسعد الحربي-2018/07/19م

10-2 التراخيص الصادرة للشركة

تّم تأسيس الشركة كشركة مساهمة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم )94( بتاريخ 1428/3/14هـ )الموافق2007/4/1م( 
والمرسوم الملكي رقم )م/24( بتاريخ 1428/3/15هـ )الموافق 2007/4/2م(.  

نظرًا لمشاركة مساهمين غير سعوديين وغير خليجيين في رأسمال الشركة المّتحدة للتأمين، تقدّمت الشركة 
بطلب الترخيص من الهيئة العامة لإلستثمار األجنبي بصفتها شركة مختلطة سعودية/أجنبية وصدر لها ترخيص 
استثمار خدمي برقم /01-11203001661/ بتاريخ 1434/01/25هـ. الموافق 2012/12/09م. يتّم تجديد هذا الترخيص بشكل 

سنوي والترخيص ال يزال حاليًا ساري المفعول لغاية 1436/01/25 هـ. الموافق 2014/11/18 م.

كما صدر للشركة تصريح لمزاولة نشاط التأمين من مؤسسة النقد برقم ت م ن/200812/19 بتاريخ 1430/01/02هـ. 
العربية  المملكة  في  التأمين  وإعادة  التأمين  نشاط  مزاولة  للشركة  التصريح  هذا  أجاز  2008/12/29م.  الموافق 

السعودية وخولها مزاولة نشاط التأمين في فرع التأمين العام والتأمين الصحي.

الصحي  التأمين  نشاط  لمزاولة  التعاوني وذلك  الصحي  الضمان  لدى مجلس  نهائي  تأهيل  الشركة على  حصلت 
وفق وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة كحد أدنى للتغطية التأمينية وذلك بتاريخ 1430/02/22هـ. الموافق 

2009/02/17م

الشركة مسّجلة أيضًا في مصلحة الزكاة والدخل برقم /3000590649/ وقد تقّدمت بإقراراتها عن السنوات السابقة 
وصواًل إلى الفترة المنتهية بتاريخ 2013/12/31م. وعلى هذا األساس، أعطيت الشركة شهادة مقيدة »غير نهائية« 
غير صالحة لصرف األقساط النهائية صادرة عن إدارة كبار المكلفين في مصلحة الزكاة والدخل برقم 8463 تاريخ 
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1435/08/11هـ. الموافق 2014/06/09م. تؤكد بموجبها المصلحة بأن الشركة قد قدمت إقراراها عن الفترة المنتهية 
في 2013/12/31م. وقد منحت هذه الشهادة »لتمكينها من إنهاء جميع معامالتها ما عدا صرف مستحقاتها النهائية عن 

العقود«. هذه الشهادة سارية المفعول حتى تاريخ 1436/07/11هـ. الموافق 2015/04/30م. 
تؤّكد  شهادة  أعطيت  وقد   /502628828/ برقم  اإلجتماعية  للتأمينات  العامة  المؤسسة  لدى  أيضًا  مسّجلة  الشركة 
بإيفائها بإلتزاماتها تجاه المؤسسة حتى تاريخ إصدار الشهادة في 1435/6/29هـ الموافق في 2014/4/29م. هذه الشهادة 

سارية حتى تاريخ 1435/12/29هـ الموافق في 2014/10/24م. 
تاريخ  حتى  سارية   /122220/ برقم  جّدة  مدينة  في  التجارية  الغرفة  في  الممتازة  الدرجة  من  إشتراك  للشركة 

1435/12/30هـ الموافق في 2014/10/25م.

وفي ما يلي ملّخص عن هذه التراخيص:

تاريخ الصالحيةتاريخ اإلصدار رقم الترخيص الجهة المصّدرة الترخيص 

الهيئة العامة لإلستثمار ترخيص إستثمار أجنبي 
بتاريخ 1434/01/25هـ - 01-11203001661األجنبي

1436/01/25 هـ -2014/11/18 م2012/12/09

غير محّدد الصالحية1430/01/02هـ - 2008/12/29مت م ن/200812/19مؤسسة النقد تصريح ممارسة نشاط التأمين 

1436/07/11هـ - 2015/04/30م1435/08/11هـ - 2014/06/09م3000590649مصلحة الزكاة والدخلشهادة مصلحة الزكاة والدخل

العامة  المؤسسة  شهادة 
للتأمينات اإلجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات 
1435/12/29هـ - في 1435/6/29هـ -  2014/4/29م502628828اإلجتماعية

2014/10/24م

الغرفة  في  إشتراك  شهادة 
التجارية

الغرفة التجارية في مدينة 
1435/12/30هـ - 2014/10/25م1435/01/03هـ - 2013/11/6م122220جّدة

10-3 المساهمون الكبار المالكون لنسبة ٥% وأكثر في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني كما في 30 يونيو 2014 م

القيمة بالريال السعوديعدداألسهمنسبة الملكيةاالسم

329.100.00091.000.000%شركة يو سي ايه للتأمين ش.م.م.

10-4 مجلس إدارة الشركة
إستنادًا لنظامها األساسي، يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمّدة ال 

تزيد على ثالث سنوات.
أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين هم على الشكل التالي: 

جدول )10-1( أعضاء مجلس اإلدارة 

عدد المنصبتاريخ الميالدالجنسيةاسم عضو مجلس اإلدارة  
صفة التمثيلتاريخ التعيين 3االسهم

العضوية

حسان محمد شوكت  1 
1934/10/10سعوديمحاسني 

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

1435/07/01هـ الموافق 280.000
2014/04/30م

 غير
تنفيذي

1435/07/01هـ الموافق 141.540نائب الرئيس1977/09/19سعوديسلمان سالم محمد بن الدن  2 
مستقل2014/04/30م

1435/07/01هـ الموافق 1.000عضو1965/10/26سعوديبدر عبدالرحمن السياري  3 
مستقل2014/04/30م

1435/07/01هـ الموافق 34.000عضو1968/04/08سعوديخالد حسين علي رضا  4 
مستقل2014/04/30م

1435/07/01هـ الموافق 2.100عضو1954/03/06سعوديسامي صدقة سندي  5 
مستقل2014/04/30م

1435/07/01هـ الموافق 1.000عضو1961/12/09سعوديطارق هاشم النابلسي  6 
مستقل2014/04/30م

المدير 1955/07/01لبنانيمشعل عفيف كرم  7 
1435/07/01هـ الموافق -التنفيذي

2014/04/30م

 يمّثل
 شركة

 يو سي ايه
 للتأمين
  ش.م.م.

تنفيذي

459.640مجموع األسهم  
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نابلسي  تّم تعيين كل من األستاذ/ خالد حسين علي رضا واألستاذ/ طارق هاشم  أّنه  إلى  وفي هذا اإلطار نشير، 
كعضوين جديدين في مجلس إدارة الشركة من قبل الجمعية العاّمة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 1435/07/01هـ. 
الموافق 2014/04/30م. وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات الالزمة لتعيين العضوين الجديدين في مجلس 

اإلدارة وال سّيما من مؤسسة النقد.

10-٥ ملخص بأهم العقود واإلتفاقيات

في اطار االعمال والخدمات التي تقدمها الشركة.، قامت بإبرام العديد من االتفاقيات مع أطراف ذوي عالقة ومع 
أطراف أخرى  ، وهي على النحو التالي:

عقود مع األطراف ذوي العالقة:أ. 

· حسان 	 المحامي  وشركة  المتحدة  الشركة  بين  فيما  م.   2013/04/24 تاريخ  قانونية  خدمات  تقديم  عقد 
المحاسني للمحاماة واالستشارات القانونية جرى بموجبه تعيين هذا األخير مستشارًا قانونيًا للشركة لمدة 
سنة تبدأ إعتبارًا من 2013/04/16م. إنتهت مدته بتاريخ 2014/04/15م. تم تجديد هذا العقد لمّدة سنة إضافية 

بناء على موافقة الجمعية العمومية المنعقدة في 2014/4/30م وذلك بقيمة أربعمائة ألف ريال

· عقد خدمات إدارية موقع بتاريخ 2014/01/01م. مع شركة خدمات المطالبات واألخطار المحدودة )كارز( 	
إلتزمت بموجبه هذه األخيرة بتوفير خدمات إدارية لجهة المؤمنين المستفيدين من خطة التأمين الصحي 
الفردي أو الجماعي وذلك للفترة الممتدة من 2014/01/01 م حتى 2014/12/31 م. تّم تجديد هذ العقد بناًء 
أتعاب  بتاريخ 2014/04/30 م وذلك وفقًا لجدول  المنعقدة  العادية للشركة  العامة  الجمعية  على موافقة 
)كارز(  المحدودة  واألخطار  المطالبات  خدمات  شركة  ٌتنفذها  التي  للخدمات  وفقًا  العقد  محّدد ضمن 

للشركة خالل مّدة العقد. 

تجدر اإلشارة إلى أن كل من األستاذ/ حّسان محاسني واألستاذ/ سلمان بن الدن يملكان أسهم في الشركة ال 
يقل عددها عن الـ)5.000( سهمًا. وقد قام كل منهما تخصيص أسهم ضمان بعدد )5.000( سهمًا في شهر ديسمبر 
من عام 2014م وذلك مقابل العقود التي نشأت بينهم وبين الشركة والتي وافقت عليها الجمعية العامة العادية.

عقود مع أطراف أخرى:ب. 

· المحاسبون 	 مكتب  والسادة/  وشركاهم  الخير  أبو  بكر  توش،  آند  ديلويت  شركة  السادة/  تعين  تم 
المتحالفون )البسام والنمر محاسبون قانونيون( كمدّققي حسابات قانونيين للشركة لعام 2014م.

· إتحاد عذيب 	 2013/11/11م. مقّدم من شركة  تاريخ   )4G WiMAX( اإلنترنت تقديم خدمة  عرض 
لسنة كاملة.  للشركة  االنترنت  لتوفير خدمة  المتحدة  الشركة  لالتصاالت وموقع ومختوم بختم 
يتجدد العقد تلقائيًا لدى إنتهاء مدته األصلية أو المدة المجددة ما لم تخطر الشركة المتحدة شركة 

إتحاد عذيب برغبتها عدم تجديد العقد 90 يومًا قبل إنتهاء مدة سريانه.

· عقد صيانة رقم STRJ-MCA 19/2013 موقع مع الشركة السعودية اإللكترونية للتجارة )سيترا( 	
بتاريخ 2013/12/11م. إلتزمت بموجبه شركة سيترا بتوفير خدمة صيانة لمعدات الشركة طوال فترة 
العقد المحددة بسنة واحدة تبدأ إعتبارًا من 2014/01/01م وتنتهي في 2014/12/31م. في حال لم يطلب 
أي من الفرقاء إنهاء العقد قبل شهر من مدة إنتهاء فترة سريانه، يتجدد تلقائيًا لمدة سنة واحدة فقط. 

· الهاتف 	 لنظامي  التقني  الدعم  لتوفير خدمات  تكنولوجيا  أن  تي  آل  آي  تقني مع شركة  دعم  إتفاق 
والبريد اإللكتروني للشركة. العقد عبارة عن تحديد لقواعد وشروط توفير خدمات الدعم التقني 

بشكل عام وهو مرتبط بعقود الدعم األساسية الموقعة مع العمالء. 
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· لالتصاالت 	 نورنت  شركة  مع  2014/03/30م.  بتاريخ  موّقع   ISP/NSP بنية  استخدام  لتوفير  إتفاق 
المحدودة لتوفير استخدام بنية ISP/NSP. حددت المدة األساسية لهذا األتفاق بسنتين إعتبارًا من 
تاريخ التوقيع عليه ويجدد تلقائيًا لدى انتهاء المدة األصلية لسنة إضافية ما لم يخطر أحد األطراف 

الطرف اآلخر خطيًا برغبته عدم التجديد قبل 60 يومًا من تاريخ إنتهاء العقد.

· خطاب االلتزام لتقديم الخدمات االستشارية موجه بتاريخ 2014/05/05م. من كي بي أم جي الفوزان 	
والسدحان للقيام بخدمة التدقيق الداخلي لمدة ثالث سنوات. 

· 	 G-Tech التابعة ألوبتيميزا 2012/01/01م. مع شركة جي- تيك  بتاريخ  تقديم خدمات موقع  عقد 
 Aman أمان  التأمين  إدارة  نظام  الشركة  بموجبه  استأجرت   Subsidiary of Optimiza
insurance management system لمدة 5 سنوات. كما التزمت شركة جي- تيك بموجبه 
بتوفير خدمات الصيانة والدعم للبرنامج لصالح الشركة سواء عبر اإلنترنت أو في مكاتب الشركة 

المتحدة.

· عرض تقديم خدمات موقع بتاريخ 2014/04/20م. مع شركة أوراكل ORACLE لتقديم خدمات تقنية 	
المعلومات بخصوص تحديث برامج الدعم ابتداًء من 2014/04/27م إلى 2014/04/26م. 

 
· عقد وساطة تأمين معتمد مع خمسة عشر شركة وساطة تأمين هي التالية:	

o شركة حلول لوساطة التأمين

o شركة مارش السعودية للوساطة في التأمين وإعادة التأمين

o شركة النخبة لوساطة التأمين وإعادة التأمين

o شركو ناسكو كاراوغالن العربية السعودية للوساطة

o شركة يو آي بي السعودية لوساطة التأمين وإعادة التأمين

o شركة األهداف الخليجية لوساطة التأمين

o الشركة المستقّلة لخدمات وساطة التأمين

o شركة إسناد لوساطة التأمين وإعادة التأمين

o شركة الفالويدز لوساطة التأمين وإعادة التأمين

o شركة اآلفاق لوساطة التأمين وإعادة التأمين

o شركة نوران الذهبية لوساطة التأمين

o شركة برايم ريسك لوساطة التأمين وإعادة التأمين

o    شركة كانينغهام ليندسيه

تّم إعتماد نفس نموذج عقد وساطة التأمين مع كافة الشركات المشار إليها أعاله. إستنادًا لهذا النموذج 
تتولى الشركة تحديد بنود عقود التأمين للمؤمن عليهم وال يجوز للوسيط إدخال أي تعديل عليها إال 

بموافقة الشركة.
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كما ال يحق للوسيط توقيع أي عقود أو إتفاقات بالنيابة عن الشركة. يتولى الوسيط تحصيل أقساط 
التأمين من المؤمن عليهم.

إستنادّا للعقد، يستحق الوسيط عمولة عن األعمال التي تتم في إطار تنفيذه لهذا العقد طوال مّدته 
األصلية وأي مّدة مجّددة الحقة  وذلك طالما أن الوسيط ال يزال متابعًا لألعمال المنوطة به وفقًا 

للنسب المحّددة في اإلتفاقية.
تستحق العمولة الخاصة بالوسيط لدى استالم الشركة لقسط أو أقساط التأمين المستحقة لصالحها. 
وتمثل العمولة التعويض واألجر الكامل المستحق للوسيط عن أعماله في ظل هذه االتفاقية. يتحمل 

الوسيط كامل المصاريف التي يتكبدها في إطار تنفيذه هذه االتفاقية.

اتفاقيات إعادة التأمين 

وّقعت الشركة عدد من إتفاقيات إعادة التأمين ألنشطتها والتي تشتمل على شروط وبنود مختلفة تبعًا للمنتج 
الذي تشتمله االتفاقية. فيما يلي قائمة بترتيبات إعادة التأمين المبرمة من قبل الشركة: 

1اتفاقية إعادة التأمين

اتفاقية إعادة التأمين لحماية المجموعةعنوان االتفاقية 

األطراف 
ار  اوه  سي  اس  فرع  دوتشالند  اليف  جلوبال  سي  واس  التعاوني  للتأمين  المتحدة  الشركة 

جلوبال اليف اس ايه

اتفاقية إعادة التأمين لحماية المجموعةنوع االتفاقية

المملكة العربية السعودية ودول أخرى كما هو متفق عليه. النطاق الجغرافي للتغطية

2014/01/01م.  تاريخ االتفاقية

إنتهاء اإلتفاقية
عقد مفتوح. وهو قابل لإلنهاء من خالل تقديم خطاب اشعار قبل ثالث أشهر من بدء السنة 
الميالدية الجديدة من قبل الطرف االخر وتبقى جميع التنازالت المطبقة فّعالة لشروط وأحكام 

هذه اإلتفاقية حتى تاريخ تجديد السياسة القادمة.
تعود هذه اإلتفاقية الى سياسة حماية المجموعة.وصف االتفاقية

2اتفاقية إعادة التأمين

اتفاقية الهندسة اسم االتفاقية

األطراف 
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السعودية و/أو المتحدة للتأمين التجاري اس ايه ال لبنان 

وهنوفر ريتكافل بي اس سي 

اتفاقية اضافيةنوع االتفاقية

النطاق الجغرافي للتغطية
المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان، سوريا اضافة الى مصالحهم 

في الخارج ماعدا المخاطر في كندا والواليات المتحدة. 

2014/1/1م. تاريخ االتفاقية

إنتهاء اإلتفاقية
عقد مفتوح ، وهو قابل لإلنهاء من خالل تقديم اخطار 90 يوم قبل الغاء في 31 ديسمبر من أي 

سنة و14 يومًا في حالة مخاطر اس ار سي سي.

وصف االتفاقية
مخاطر المقاولين ومخاطر االنشاء باالضافة الى مسؤوليات الطرف الثالث. 

تعطل االجهزة - أجهزة و معامل المقاولين - تأمين المعدات االلكترونية - مسؤولية الطرف 
الثالث - خسارة في األرباح بعد تعطل األجهزة - والمعدات االلكترونية  - والخسارة في األرباح.
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3اتفاقية إعادة التأمين

اتفاقية الشحن البحري اسم االتفاقية

األطراف 
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السعودية و/أو المتحدة للتأمين التجاري اس ايه ال لبنان 

وهنوفر ريتكافل بي اس سي 

اتفاقية اضافية نوع االتفاقية

المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان، سوريا، و األردن النطاق الجغرافي للتغطية

2014/1/1م. تاريخ االتفاقية

إنتهاء اإلتفاقية
عقد مفتوح، وهو قابل لإلنهاء من خالل تقديم اخطار 90 يوم قبل الغاء في 31 ديسمبر من أي 
سنة. و يمكن الغاء الشّق المتعّلق بمخاطر الحرب و/أو الحروب األهلية من قبل أي الطرفين 

بموجب اخطار خالل سبعة أيام.

وصف االتفاقية
مخاطر الشحن البحري في المحيط و/أو الشحن الجوي و/أو النقل الداخلي بأنواعه متضمنة 

الخسائر من الحرب و/ أو الحروب األهلية.  

4اتفاقية إعادة التأمين

اتفاقية الهيكل البحري اسم االتفاقية

األطراف 
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السعودية و/أو المتحدة للتأمين التجاري اس ايه ال لبنان 

وهنوفر ريتكافل بي اس سي 

اإلتفاقية االضافية والحصص نوع االتفاقية

النطاق الجغرافي للتغطية
المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان، سوريا، و األردن، العلم و/أو 

الملكية و/أو االدارة )اف أوه ان(

2014/1/1م.تاريخ االتفاقية

إنتهاء اإلتفاقية
عقد مفتوح، وهو قابل لإلنهاء من خالل تقديم اخطار 90 يوم قبل الغاء في 31 ديسمبر من أي 
سنة. و يمكن الغاء الشّق المتعّلق بمخاطر الحرب و/أو الحروب األهلية من قبل أي الطرفين 

بموجب اخطار خالل سبعة أيام.

وصف االتفاقية
المخاطر البحرية على هيكل السفن اضافة الى مصلحة أصحاب السفن متضمنة الخسائر من 

الحرب و/أو الحروب األهلية.  

5اتفاقية إعادة التأمين

اتفاقية فائض خسارة المحركات، بي ايه، دبليو سي، جي تي بي ال، ايه الاسم االتفاقية

األطراف 
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السعودية و/أو المتحدة للتأمين التجاري اس ايه ال لبنان 

وهنوفر ريتكافل بي اس سي 

افراط خسارة اعادة التأمين – الطبقة األولى والثانية نوع االتفاقية

النطاق الجغرافي التغطية
المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان، سوريا، كندا وأمريكا باستثناء 

البند ال جي تي 397 )2000(.

2014/01/01متاريخ االتفاقية

في حال حدوث خسارة خالل اثنا عشر شهرا من تاريخ 2014/01/01م انتهاء االتفاقية

وصف االتفاقية 

العامة  المسؤولية   - المحركات  قيادة  تـأمين رخصة   - الثالث  الطرف  مسؤولية محركات 
للطرف الثالث )تشمل المسؤولية العامة والمنتجات(، باستثناء أي تصدير في أوروبا، الواليات 
المتحدة األمريكية وكندا - تعويض العمالة ) دبليو سي( - مسؤولية صاحب العمل )ايه ال( 

- الحوادث الشخصية )بي ايه(.
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6اتفاقية إعادة التأمين

اتفاقية الحوادث العامة و جميع مخاطر الممتلكات و الحريق اسم االتفاقية

األطراف 
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السعودية و/أو ا

لمتحدة للتأمين التجاري اس ايه ال لبنان  هنوفر ريتكافل بي اس سي 

اإلتفاقية االضافية نوع االتفاقية

النطاق الجغرافي للتغطية
المملكة العربية السعودية، دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان، سوريا اضافة الى مصالحهم 

في الخارج ماعدا المخاطر في كندا والواليات المتحدة. 

2014/1/1م. تاريخ االتفاقية

إنتهاء اإلتفاقية
عقد مفتوح، وهو قابل لإلنهاء من خالل تقديم اخطار 90 يوم قبل الغاء في 31 ديسمبر من أي 

سنة و14 يومًا في حالة مخاطر اس ار سي سي.

وصف االتفاقية 
القسم األول: الحريق و المخاطر الحليفة بما فيها المخاطر التبعية 

القسم الثاني: المخاطر العامة تتضمن المخاطر الشخصية والوفاة والعجز )الكلي أو الجزئي( 
والبدالت اليومية ومصاريف العالج، والسرقة وضمان االمانة والمبلغ المحول / الودائع. 

7اتفاقية إعادة التأمين

اتفاقية خسارة الفائض الصحي اسم االتفاقية

األطراف 
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني السعودية و اس سي اوه ار جلوبال اليف ديوتشالند فرع 

اي سي اوه ار جلوبال اس ايه 

اتفاقية الخسارة على الفائض الصحي على أساس الخسارة الناتجة. نوع االتفاقية

النطاق الجغرافي للتغطية

شبكة  تعريفات  خالل  من  السداد  فيتم  منها  الخروج  حالة  وفي  السعودية  العربية  المملكة 
المحلية،  الشكاوى  مبالغ  فيها  تطبق  حيث  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  ماعدا  السعودية 
ويستثنى العالج االختياري خارج المملكة العربية السعودية. وقد يشمل النطاق الجغرافي وطن 

أعضاء اللجنة التنفيذية وأسرتهم.

2014/01/01متاريخ اإلتفاقية

انتهاء االتفاقية
 في حال ورود مطالبة خالل إثنا عشر شهرًا من تاريخ 2014/01/01م وتّم إعداد تقرير عنها  

للشركة المتنازل عنها خالل ستة أشهر من حدوثها.

لتعويض الشركة المتنازل عنها عن المصاريف الصحية وصف االتفاقية

8اتفاقية إعادة التأمين

شركة سويس المحدودة العادة التأمين شركة إعادة التأمين

المتحدة للتامين التعاوني المعاد التأمين له

مخاطر الهندسة طبيعة التغطية

مبلغ التغطية 

مخاطر جميع المقاولين ومخاطر االنشاءات  75.000.000 ريال سعودي 
تعطل األجهزة 22.500.000 ريال سعودي

أجهزة معدات المقاولين 9.000.000 ريال سعودي 
المعدات االلكترونية 900.000 ريال سعودي

المخاطر المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومصالح المملكة الموجودة في الخارج النطاق الجغرافي للتغطية

من 2014/1/1م الى 2014/12/31ممدة التأمين

2014/1/1مبدء سريان التأمين

2014/12/31مإنتهاء التأمين
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9اتفاقية إعادة التأمين

شركة سويس المحدودة العادة التأمين شركة إعادة التأمين

المتحدة للتامين التعاوني المعاد التأمين له

175،000 ريال سعودي ل 70% من اتفاقية التنازل االشتراك

عقد اعادة تأمين الحصص لسوء ممارسة األعمال الطبية طبيعة التغطية

مبلغ التغطية 
1،000،000 لكل مناسبة ومجموع األشخاص المشاركين كونها مسؤولية شخصية.

5،000،000 و10،000،000 لكل سنة للمستشفيات كونها مسؤولة غير مباشرة 

السعودية النطاق الجغرافي للتغطية

من 2014/1/1م الى 2014/12/31ممدة التأمين

2014/1/1م بدء سريان التأمين

2014/12/31مإنتهاء التأمين

10اتفاقية إعادة التأمين

شركة ارتراديوس إلعادة التأمينشركة إعادة التأمين

المتحدة للتامين التعاوني المعاد التأمين له

االشتراك

لتغطية مخاطر التأمين التجارية سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.طبيعة التغطية

3.000.000 دوالر أمريكي ويمكن أن ترتفع لحد أقصاه 6.000.000 دوالر أمريكي.مبلغ التغطية 

المملكة العربية السعودية النطاق الجغرافي للتغطية

عقد مفتوحمدة التأمين

2009/09/01مبدء سريان التأمين

رغبة من أي من الطرفين على أن يخطر االخر قبلها بـ3 أشهر.إنتهاء التأمين
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11اتفاقية إعادة التأمين 

CN 1410107مرجع االتفاقية

الصندوق العربي لتأمين أخطار الحربشركة إعادة التأمين

شركة المتحدة للتأمين التعاونيالمعاد التأمين له

االشتراك

القسم األول
1- الحصص 500.000 ريال

2- اإلضافات 2.500.000 ريال
3- اضافيات إضافية 500.000 ريال.

القسم الثاني
1- الحصة المحتفظ بها 500.000 ريال

2- االضافات 35.000.000 ريال
3- اضافيات إضافية 3.500.000 ريال  

طبيعة التغطية

القسم األول
هيكل السفينة واألجهزة.

القسم الثاني
الشحن بأنواعه.

لتغطية مخاطر الحروب.

من 2014/01/01 قابلة لإللغاء بشرط اخطار 3 أشهر للطرف االخر.مدة التأمين

12اتفاقية إعادة التأمين 

T14 704968002مرجع االتفاقية

يو اي بي السعودية لوساطة التأمين واعادة التأمين ذات مسؤولية محدودةشركة إعادة التأمين

شركة المتحدة للتأمين التعاونيالمعاد التأمين له

11.000.00 ريال لعام 2014االشتراك

اعادة التأمين لفائض الخسارة.طبيعة التغطية

مبلغ التغطية

الطبقة 1
قسم – أ – مكاتب السعودية فقط

1.500.000 ريال
قسم ب- مكاتب لبنان فقط

2.000.000 ريال
الطبقة 2

2.500.000 ريال
الطبقة 3- جميع المكاتب

10.000.000 ريال
الطبقة 4- جميع المكاتب

15.000.000 ريال
الطبقة 5- جميع المكاتب

10.000.000 ريال

المملكة العربية السعودية ولبنانالنطاق الجغرافي للتغطية

الخسائر من 2014/01/01م إلى 2014/12/31م.مدة التغطية

2014/01/01مبدء سريان التغطية

2014/12/31م.إنتهاء التغطية
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13اتفاقية إعادة التأمين

T14 704968001مرجع االتفاقية

يو اي بي السعودية لوساطة التأمين واعادة التأمين ذات مسؤولية محدودةشركة إعادة التأمين

شركة المتحدة للتأمين التعاونيالمعاد التأمين له

13.250.000 ريالاالشتراك

اتفاقية اعادة التأمين لفائض الخسارة الغير بحري.طبيعة التغطية

مبلغ التغطية

الطبقة 1
2.500.000 ريال.

الطبقة 2
5.000.000 ريال

الطبقة 3
15.000.000 ريال

الطبقة 4
30.000.000 ريال

الطبقة 5
45.000.000 ريال

النطاق الجغرافي للتغطية
المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ولبنان وجميع الدول العربية األخرى 

بما فيها مصالح لبنان الخارجية ما عدا الواليات المتحدة وكندا.

2014/01/01م إلى 2014/12/31م.مدة التغطية

2014/01/01م بدء سريان التغطية

2014/12/31م.انتهاء التغطية

عقود إيجار ملخصها كما يلي: 

وقّعت الشركة عدد من عقود اإليجار الخاصة بمركزها الرئيسي وفروعها ومراكز البيع التابعة لها وذلك وفقًا 
لما يلي: 

رقم 1 - عقد إيجار رقم 1432

مكتب مساحته 616 متر مربع في عمارة برج الرياض في مدينة الخبرالمأجور

إدارة عمارة برج الرياضالمؤجر

ثالثمائة  وثمانية آالف ريالبدل اإليجار السنوي

سنة واحدة ميالديةمدة اإليجار

2009/04/01م.بدء اإليجار

2010/03/31م.نهاية اإليجار 

مالحظات

يكون العقد قاباًل للتجديد لمدة أو مدد أخرى بنفس الشروط ما عدا بدل اإليجار الذي يعدل الى إيجار 
المثل. ويعتبر اإليجار ساريًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر كتابًة برغبته في غير ذلك قبل 

نهاية المدة األصلية أو المجددة للعقد بثالثين يومًا.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.
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رقم 2 - عقد إيجار رقم 0013

محالت عدد 2 بخميس مشيطالمأجور

علي سعيد سويد الشهرانيالمؤجر

خمسة وثالثون ألف ريال سعوديبدل اإليجار السنوي

5 سنوات هجريةمدة اإليجار

1431/02/01هـ.بدء اإليجار

1436/01/31هـ.نهاية اإليجار 

مالحظات

انذار ويتحمل  العقد دون  للمؤجر فسخ  اإليجار يحق  )الشركة(  عن دفع  المستأجر  تأخر  في حالة 
المؤجر  يشعر  أن  البد  العقد  فسخ  المستأجر  رغب  إذا  الفسخ.  عن  الناتجة  األضرار  جميع  المستأجر 
برغبته في ذلك قبل بخمسة عشر يومًا. على المستأجر تسليم المأجور بنفس الحالة التي كان عليها 
عند استالمه وال يحق له مطالبة المؤجر بقيمة أية اضافات قام بها أثناء مدة التأجير. يعّوض المستأجر 
المالك عن أي ضرر قد يصيب المأجور نتيجة ألعماله أو سوء استعماله. ال يحق للمستأجر تحويل 
المأجور إلى أي شخص آخر اال بعد موافقة المؤجر خطيا. على المستأجر دفع قيمة استهالك الكهرباء 
من 1431/02/01 وقيمة استهالك المياه واشتراك التلفون. يحق للمؤجر انهاء العقد اذا اخل المستأجر 

بأي من شروطه.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.

رقم 3 - عقد إيجار رقم 13٨2

معرض مساحته 110 متر مربع في عمارة برج الرياض في مدينة الخبرالمأجور

إدارة عمارة برج الرياضالمؤجر

أربعون ألف ريالبدل اإليجار السنوي

سنة واحدة ميالديةمدة اإليجار

2010/02/01 م.بدء اإليجار

2011/01/31 م.نهاية اإليجار 

مالحظات

يكون العقد قاباًل للتجديد لمدة أو مدد أخرى بنفس الشروط ما عدا بدل اإليجار الذي يعدل الى إيجار 
المثل. ويعتبر اإليجار ساريًا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر كتابًة برغبته في غير ذلك قبل 

نهاية المدة األصلية أو المجددة للعقد بثالثين يومًا.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.
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رقم 4 - عقد إيجار 

كامل الدور األول من مبنى سعيد اإلداري – شارع األمير محمد بن عبد العزيز – حي السليمانية – المأجور
الرياض بمساحة 615 متر مربع

عقارات شركة حكيم العقاريةالمؤجر

ثمانمائة ألف ريال بدل اإليجار السنوي

خمسة سنوات ميالديةمدة اإليجار

2010/06/09 م.بدء اإليجار

2015/06/08 م.نهاية اإليجار 

مالحظات

حدد النشاط الذي سيزاوله المستأجر في المأجور بالتأمين التعاوني ال يجوز تعديله إال بعد االستحصال 
على موافقة المؤجر الخطية.

يتجدد العقد لمدة أو لمدد مماثلة تلقائيًا وبنفس الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر 
برغبته عدم التجديد قبل انتهاء المدة األصلية بشهرين على األقل.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.

رقم ٥ - عقد إيجار رقم ٥012

6 مكاتب في الدور األول والرابع رقم 11، 12، 13، 14، 41 و 42 من مركز المخمل تاور – مدينة جّدة – المأجور
حي الخالدية – بداية شارع الروضة بمساحة إجمالية 2760 متر مربع.

السيدة ناجية بنت عبد اللطيف جميل – المخمل لالستثمار العقاري المؤجر

مليون وثماني مائة  ألف ريال للوحدة.بدل اإليجار السنوي

ثالث سنوات ميالديةمدة اإليجار

2011/01/01 م.بدء اإليجار

2013/12/31 م.نهاية اإليجار 

مالحظات

الصغيرة و24  للمأكوالت  بالكامل و6 مبردات مع 6 وحدات تسخين  6 مطابخ مجهزة  المأجور  يشمل 
حمامات مجهزة بالكامل ووحدة تكييف مركزية وتحكم آلي )انتركم( عند باب المكتب.  ويتناول 44 

موقف للسيارات.

الغرض من اإليجار هو العمل المكتبي وال يجوز تعديله إال بموافقة المالك الخطية.

يتجدد العقد لمدة أو لمدد مماثلة )سنة واحدة( تلقائيًا وبنفس الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين 
الطرف اآلخر برغبته عدم التجديد قبل انتهاء المدة األصلية أو المدد المجددة بثالثة أشهر على األقل.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.
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رقم ٦ - عقد إيجار رقم 001٧

محاّلت في الدور الثاني  بخميس مشيطالمأجور

علي سعيد سويد الشهرانيالمؤجر

خمسة آالف ريال بدل اإليجار السنوي

مدة ايجار المحاّلت األولىمدة اإليجار

1432/07/01هـبدء اإليجار

1436/01/30هـنهاية اإليجار 

مالحظات

يدفع المستأجر االيجار مقدما في أول كل عام مع االجار القديم وفي حالة التأخر يحق للمؤجر فسخ 
العقد دون انذار أو تنبيه ويتحمل المستأجر األضرار الناتجة عن الفسخ. إذا رغب المستأجر بفسخ العقد 
البد أن يشعر المؤجر برغبته في ذلك قبل بخمسة عشر يومًا. على المستأجر تسليم المأجور بنفس 
الحالة التي كان عليها عند استالمه وال يحق له مطالبة المؤجر بقيمة أية اضافات قام بها أثناء مدة 
التأجير. يعّوض المستأجر المالك عن أي ضرر قد يصيب المأجور نتيجة ألعماله أو سوء استعماله. ال 
يحق للمستأجر تحويل المأجور إلى أي شخص اخر اال بعد موافقة المؤجر خطيا. على المستأجر دفع 
قيمة استهالك الكهرباء من 1432/02/01هـ وقيمة استهالك المياه واشتراك التلفون. يحق للمؤجر انهاء 

العقد عند اذا اخل المستأجر بأي من شروطه.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.

رقم ٧ - عقد إيجار رقم ٥043

المكتبين رقم 43 و44 من الدور الرابع من مركز المخمل تاور – مدينة جّدة - حي الخالدية – بداية المأجور
شارع الروضة بمساحة إجمالية 920 متر مربع.

السيدة ناجية بنت عبد اللطيف جميل – المخمل لالستثمار العقاريالمؤجر

سبعة مائة ألف ريال للوحدة.بدل اإليجار السنوي

ثالث سنوات ميالديةمدة اإليجار

2011/07/01 م.بدء اإليجار

2014/06/30 م.نهاية اإليجار 

مالحظات

يشمل المأجور مطبخين مجهزين بالكامل ومبردين مع وحدتي تسخين للمأكوالت الصغيرة و8 حمامات 
مجهزة بالكامل ووحدة تكييف مركزية وتحكم آلي )انتركم( عند باب المكتب.  ويتناول 12 موقف 

للسيارات. الغرض من اإليجار هو العمل المكتبي وال يجوز تعديله إال بموافقة المالك.

يتجدد العقد لمدة أو لمدد مماثلة )سنة واحدة( تلقائيًا وبنفس الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين 
الطرف اآلخر برغبته عدم التجديد قبل انتهاء المدة األصلية أو المدد المجددة بثالثة أشهر على األقل.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.
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رقم ٨ - عقد إيجار رقم 01٨4

 مقر دور الميزانين في بريده .المأجور

يوسف وأحمد وعويضة ونايف فهد العويضةالمؤجر

خمسة وسبعون ريال سعوديبدل اإليجار السنوي

سنة هجريةمدة اإليجار

1432/08/01هـبدء اإليجار

1433/07/30هـنهاية اإليجار 

مالحظات

يلتزم  الالزمة.  التجهيزات  الرسمية وتحمل  التراخيص  المستأجر للحصول على  المسؤولية على  تقع 
المستأجر بسالمة المكان وأن اليحدث فيه أي تغيير من بناء وخالفها إال بتصريح كتابي من المؤجر 
وأن ال يطالب بعوض عن االصالحات التي أجراها، وعلى المستأجر عدم استعمال المؤجر عليه في غير ما 
خصص له. إن خالف المستأجر بنود العقد فهو مخير بين االيقاف أو الغاء العقد أو االستمرار مع الزام 
المستأجر بدفع قيمة االيجار عن بقية المدة في حالة االيقاف أو االلغاء. يلتزم المستأجر بقيمة العقد 

وال يحق له المطالبة باستمرار أي حسم يحصل عليه أثناء سداد أي قسط.

يتجدد العقد لمدة أو لمدد مماثلة تلقائيًا وبنفس الشروط ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر 
برغبته عدم التجديد قبل انتهاء المدة األصلية أو المدد المجددة بثالثة أشهر على األقل.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.

رقم ٩ - عقد إيجار ٧ معارض تجارية

سبع معارض تجارية والكائنة بالدور الثاني بمركز الواحة التجاري بمدينة تبوك حي العلياالمأجور

سعيد علي الغامدي المؤجر

80،000 ريال سعوديبدل اإليجار السنوي

خمس سنوات مدة اإليجار

2011/11/01 م.بدء اإليجار

2016/10/30 م.نهاية اإليجار 

مالحظات

في حالة عدم السداد خالل ثالثون يوما من تاريخ االستحقاق فانه يحق للمؤجر اعتبار العقد ملغي و 
يحق له التصرف في العين المؤجرة الي طرف ثالث دون أدنى مسؤولية تجاه الشركة. 

في حال رغبت الشركة باخالء العين المؤجرة فيجب عليها ابالغ المؤجر  بمدة ال تقل عن )90( يوم 
من السنة المسددة األجرة وذلك بموجب خطاب خطي من قبله يفيد برغبته في اخالء العين المؤجرة. 

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.
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رقم 10 - عقد إيجار معرض رقم ٥2 – 2 – م )3،4(

المعرضين رقم 3 و4 من العقار رقم 52 المبنى رقم 2 الدور األرضي – حي الملك عبد العزيز – في المأجور
مدينة الرياض، بمساحة إجمالية 435،08 متر مربع.

شركة البيت للتطوير والتنمية العقاريةالمؤجر

أربعمائة وخمسة وثالثون ألف وثمانون ريال.بدل اإليجار السنوي

خمس سنوات ميالديةمدة اإليجار

2012/01/01 م.بدء اإليجار

2016/12/31 م.نهاية اإليجار 

مالحظات

أعطيت الشركة فترة 60 يومًا من تاريخ التوقيع على العقد كفترة تجهيز دون مقابل.

انتهاء مدته لمدة سنة واحدة فقط في حال عدم قيام أي من  الطرفين بعد  تلقائيًا بين  العقد  يتجدد 
الطرفين بإبالغ الطرف اآلخر برغبته عدم التجديد قبل ثالثون يومًا من تاريخ إنتهاء مدة العقد.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.

رقم 11 - عقد إيجار رقم 01٦٧

معرض رقم 7 مع الميزانين واقع في العمارة رقم 100 – شارع هادي – دور المعارض - جدةالمأجور

محمد كليب أحمد الحذيفيالمؤجر

ثالثمائة ألف ريال.بدل اإليجار السنوي

ثالث سنوات ميالديةمدة اإليجار

2012/05/01 م.بدء اإليجار

2015/04/30 م.نهاية اإليجار 

مالحظات
تجدد مدة العقد تلقائيًا لمدد أخرى مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بالتنبيه على اآلخر بعدم رغبته في 

التجديد قبل إنتهاء العقد في مدة شهرين على األقل وبموجب خطاب مسجل.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.

رقم 12 - عقد إيجار 

وحدة سكنية رقم 19 – الدور الثاني – عقار الجروشي مول – حي الرصيفة – مكة المكرمة بمساحة المأجور
306،6 متر مربع

مؤسسة وجهات اإلدارةالمؤجر

مائتان وتسعة عشر ألف ومائتان وتسعة عشر ريال بدل اإليجار السنوي

سنة واحدة هجرية.مدة اإليجار

1434/05/22 هـ. الموافق 2013/04/02 م.بدء اإليجار

1435/05/22 هـ. الموافق 2014/03/23 م.نهاية اإليجار 

مالحظات

يتجدد هذا العقد سنويًا بشكل تلقائي عند انتهاء مدته ما لم يخطر أحد األطراف الطرف اآلخر كتابيًا 
بعدم رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء المدة بستين يومًا على األقل. تحدد نشاط المستأجر في المأجور 
بالنشاط الخاص بالشركة والتي ال يجوز لها تعديله دون االستحصال على موافقة المؤجر المسبقة 

الخطية.

ال يزال هذه العقد ساري المفعول.
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10-٦ عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين

وقعت الشركة عقود عمل مع كبار الموظفين العاملين بالشركة وذلك على النحو اآلتي: 

مشعل عفيف كرمأ. 
الوظيفة: الرئيس التنفيذي للشركة.

تاريخ بداية العقد: 2009/01/01م
مدة العقد: تّم تحديد مّدة العقد بسنة ميالدية واحدة وفي حال إستمّر الطرفان بتنفيذه بعد إنتها مّدته، ُيعتبر مجّددًا 

إستنادًا للمادة 37 و55 من نظام العمل. ال يزال العقد ساري المفعول.  

فاكر رايسب. 
الوظيفة: مدير مالي تنفيذي. 
تاريخ بداية العقد: 1 /2011/2م.

مدة العقد: تّم تحديد مّدة العقد بسنة ميالدية واحدة وفي حال إستمّر الطرفان بتنفيذه بعد إنتها مّدته، ُيعتبر مجّددًا 
إستنادًا للمادة 37 و55 من نظام العمل. ال يزال العقد ساري المفعول. 

10-٧ وثائق التأمين

قامت الشركة بإصدار وثائق تأمين وذلك للتأمين على موظفيها وللحماية من المخاطر. ويوضح الجدول التالي 
تفاصيل هذه الوثائق

جدول )10-2( بوالص تأمين الشركة 

قسط التأمينفترة التغطيةشركة التأميننوع الوثيقة
 )ريال سعودي(

الشركة المتحدة للتأمين تأمين على ممتلكاتها
التعاوني

حتى تاريخ 
2015/03/315,715م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين طّبي للمجموعة – جدة 
التعاوني

حتى تاريخ 
2014/12/312,927,258م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين طّبي للمجموعة – الرياض
التعاوني

حتى تاريخ 
2014/12/311,156,650م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين طبي للمجموعة – الدمام
التعاوني

حتى تاريخ 
2014/12/31395,642م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين حماية المجموعة
التعاوني

حتى تاريخ 
2014/12/31655,842م

تأمين على المعّدات اإللكترونية وأجهزة تقنية 
المعلومات

الشركة المتحدة للتأمين 
التعاوني

حتى تاريخ 
2015/03/315,200م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين على مسؤولية األطراف الثالثة
التعاوني

حتى تاريخ 
2015/03/315,000م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين على األموال
التعاوني

حتى تاريخ 
2015/03/313,250م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين على المركبات
التعاوني

حتى تاريخ 
2015/12/311,320م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين على المركبات
التعاوني

حتى تاريخ 
2015/06/011,050م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين على المركبات
التعاوني

حتى تاريخ 
2015/04/03890م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين على المركبات
التعاوني

حتى تاريخ 
2015/04/031,950م

الشركة المتحدة للتأمين تأمين على المركبات
التعاوني

حتى تاريخ 
2015/01/241,475م

المصدر: الشركة 

تقوم الشركة بتجديد هذه الوثائق مباشرة لدى إنتهاء سريانها.
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10-٨ وثائق التأمين التي تقدمها الشركة

للشركة مجموعة من المنتجات التأمينية، قسم منها تّمت الموافقة عليه من قبل مؤسسة النقد بشكل نهائي والقسم 
اآلخر تّمت الموافقة عليه بشكل أوّلي. المنتجات على الشكل التالي: 

جدول )10-3( المنتجات التأمينية للشركة التي حصلت على الموافقة النهائية من مؤسسة النقد

الحالة إسم المنتج الرقم

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين على الطيران 1

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين ضد السرقة 2

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين على االئتمان 3

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين على الطاقة 4

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين األعمال الهندسية 5

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين ضمان اإلخالص 6

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين طبي )للمجموعة( 7

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين طبي )لألفراد( 8

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين على األموال 9

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين على الحوادث الشخصية 10

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين على الممتلكات 11

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين على المسؤولية العامة 12

موافقة نهائية من مؤسسة النقد تأمين على إنقطاع األعمال 13

 

جدول )10-4( المنتجات التأمينية للشركة التي حصلت على موافقة أولوية من مؤسسة النقد

الحالة إسم المنتج الرقم

موافقة أوّلية من مؤسسة النقد تأمين على مسؤولية األعمال التجارية العامة وعلى المنتجات 1

موافقة أوّلية من مؤسسة النقد تأمين على الضمان الممتد 2

موافقة أوّلية من مؤسسة النقد الشحن البحري 3

موافقة أوّلية من مؤسسة النقد هيكل السفينة 4

موافقة أوّلية من مؤسسة النقد األخطاء الطبية والمسؤولية العامة 5

موافقة أوّلية من مؤسسة النقد تأمين المحركات 6

موافقة أوّلية من مؤسسة النقد تأمين على تعويض المهنية 7

موافقة أوّلية من مؤسسة النقد )LM7( الممتلكات ضد جميع المخاطر 21

موافقة أوّلية من مؤسسة النقد تعويضات العمال 22

10-٩ األصول غير الملموسة 

تقدّمت الشركة بطلب لتسجيل عالمتها التجارية لدى إدارة العالمات التجارية في وزارة التجارة والصناعة تحت 
الفئة 36 الخاصة بـ«خدمات التأمين والشؤون التمويلية والشؤون المالية والشؤون العقارية«. تسّجل هذا الطلب 
برقم /1435020062/ بتاريخ 1435/11/1هـ.  ولكن لتاريخه لم يتّم تسجيل العالمة التجارية وحمايتها بشكل نهائي على 

إسم الشركة. 
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ليس للشركة أية إتفاقية ترخيص عالمة تجارية مسّجلة بإسمها. يعتمد وضع الشركة التنافسي جزئيًا على 
قدرتها على استخدام إسمها وشعارها على موادها اإلعالمية والتسويقية وعلى األنظمة التي تسوق خدماتها 

ومنتجاتها وبرامجها. إن عدم قدرة الشركة على منع انتهاك حقوقها في المملكة يمكن أن يؤثر سلًبا على عالمتها 
ويمكن أن يجعل ممارسة عملها أكثرتكلفة وبالتالي يؤثر ذلك على النتائج التشغيلية للشركة.

كما ال يوجد للشركة أية حقوق ملكية فكرية أخرى مسجلة.

10 - 10 المنازعات والدعاوى القضائية والمطالبات

هنالك دعوى واحدة مقّدمة بوجه الشركة، تسّجلت بصحيفة دعوى بتاريخ 1435/04/12 هـ الموافق 2013/02/12 م. 
أمام رئيس المحكمة اإلدارية في مدينة جدة.

إستنادًا ألوراق الدعوى، تزعم المدعية بإخالل الشركة المتحدة المدعى عليها ببنود العقد الموقع فيما بينهما والذي 
التزمت بموجبه المدعية بسحب وشراء السيارات المصدومة المعوضة لعمالء الشركة المتحدة في جميع مناطق 

المملكة العربية السعودية. وتقدمت بموجبه المدعية بالمطالب التالية:
· إلزام الشركة المتحدة تسليم المؤسسة المدعية جميع السيارات المنصوص عنها في العقد.	
· التعويض عن األضرار التي لحقت بالمدعية نتيجة إخالل الشركة ببنود العقد.	
· إلزام الشركة المتحدة بدفع قيمة سحب وإيقافها السيارات لدى المدعية بحسب مدة كل سيارة على حدة 	

والتي حّددت بمبلغ سبعة ماليين وثمانمائة ألف ريال.

· وخمسة 	 وتسعمائة  ألف  وعشرون  وسّتة  ستمائة   )626،955( وقدره  مبلغ  بسداد  المتحدة  الشركة  إلزام 
وخمسون ريال قيمة نواقص السيارات.

· إلزام الشركة المتحدة بسداد مبلغ وقدره )25،200( خمسة وعشرون ألف ومائتي ريال  كرسوم  استخراج 	
استمارات بدل فاقد لعدد 63 سيارة.

لم تحّدد المّدعية في مذّكرة مطالباتها، قيمة التعويض عن األضرار التي تطالب بها. 
تقّدمت الشركة بمذكرة جوابية طلبت ضمنها رد الدعوى ال سيما بسبب عدم حصرية التعامل في ما بين الطرفين، 

وإلزام المدعية بسداد قيمة السيارات ودفع أتعاب المحاماة.
وقد أرفقت الشركة في مذّكرتها األخيرة بكافة المستندات التي تثبت حق الشركة بالمطالبة بتلك المستحقات 

على أساس قائمة المركبات المستلمة من قبل المدعية مؤسسة السمكري وتاريخ إستالمها وقيمتها.
كما تجدر اإلشارة إلى أن نّص البند التاسع من العقد الموّقع بين الطرفين ألزم الطرف المّخل )أيًا كان(، عند 
اإلخالل أو عدم اإللتزام بأي من الموجبات والبنود، بدفع بند جزائي بقيمة /5،000/ خمسة آالف ريال غير قابل 
للتعديل أو النقصان. وعلى هذا أساس هذا البند، إرتكزت الشركة لدحض أية مطالبة بالتعويض من قبل الجهة 

المّدعية. 
ال تزال الدعوى منظورة لدى المحكمة المختّصة. ال ترى الشركة أن قيمة الدعوى قد تؤئر على الوضع المالي 

للشركة.
وباستثناء ماذكر أعاله، يؤكد المساهمون المؤسسون أن أًيا منهم ليس طرًفا، كما في تاريخ إصدار هذه النشرة، في 
أي قضية أو دعوى قضائية أو إجراء تحكيمي أو مطالبة أو أية إجراءات إدارية قد يكون لها أي آثار سلبية مغايرة 
على المركز المالي للشركة المتحدة للتأمين التعاوني أو نتائج عملياتها، وأنه على حد علمهم ليسوا عرضة ألي 

تهديد بنشوء أو استحقاق أي دعوى قضائية أو إجراء تحكيمي أو إجراء إداري.

10-11 استمرار األنشطة

ال يتوقع أي توقف في نشاط الشركة أو أي تغيير جوهري في نشاطها في المستقبل المنظور. كما أنه لم يحدث 
أي توقف ألعمال الشركة خالل العام المنصرم.

10-12 العقود واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة

األستاذ/  المحامي  يمثلها  والذي  القانونية  واإلستشارات  للمحاماة  المحاسني  حّسان  شركة  مع  الشركة  تعاقدت 
حسان محاسني، رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لتقديم خدمات قانونية مختلفة للشركة لمّدة سنة من تاريخ 

2014/4/16م. 
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كما تعاقدت الشركة مع شركة خدمات المطالبات واألخطار )كارز( التي يملك فيها عضو مجلس اإلدارة غير 
التنفيذي األستاذ/ سلمان سالم محمد بن الدن 5%، وذلك لتوفير خدمات إدارية لجهة الموظفين المؤمنين المستفيدين 

من خطة التأمين الصحي الفردي أم الجماعي وذلك للفترة الممتدة من 2014/01/01م. حتى 2014/12/31م.   

النظام األساسي للشركة فيما يتعّلق بعدم جواز وجود أية  إستنادًا للمادة 69 من نظام الشركات والمادة 23 من 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص 
من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، تّم عرض كال العقدين المشار إليهما أعاله على الجمعية العامة لمساهمي 

الشركة بتاريخ 1435/07/01 هـ. الموافق 2014/04/30م. ورّخصت الجمعية بإعتمادهما. 
إستنادًا للمادة 11 من النظام األساسي للشركة فيما يتعّلق بتقديم عضو مجلس اإلدارة أسهم ضمان بحد أدنى )5.000( 
العادية ، وقد قام كل من  سهم مقابل العقود التي تنشأ بينه وبين الشركة والتي وافقت عليها الجمعية العامة 
األستاذ/ حّسان محاسني واألستاذ/ سلمان بن الدن بتخصيص أسهم ضمان بعدد )5.000( سهم في شهر ديسمبر من عام 

2014م وذلك مقابل العقود التي نشأت بينهم وبين الشركة.

10-13 ملخص النظام األساسي للشركة

يتضمن نظام الشركة األساسي البنود الواردة أدناه. وتجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي الرجوع إلى النسخة الكاملة من 
نظام الشركة األساسي المتاح للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة. والجدير بالذكر أن هناك عدة إجراءات 
المساهمين  أسهم  ملكية  ونقل  األرباح،  وتوزيع  المال،  رأس  تخفيض  أو  رفع  مثل  النقد  مؤسسة  موافقة  تتطلب 

المؤسسين، ودمج الشركة مع شركات أخرى، وتصفية الشركة، وتعيين أعضاء مجلس اإلدارة.

10-13-1 اسم الشركة 

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.

10-13-2 مركز الشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من الجمعية العامة 
غير العادية نقل إلى أي مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي 
السعودي. وللشركة أن تنشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد 

الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 

10-13-3 غرض الشركة

غرض الشركة هو القيام وفقًا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد 
إعادة  من  األعمال  بهذه  يتعلق  ما  التعاوني وكل  التأمين  أعمال  بمزاولة  السعودية  العربية  المملكة  في  السارية 
تأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق 
أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها 
أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى 

بعد موافقة مؤسسة النقد. 

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمااًل 
أو تشتريها، وتباشر  فيها  أن تدمجها  أو  تعاونها على تحقيق غرضها  التي  أو  المالية  األعمال  أو  بأعمالها  شبيهة 

الشركة جميع األعمال المذكورة في هـذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها.

10-13-4 مدة الشركة

مدة الشركة )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها ويجوز دائمًا 
إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل.
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10-13-٥ رأس مال الشركة

عند التأسيس، حّدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره )200.000.00( مائتا مليون ريال سعودي، مقّسم إلى عشرين مليون 
سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها عشرة ريال سعودي. 

اكتتب المساهمون المؤسسون بـ)12،000،000( إثنا عشر مليون سهمًا من مجموع أسهم الشركة عند التأسيس بقيمة 
)120.000.000( مائة وعشرون مليون ريال سعودي وتّم طرح األسهم المتبقية وعددها )8،000،000( ثمانية ماليين 
بقيمة )80،000،000( ثمانين مليون ريال لإلكتتاب العام في طرح أولي بتاريخ 1429/02/30هـ. الموافق 2008/03/08م. 

ولم تمنح الشركة أي مزايا أو حقوق تفضيلية للمساهمين المؤسسين أو غيرهم من المساهمين. 

وقد تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة 40% لتصبح قيمته )280،000،000( مائتا مليون ريال مقّسم الى )28،000،000( 
ثمانية وعشرون مليون سهمًا متساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها عشر رياالت سعودية،وذلك بقرار من الجمعية 
العامة غير العادية المنعقدة في 1434/08/17 هـ. الموافق 2013/06/26م. وتم تحويل قيمة هذه األسهم المصدرة من 

إحتياطي الشركة وتّم واضافته إلى رأس المال.

10-13-٦ تخفيض رأس المال

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة الجهات المختّصة، تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن 
حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر. وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة 
له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه االلتزامات ، ويبّين القرار طريقة التخفيض. وإذا كان 
التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستّين 
يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومّية توّزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة. فإن 
اعترض أحدهم وقدّم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان 

حااًل أو أن تقدم ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل.

10-13-٧ تداول األسهم

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بعد إصدار 
شهاداتها وإستثناء من ذلك ال يجوز تداول األسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن 
ستنين ماليتين كاملتين ال تقل كل منها عن إثني عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة. وتسري هذه األحكام على 
ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل إنقضاء مّدة الحظر. ومع ذلك، يجوز خالل مّدة الحظر نقل 
ملكية األسهم النقدية - وفقًا ألحكام بيع الحقوق - من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس 

اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو من ورثة أحد المؤسسين – بعد وفاته - إلى الغير. 

10 – 13 – ٨ أسهم الضمان

يقّدم عضو مجلس اإلدارة أسهم ضمان بحد أدنى )5،000( سهمًا مقابل العقود التي تنشأ بينه وبين الشركة والتي 
وافقت عليها الجمعية العامة العادية، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون لألسهم المحجوزة من حصص في األرباح 

واجبة األداء
يحق لمجلس اإلدارة بعد موافقة الجهات المختصة، عند ممارسته حق حجز األسهم المقدمة ضمانًا من أعضاء مجلس 
اإلدارة مقابل العقود التي تنشأ بينهم وبين الشركة أن يبيعها بشرط أن يكون الدين قد استحق وبعد توجيه النداء 
الثاني بخطاب مسجل إلى المدين صاحب األسهم، يطلب فيه تسديد الدين خالل أسبوعين، فإذا رفض فلمجلس اإلدارة 
بيعها عن طريق نظام تداول السهم على أن يسدد من ثمن األسهم المباعة الديون وااللتزامات المطلوبة للشركة، ثم 

يدفع الرصيد )إن وجد( إلى ذلك المساهم أو وليه أو إلى منفذ وصيته أو ورثته. 

10-13-٩ مجلس اإلدارة 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينّهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث 
سنوات. وال يخّل ذلك التعيين بحّق الشخص المعنوي في إستبدال من يمثله في المجلس. 
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تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل 
بواجباته بطريقة تضر بمصلحة الشركة بشرط أن يقترن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية، أو بانتهاء عضويته 
وفقًا ألي نظـام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر 
يقبله مجلس اإلدارة أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو قدم طلبًا للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه أو 
أصبح فاقد الشعور أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت ارتكابه عماًل مخاًل باألمانة و األخالق أو أدين بالتزوير. وإذا 
شغر مركز أحد أعضاء المجلس كان للمجلس أن يعين عضوًا في المركز الشاغر ، على أن يعرض هذا التعيين 
على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا نقص عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته، وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العدد الالزم 

من األعضاء.

10-13-10 صالحيات مجلس اإلدارة 

مع مراعاة االختصاصات المقرّرة للجمعية العمومية يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، كما 
يكون له في حدود اختصاصه أن يفّوض واحدًا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

10-13-11 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ )180.000( مائة وثمانون ألف ريال سعودي 
سنويًا. كما تكون مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقدمها مبلغ )120.000( مائة 
وعشرون ألف ريال سعودي سنويًا. ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ )3.000( ثالث االف ريال سعودي عن كل 
إجتماع يحضره من إجتماعات المجلس ومبلغ )1.500( ألف وخمسة مائة ريال عن كل إجتماع يحضره من إجتماعات 
اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة. كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة النفقات الفعلية التي 
يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة بما في ذلك مصروفات السفر 
واإلقامة واإليواء. وفي كل األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن )%5( 
من صافي األرباح، ويجب على الشركة التأكد من إرسال كافة التفاصيل الكتابية للمكافآت والتعويضات المقترحة 
لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تطرح فيها تلك المكافآت والتعويضات للتصويت عليها، كما 
أنه على الشركة التأكد من موافقة الجمعية العمومية على شروط المكافآت والتعويضات في جمعية عمومية ال 
يكون لعضو مجلس اإلدارة المعني أو أحد كبار األعضاء المنتدبين حق التصويت فيها على هذه الشروط . ويجوز 
تعديل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ومن ثم عرضه على الجمعية العامة 

غير العادية للمساهمين .

10-13-12 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

ُيعيِّن مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا وعضوًا منتدبًا ويحق لهم التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس.  
يمّثل رئيس المجلس والعضو المنتدب الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء وألي منهما حق توكيل غيره 

في عمل أو أعمال معينة.  ويتولى عضوًا منتدبًا اإلدارة التنفيذية للشركة. 

10-13-13 اجتماعات وقرارات المجلس

يجتمع المجلس في المركز الرئيس للشركة بدعوة من رئيسه ومتى طلب إليه ذلك اثنان )2( من األعضاء ويجب 
أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة على أن يجتمع 
المجلس أربع مرات على األقل خالل السنة المالية الواحدة وال يجوز أن تنقضي أربعة أشهر بدون انعقاد المجلس.

عدد  يقل  أن ال  بشرط  باإلنابة  أو  باألصالة  األعضاء   )3/2( ثلثا  إذا حضره  إال  المجلس صحيحًا  اجتماع  يكون  ال 
الحاضرين بأنفسهم عن أربعة )4( أعضاء، ومع مراعاة ما ورد في المادة )15( من النظام األساسي يجوز لعضو مجلس 

اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور االجتماع.

التصويت  األقل.  إن حق  الحاضرين والممثلين على  بأغلبية ثلثي )3/2( أصوات األعضاء  المجلس  تصدر قرارات 
للرئيس يعتبر مماثاُل لحقوق األعضاء اآلخرين وال يتجاوز ذلك. وللمجلس أن يصدر القرارات بالتصويت عليها 
بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابًة عقد اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على 
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مجلس اإلدارة في أول اجتماع تاٍل له.

وعلى أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الذي تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو 
اقتراح معروض على المجلس أو اللجنة التنفيذية أن يبلغ المجلس أو اللجنة، طبيعة مصلحته في األمر المعروض، 
وعليه بدون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتماع االمتناع عن االشتراك في المداوالت والتصويت في المجلس 

أو اللجنة التنفيذية كما تتطلب الحال فيما يتعلق باألمر أو االقتراح.

ال يجوز ألعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها إال بموافقة مؤسسة النقد العربي 
السعودي.

يجب على مجلس اإلدارة أن يعين سكرتيرًا للمجلس.  كما يجوز للمجلس أن يعين مستشارًا له أو أكثر في مختلف 
شؤون الشركة ويحدد المجلس مكافآتهم.

حدود  في  كل  مسؤولين  إدارتها  مجلس  وعضو  المنتدب  والعضو  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  من  كل  يكون 
اختصاصه عن مخالفة أحكام النظام األساسي للشركة.

10-13-14 اللجان

10-13-14-1 لجنة المراجعة

يشكل مجلس اإلدارة لجنة  للمراجعة ال يقل عدد أعضائها عن  )3( ثالثة وال يزيد عن )5( خمسة  من غير األعضاء 
التنفيذيين، على أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة وحسب ما تقره مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة 

التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية. 

10-13-14-2 اللجنة التنفيذية

يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن )3( ثالثة وال يزيد عن )5( خمسة،  ويختار أعضاء 
اللجنة التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وفي حالة غيابه تختار اللجنة رئيسًا مؤقتًا لها من 
بين أعضائها الحاضرين ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضوًا آخرًا له الحق بالتصويت ولثالثة اجتماعات 
فقط، وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي مدة العضوية في المجلس ويمأل المجلس المركز الذي يخلو في 

اللجنة التنفيذية. 

مع مراعاة أي تعليمات تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي أو يضعها مجلس إدارة الشركة، تباشر اللجنة 
التنفيذية كل السلطات التي تقررها المؤسسة أو المجلس، وتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس اإلدارة المنتدب 

أو المدير العام في حدود السلطات المقررة لها. 
ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحًا إال إذا حضره اثنان على األقل بطريق األصالة أو اإلنابة بشرط أن ال يقل 
عدد الحاضرين بأنفسهم عن اثنان. وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلجماع وفي حالة الخالف تصدر بأغلبية 
أصوات ثالث أرباع األعضاء الحاضرين الممثلين. وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت آلخر كلما رأى رئيسها ضرورة 
عقدها على أن تعقد ستة اجتماعات على األقل سنويًا. ويعقد االجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء 

على األقل. ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق عليه كتابة اثنان من أعضاء اللجنة. 

10-13-1٥ جمعيات المساهمين

الجمعية العامة المكونّة تكوينًا صحيحًا تمّثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز . 1
الرئيسي للشركة.

ولكل مكتتب أيًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من 
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المكتتبين ولكل مساهم حائز على عشرين سهم حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل مساهمًا 
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة.

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، 
فإذا لم يتوفّر هذا النصاب في االجتماع األول وّجهت الدعوة إلى اجتماٍع ثاٍن خالل الثالثين يومًا التالية 
لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )88( من نظام الشركات. ويعتبر 

االجتماع الثاني صحيحا أيًا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على . 2
األقل، فإذا لم يتوفّر هذا النصاب في االجتماع األول وّجهت الدعوة إلى اجتماٍع ثاٍن خالل الثالثين يومًا 
التالية لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة )88( من نظام الشركات. 

ويعتبر االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على األقل. 

10-13-1٦ قرارات الجمعيات العامة

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والعادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها.  ومع ذلك إذا تعلّقت هذه 
القرارات بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي األسهم 
المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة، وال يكون لهؤالء 

رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب األسهم النقدية.

كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممّثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقًا 
بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحّل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو 
باندماج الشركة في شركة أخرى فال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في 

االجتماع.

10-13-1٧ مراجع الحسابات

تعّين الجمعية العامة العادية سنويًا إثنين من مراقبي الحسابات  المصرّح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكافآتهما 
ويجوز لها إعادة تعيينهما.

10-13-1٨ السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من األول من شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة على أن تبدأ السنة 
المالية األولى من تاريخ القرار الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.

10-13-1٩ توزيع األرباح

توزّع أرباح المساهمين على الشكل التالي:

تجّنب الزكاة المفروضة شرعًا.- 1

االحتياطي - 2 بلغ  متى  التجنيب  هذا  وقف  ويجوز  نظامي،  احتياطي  لتكوين  الصافية  األرباح  من   )%20( يجّنب 
المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين - 3
احتياطي إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5%( من رأس المال المدفوع.- 4
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يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.- 5

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة )4( الواردة - 6
أعاله وفق للقواعد المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

ُتبلغ الشركة مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع 
التي  للتعليمات  وفقًا  مجلس اإلدارة  يحددها  التي  والمواعيد  المكان  المساهمين في  على  توزيعها  المقرر  األرباح 

تصدرها وزارة التجارة والصناعة مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

إذا بلغت خسائر الشركة ثالث أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية 
للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة )5( من هذا النظام وينشر قرار الجمعية في جميع 

األحوال في الجريدة الرسمية. 

10-13-20 حّل الشركة وتصفيتها  

تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقًا لهذا النظام أو بأحد األمور المنصوص عليها في نظام الشركات. 
وعند انتهاء مدة الشركة وفي حالة حلها قبل هذا األجل تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس 
اإلدارة طريقة التصفية، وتعين مصفيًا أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم. وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء 
الشركة ومع ذلك يستمر قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها 

بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاص المصفين.

10-13-21 أحكام ختامية

المالية  السوق  ونظام  الشركات  ونظام  التنفيذية  والئحته  التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام  احكام  تطبق 
ولوائحه التنفيذية على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام األساسي.

وتجدر اإلشارة إلى أن النظام األساسي للشركة لم يتناول قابلية اعادة شراء أسهم الشركة وبناًء عليه فإنه ينبغي 
الرجوع الى نظام الشركات وتحديدًا نص المادة )104( الذي يجيز أن يكون استهالك األسهم بشراء الشركة ألسهمها 
بشرط أن يكون سعرها أقل من قيمتها األسمية أو مساويًا لهذه القيمة اذا كان مشروعًا يهلك تدريجيًا أو يقوم 
على حقوق مؤقتة، مقروءًا مع نص المادة )105( من نظام الشركات التي تجيز للشركة أن تشتري أسهمها اذا كان 
الغرض من الشراء استهالك األسهم أو تخفيض رأس المال أو اذا كانت األسهم ضمن مجموعة من األموال التي 

تشتريها الشركة بمالها من أصول وما عليها من خصوم. 

التي تنظم تعديل حقوق األسهم وفئاتها ولم تتم مناقشة هذه  النظام األساسي للشركة األحكام  كما لم يتناول 
األحكام في أي من الجمعيات العامة للشركة.  

11 - إفادات الخبراء
تم الحصول على موافقة كل من المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح ومستشار العناية المهنية المالي 
ومراجعي حسابات الشركة التي تظهر اسماؤهم في الصفحات )ح/ط/ي(  إلدراج اسمائهم وشعاراتهم بالصيغة 

الواردة في هذه النشرة. كما أنه لم يتم سحب أي من تلك الموافقات. كما أنه ليس ألي من المستشارين أو من 
يعمل لديهم أو أي من أقاربهم أسهمًا أو أية مصلحة في الشركة مهم كان نوعها.

12 - تغطية االكتتاب

متعهد التغطية

ستكون شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال( متعهد التغطية الوحيد لالكتتاب
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ص.ب: 6888 الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
هاتف: 2547666 11 966 +

فاكس: 4892653 11 966 +
www.alistithmarcapital.com :الموقع اإللكتروني

info@alistithmarcapital.com :البريد اإللكتروني

األساسية  للشروط  ملخص  يلي  وفيما  التغطية.  متعهد  مع  االكتتاب  بتغطية  تعهد  اتفاقية  الشركة  أبرمت  وقد 
التفاقية التعهد بتغطية األسهم المطروحة لالكتتاب.

عدد أسهم حقوق األولوية    )21.000.000( سهم.
سعر الطرح  )10( ريال للسهم.

 ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية

بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية اإلكتتاب بين الشركة ومتعهد تغطية اإلكتتاب:

تتعهد الشركة لمتعهد تغطية اإلكتتاب بأنه في تاريخ التخصيص، سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية أ- 
المساهمون كأسهم  التي لم يكتتب بها  المتعهد بتغطيتها في هذا اإلكتتاب  جميع أسهم حقوق األولوية 

إضافية، وذلك بسعر الطرح .

 يتعهد تغطية اإلكتتاب للشركة بأنه في تاريخ التخصيص، سوف يقوم بشراء األسهم المتعهد بتغطيتها ب- 
في هذا اإلكتتاب، والتي لم يتم اإلكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين كأسهم إضافية، وذلك بسعر 

الطرح .
مصاريف الطرح

سوف يستخدم حوالي 5.300.000 ريال سعودي من متحصالت االكتتاب لتسديد مصاريف االكتتاب، والتي تتضمن 
إلى  إضافة  العامة،  والعالقات  اإلعالم  ومستشار  الحسابات  ومراجع  المالي  والمستشار  القانوني  المستشار  أتعاب 
المصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى 

المرتبطة باالكتتاب.
وسوف تخصم مصاريف اإلكتتاب من الشركة بعد اإلنتهاء من اإلكتتاب.

13 - شروط وتعليمات االكتتاب وتقديم العروض
يجب على جميع المساهمين المستحّقين وحملة الحقوق المكتسبة ومقدّمي العروض قراءة شروط واحكام وتعليمات 
االكتتاب وتقديم العروض بعناية تامة قبل استكمال تعبئة النموذج الخاص بطلب االكتتاب أو نموذج تقديم العرض 
المتعّلق بالطرح المكّمل، حيث يعتبر توقيع طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط 

وتعليمات االكتتاب المذكورة.

إن التوقيع على طلب اإلكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمساهم المستحق. 
ويمكن للمساهمين المستحقين الحصول على نشرة اإلصدار وطلب اإلكتتاب من الجهات المستلمة المحددة أدناه. 
يتعين على المساهمين المستحّقين والراغبين في اإلكتتاب في أسهم حقوق األولوية تقديم طلب اإلكتتاب إثناء 

فترة الطرح. ويمكن الحصول على نشرة اإلصدار هذه، ونماذج طلب االكتتاب من البنوك المستلمة التالية:
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مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 833 الرياض 1142 المملكة العربية السعودية
هاتف: 4770 477 11 966+

فاكس: 9402 479 11 966+
www.samba.com.sa

CustomerCare@samba.com

بنك الرياض
ص.ب 22622 الرياض 11416المملكة العربية السعودية

هاتف: 0303 401 11 966+
فاكس: 2618 404 11 966+

www.riyadbank.com
customercare@riyadbank.com

البنك السعودي لالستثمار
شارع المعذر. الرياض

ص.ب 3533 الرياض 11481 المملكة العربية السعودية
هاتف: 8433 477 11 966+

فاكس:  1978 473 11 966+
www.saib.com.sa
ir@saib.com.sa

البنك األهلي التجاري
طريق الملك عبدالعزيز

ص.ب 3555 جدة 21481 المملكة العربية السعودية
هاتف: 3333 649 12 966+

فاكس: 7426 643 12 966+
www.alahli.com.sa

contactus@alahli.com

كما يمكن الحصول على هذه النشرة من موقع هيئة السوق المالية:www.cma.org.sa ومن مدير اإلكتتاب.

13-1 االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة(

بموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح )21.000.000( سهم لإلكتتاب في اسهم حقوق أولوية تمثل نسبة 75% من رأس 
المال بسعر طرح يبلغ  )10( ريال للسهم شاماًل قيمة اسمية قدرها )10( رياالت، يكون حق اإلكتتاب بها للمساهمين 
المقيدين في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية )تاريخ األحقية( التي عقدت 
يوم األربعاء 1436/04/29هـ الموافق 2015/02/18م. وللمستحقين . وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية 
خالل فترة تداول حقوق األولوية بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين يشترون حقوق أولوية إكتتاب إضافية إلى 

جانب حقوق األولوية التي يملكونها أصاًل.  

الثانية،  اإلكتتاب  مرحلة  نهاية  بحلول  المستحّقين  باألشخاص  الخاصة  األولوية  حقوق  ممارسة  عدم  حال  وفي 
سوف تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها من قبل األشخاص المستحّقين على 

المؤسسات اإلستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح المتبّقي. 

المالية  السوق  عبر  المحافظ  في  إيداعها  يتم  التي  األولوية  حقوق  تداول  المقيدين  المساهمين  بإمكان  سيكون 
السعودية )تداول(. وتعتبر هذه الحقوق حّق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة بتاريخ إنعقاد 
الجمعية العامة الغير عادية للشركة )تاريخ أحّقية اإلكتتاب(. ويعطي كل حّق لحامله أحّقية ممارسة اإلكتتاب 
بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وسيتم إيداع حقوق األولوية بعد إنعقاد الجمعية بيومي عمل على األكثر. 

وستظهر الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.  
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وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

· الموافق 	 1436/04/29هـ  األربعاء  يوم  العادية  العامة غير  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  نهاية  األحقية:  تاريخ 
2015/02/18م 

· الخميس 	 نهاية يوم  الموافق 2015/02/24م وتستمر حتى  الثالثاء 1436/05/05هـ  تبدأ يوم  األولى:  المرحلة 
1436/05/14هـ الموافق 2015/03/05م )»مرحلة االكتتاب األولى«(، ويتاح خاللها فقط للمساهمين المقيدين 
ممارسة حقهم باالكتتاب )كليا أو جزئيا( في األسهم الجديدة في حدود عدد حقوق األولوية التي تم 
إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية. سوف تتم الموافقة فقط على االكتتاب بعدد من األسهم الجديدة 
المستحقة بموجب عدد حقوق األولوية الموجودة في المحفظة عند نهاية فترة التداول. سيتم اإلكتتاب 
في األسهم الجديدة عبر تقديم طلب اإلكتتاب لدى أي فرع من فروع الجهات المستلمة عبر تعبئة نموذج 
للمكتتبين.  الخدمات  هذه  تتيح  التي  المستلمة  الجهات  لدى  إلكترونيًا  اإلكتتاب  أو عن طريق  اإلكتتاب 
وتجدر اإلشارة أنه عند نهاية فترة تداول حقوق األولوية، في حال كان المساهم المقيد يملك عدد حقوق 
أولوية أقل من عدد حقوق األولوية التي مارسها خالل نفس المرحلة فسوف يتم رفض طلب اإلكتتاب 
كليا أو جزئيا، وسوف يتم إبالغ و إعادة مبلغ اإلكتتاب المرفوض عبر الجهة المستلمة للمساهم المقيد.

· فترة تداول حقوق أولوية االكتتاب: تبدأ يوم الثالثاء 1436/05/05هـ الموافق 2015/02/24م وتستمر حتى 	
نهاية يوم الخميس 1436/05/14هـ الموافق 2015/03/05م، )وذلك تزامنًا مع مرحلة االكتتاب األولى(. تكون 
تداول قد جهزت اآلليات لتنظيم عملية تداول حقوق األولوية في أنظمتها ويوضع رمز منفصل لحقوق 
األولوية للشركة )يكون مستقاًل عن رمز الشركة على شاشة التداول(. وسيعمد نظام تداول إلى إلغاء رمز 
حقوق األولوية الشركة على شاشة التداول بعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية. وتتضمن هذه الفترة 

الخطوات التالية:

يجوز للمساهمين المقيدين خالل هذه الفترة أي من اآلتي:أ. 

· االحتفاظ بالحقوق المكتسبة كما بتاريخ األحقية وممارسة االكتتاب فيها عن طريق الجهات 	
المستلمة.

· بيع حقوق األولوية سواء ببيع كل أو جزء من هذه الحقوق.	

· مرحلة 	 خالل  اإلضافية  بالحقوق  االكتتاب  ممارسة  ويمكن  وتداولها.  إضافية  حقوق  شراء 
لدى  إلكترونيًا  االكتتاب  طريق  عن  أو  اكتتاب  نموذج  تعبئة  عبر  فقط،  الثانية  االكتتاب 

الجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين.

· القيام بأي شيء فيما يتعلق بحقوق األولوية )عدم بيعها وعدم ممارسة حق االكتتاب 	 عدم 
الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها في فترة  المتبقية  فيها(، وستطرح األسهم 

الطرح المتبقي.

الفترة، تداول حقوق األولوية سواء بشراء أو ببيع ب-   يجوز لمن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل هذه 
كل أو جزء من هذه الحقوق. وفي حال قيامهم بالشراء واإلحتفاظ بحقوق األولوية بهذه الفترة فيمكنهم 
ممارسة االكتتاب فيها في مرحلة االكتتاب الثانية فقط، عبر تعبئة نموذج اكتتاب أو عن طريق االكتتاب 
إلكترونيًا لدى الجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين. وفي حال عدم ممارستهم حق االكتتاب 
في هذه الحقوق بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية، ستطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك 

الحقوق أو بيعها في فترة الطرح المتبقي.

· مرحلة االكتتاب الثانية: تبدأ يوم األحد 1436/05/17هـ الموافق 2015/03/08م وتستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 	
المرحلة  هذه  وتتضمن  المرحلة،  هذه  في  األولوية  تداول حقوق  يتم  ال  2015/03/10م،  الموافق  1436/05/19هـ 
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الخطوات التالية:

o  يجوز للمساهمين المقيدين الذين يملكون أسهم في الشركة كما بتاريخ األحقية ولم يقوموا بممارسة
حقوق األولوية في أسهم جديدة في الشركة كليًا أو جزئيًا خالل مرحلة االكتتاب األولى، أن يمارسوا 
حقوق األولوية خالل هذه المرحلة وذلك بنفس الطريقة الموضحة في مرحلة االكتتاب األولى. وفي 
حال قيامهم بشراء حقوق أولوية إضافية بفترة تداول حقوق األولوية فيمكنهم ممارسة االكتتاب فيها 
خالل مرحلة االكتتاب الثانية، عبر تعبئة نموذج اكتتاب أو عبر الصراف اآللي أو عبر الهاتف أو عن 
طريق االكتتاب إلكترونيًا لدى الجهات المستلمة التي تتيح هذه الخدمات للمكتتبين. وفي حال عدم 
ممارستهم حق االكتتاب في هذه الحقوق بنهاية هذه المرحلة سيتم طرحها في فترة الطرح المتبقي.

o  يجوز لمن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية واحتفظوا بها لنهاية فترة
مرحلة  في  الموضحة  الطريقة  بنفس  وذلك  المرحلة  هذه  خالل  فيها  االكتتاب  ممارسة  التداول 
االكتتاب األولى. وفي حال عدم ممارستهم حق االكتتاب في هذه الحقوق بنهاية هذه المرحلة، ستطرح 

األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة تلك الحقوق أو بيعها في فترة الطرح المتبقي.

· الموافق 2015/03/15م وحتى 	 الساعة )10:00( صباحًا يوم األحد 1436/05/24هـ  تبدأ يوم  المتبقي:  الطرح  فترة 
الساعة )10:00( صباحًا من يوم اإلثنين التالي بتاريخ 1436/05/25هـ الموافق 2015/03/16م وسيتم خالل هذة الفترة 
طرح األسهم المتبقية على المؤسسات اإلستثماريةعلى أن تقوم تلك المؤسسات اإلستثمارية بتقديم عروض 
شراء األسهم المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض االعلى ثم األقل 
فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة 

لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

· بشكل 	 مارسها  التي  الحقوق  عدد  على  بناًء  مستثمر  لكل  اإلسهم  تخصيص  سيتم  لألسهم:  النهائي  التخصيص 
مكتمل وصحيح. أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات 
اإلستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة، وتوزع 
باقي متحصالت بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها كاًل حسب ما 

يستحقه. في موعد أقصاه يوم الخميس 1436/06/06هـ الموافق 2015/03/26م

· تداول األسهم الجديدة في السوق: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب على نظام )تداول( عند استكمال 	
كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة وتخصيصها.

لقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل األسهم الجديدة للشركة في القائمة الرسمية، وسيتم 
تقديم طلب إلى السوق المالية السعودية لتداول األسهم المطروحة لإلكتتاب بعد اكتمال اإلكتتاب. 

1436/05/05هـ          تاريخ  من  المملكة  في  أعاله  المذكورة  المستلمة  الجهات  فروع  في  اإلكتتاب  طلبات  استالم  يبدأ 
) الموافق 2015/02/24م( وحتى تاريخ 1436/05/19هـ ) الموافق 2015/03/10م( . وعند توقيع وتقديم طلب اإلكتتاب 
، ستقوم الجهة المستلمة بختمه وتزويد المساهم المستحق بصورة منه. وفي حالة تبين أن المعلومات المقدمة في 
طلب اإلكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة الجهة المستلمة، فإن طلب اإلكتتاب سيعتبر 

الغيًا.

بالنسبة للمساهم المستحق الذي ال يكتتب في اسهم حقوق األولوية، فلن يحصل على أية مزايا أو امتيازات مقابل 
حقوقه في اإلكتتاب، ما عدا حصوله على تعويض مقابل عدم اشتراكه كليًا أو جزئيًا في اإلكتتاب في األسهم 
المستحقة له، إن وجد، وذلك حسب ما هو موضح تفصياًل أدناه، ولكنه يحتفظ بنفس عدد األسهم الذي يملكه من 
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األسهم قبل زيادة رأس المال. وإذا اختار المساهم المستحق عدم ممارسة حق األولوية الخاص به وعدم اإلكتتاب في 
أسهم حقوق األولوية المستحقة له، فإن من البديهي أن تنخفض نسبة حصته في أسهم الشركة وانخفاض القيمة 

اإلجمالية لألسهم المملوكة له حاليًا.

يجب أن يوافق المساهم المستحق على شروط وأحكام اإلكتتاب وأن يعبئ جميع بنود طلب اإلكتتاب. وفي حالة عدم 
استيفاء الطلب المقدم من المكتتب ألي من شروط وأحكام اإلكتتاب، فإن من حق الشركة رفض ذلك الطلب كليًا 
أو جزئيًا. كذلك يتعين على مقدم طلب اإلكتتاب أن يقبل أي عدد يتم تخصيصه له من أسهم حقوق األولوية. 
وسيعتبر أي طلب إكتتاب يحتوي على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو غير مختوم من قبل الجهة المستلمة 
الغيًا. وال يجوز تعديل طلب اإلكتتاب أو سحبه بعد تسليمه للجهة المستلمة، ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة 

عقدًا ملزمًا بين المكتتب والشركة.

يتوّجب على كل مساهم مؤهل أن يوافق على شروط وتعليمات االكتتاب وأن يعبئ جميع بنود طلب االكتتاب. وفي 
حالة عدم استيفاء الطلب ألي من شروط وتعليمات االكتتاب، يحق للشركة أن ترفض ذلك الطلب كليًا أو جزئيًا. 
كذلك يتعين على مقدم طلب االكتتاب أن يقبل أي عدد يتم تخصيصه له من أسهم حقوق األولوّية. وسيعتبر أي 
طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو غير مختومة من قبل مدير االكتتاب الغيًا. 
وال يجوز تعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه، ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة عقدًا ملزمًا بين المكتتب 

والشركة.

لن يتم القبول باالكتتاب باسم األشخاص االعتباريين كالشركات أو البنوك أو صناديق االستثمار أو المؤسسات 
الفردية، وستتوفر نماذج طلب االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك المستلمة ويجب 
دفع مبلغ االكتتاب كاماًل عند تقديم طلب االكتتاب من خالل تفويض الجهة المستلمة بخصم المبلغ المطلوب من 
حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة. أو عن طريق شيك مصرفي مصدق مسحوب على أحد البنوك المحلية ومسجل 
باسم »حساب الشركة المتحدة للتأمين التعاوني – أسهم حقوق أولوية« وذلك دون ضرورة أن يكون للمكتتب 
»الشخص المستحق« حساب لدى الجهة المستلمة. كما يمكن االكتتاب عبر االنترنت أو الهاتف أو الصراف اآللي 
لدى الجهات المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات للمكتتبين، وذلك  بشرط أساسي أن يكون للمكتتب 
»الشخص المستحق« حساب لدى الجهة المستلمة الذي يقدم هذه الخدمات و على ان تكون البيانات الخاصة بالمكتتب 

»الشخص المستحق« محدثة.

 األشخاص المستحقون الغير مشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة:

العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  الشركة  أسهم  تداول  إغالق  بعد  الشركة  سهم  سعر  بتعديل  تداول  تقوم  سوف 
غير العادية بتاريخ 1436/04/29هـ الموافق 2015/02/18م ) وذلك بناًء على قيمة الطرح وعدد األسهم الجديدة 

المصدرة ضمن هذه النشرة باإلضافة للقيمة السوقية لأل سهم المدرجة وقت اإلغالق.

وسيكون المساهمون المقيدون الذين ال يشاركون كليًا أو جزئيًا في االكتتاب في األسهم الجديدة عرضة 
النخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة إضافة إلى انخفاض قيمة األسهم المملوكة منهم حاليًا. وبالنسبة 
للخسارة. ولن يحصل  يبيعوا حقوقهم فسيكونون عرضة  يكتتبوا ولم  لم  والذين  المستحقين  لألشخاص 
األشخاص المستحقون غير المشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة على أية مزايا أو منافع مقابل 
أسهم حقوق األولوية المستحقة لهم، ما عدا حصولهم على تعويض نقدي من متحصالت بيع األسهم في 
الطرح المتبقي كاًل حسب ما يستحقه )إن وجد(. ويحتفظ المساهمون المقيدون بنفس عدد األسهم الذي 

يملكونه قبل زيادة رأس المال.
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وفي حال كانت رغبة المؤسسات اإلستثمارية شراء األسهم المتبقية بسعر الطرح فقط أو في حالة عدم 
رغبتهم في االكتتاب وبالتالي شراء متعهد التغطية لألسهم المتبقية بسعر الطرح، فلن يحصل األشخاص 
المستحقين الغير مشاركين في االكتتاب على أي تعويض نتيجة عدم ممارستهم حقوق األولوية في األسهم 

الجديدة.

سيتم تحديد مبلغ التعويض )إن وجد( لألشخاص المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب في األسهم 
الجديدة كليًا أو جزئيًا ومستحقي كسور األسهم عن طريق قسمة مبلغ التعويض على إجمالي عدد األسهم 
التي لم يكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقين ومستحقي كسور األسهم، وبذلك يتم تحديد التعويض 
المستحق لكل سهم متبقي، وسيتم دفعه للشخص المستحق الذي لم يكتتب في كامل أو جزء من األسهم 

التي يحق له االكتتاب فيها وأيضا لمستحق كسور األسهم.

13-1-1 تعبئة نماذج طلب االكتتاب

على الشخص المستحق الذي يرغب في ممارسة كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق األولوية التي يحق 
له االكتتاب فيها أن يقوم بتعبئة نموذج طلب اكتتاب ويقدمه مرفقًا بكامل مبلغ االكتتاب المستحق والمستندات 

المطلوبة إلى أحد فروع الجهات المستلمة أثناء فترة االكتتاب.

يحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل 
نهاية فترة االكتتاب الثانية. أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية 

القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة االكتتاب الثانية في )10( ريال.

بتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

· الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.	

· أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.	

· الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.	

· عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة 	
اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل 

مباشر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال إضافتها في النشرة.

· نه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى بنك آخر وللشركة الحق في رفض 	
كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب.

· في 	 الواردة  االكتتاب  وتعليمات  وقبوله كافة شروط  االكتتاب  طلب  بموجب  المخصصة  األسهم  قبوله 
الطلب وفي نشرة اإلصدار.

· ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للجهة المستلمة.	

13-1-2 الوثائق المطلوب تقديمها مع طلب االكتتاب 

يجب تقديم طلب االكتتاب مع إرفاق المستندات التالية )حسبما ينطبق الحال(، على أن يقوم موظف البنك 
بمطابقة األصل مع الصورة وإعادة األصل للمكتتب أو للوكيل:

· أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد	
· أصل وصورة دفتر العائلة)ألفراد العائلة(	
· أصل وصورة صك الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك اإلعالة الشرعية	
· أصل وصورة صك الوالية )لأليتام(	
· أصل وصورة اإلقامة بالنسبة لغير السعوديين، حيثما يقتضي الحال )بالنسبة للفرد(	
· أصل وصورة السجل التجاري بالنسبة للشخصية االعتبارية.	
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يجب دفع مبلغ االكتتاب كاماًل عند تقديم طلب االكتتاب لدى أحد فروع الجهات المستلمة من خالل تفويض الجهة 
المستلمة بخصم المبلغ المطلوب من حساب المكتتب لدى الجهة المستلمة، أو عن طريق شيك مصرفي مصدق مسحوب 

على أحد البنوك المحلية ومسجل باسم الشركة.
يقتصر التوكيل بين أفراد األسرة من الدرجة األولى )األوالد واألبوين والزوج والزوجة(.وفي حالة تقديم الطلب 
بالوكالة عن المكتتب، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب االكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة 
سارية المفعول .كما يجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة لألشخاص المقيمين في المملكة 
العربية السعودية، أو من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب بالنسبة لألشخاص المقيمين خارج 
المملكة العربية السعودية، ويقوم الموظف المسؤول في البنك المستلم بمطابقة الصور مع األصول وإعادة األصول 

للمكتتب أو الوكيل.

13-1-3 تقديم طلب االكتتاب

المملكة خالل مرحلتي االكتتاب  أعاله في  المذكورة  المستلمة  الجهات  استالم طلبات االكتتاب في فروع  يبدأ 
األولى والثانية. وفي حال وجود فترة طرح متبقي فيمكن أيضًا خاللها تقديم طلبات اكتتاب ألية أسهم متبقية 
من قبل المؤسسات األستثمارية فقط. ويمكن تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب إما من خالل أحد فروع 
الجهات المستلمة أو قسم الخدمات المصرفية الهاتفية أو أجهزة الصراف اآللي أو االنترنت المصرفي ألي من الجهات 
المستلمة التي توفر هذه الخدمة، علمًا بأن نموذج طلب االكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب إتباعها 
بدقة. وعند توقيع وتقديم طلب االكتتاب، ستقوم الجهة المستلمة بختمه وتزويد الشخص المستحق بصورة منه. 
وفي حالة تبين أن المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة 
الجهة المستلمة، فإن طلب االكتتاب سيعتبر الغيًا. يجب أن يوافق الشخص المستحق على شروط وأحكام االكتتاب، 
ويجب أن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب، وفي حالة عدم استيفاء الطلب المقدم من المكتتب ألي من شروط 
وأحكام االكتتاب، فإن من حق الشركة رفض ذلك الطلب كليًا أو جزئيًا. وسيعتبر أي طلب اكتتاب يحتوي على 
معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو غير مختوم من قبل الجهة المستلمة الغيًا. وال يجوز تعديل طلب االكتتاب 

أو سحبه بعد تسليمه للجهة المستلمة، ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة عقدًا ملزمًا بين المكتتب والشركة.

ويعتبر المكتتب من األشخاص المستحقين قد اشترى عدد األسهم المستحقة له عند تحقق الشروط التالية:

· تسليم الشخص المستحق نموذج طلب اكتتاب لدى أحد فروع الجهات المستلمة.	

· تسديد كامل مبلغ االكتتاب )كما هو محدد أعاله( من قبل الشخص المستحق المكتتب من خالل الجهة 	
المستلمة.

· استالم الشخص المستحق المكتتب من الجهة المستلمة إشعار تخصيص يحدد عدد األسهم التي تم تخصيصها 	
له.

التي طلبوا  المستحقين يتجاوز عددها عدد األسهم  أية أسهم لألشخاص  أنه لن يتم تخصيص  إلى  اإلشارة  تجدر 
االكتتاب فيها.

13-2 التخصيص 

ستقوم البنوك المشاركة بفتح حساب أمانة تتم تسميته “االكتتاب في أسهم حقوق األولوية في الشركة المتحدة 
بتحصيلها من  قام  التي  المبالغ  بإيداع  يقوم  أن  التعاوني “الشركة”. وسيتوجب على كل بنك مستلم  للتأمين 

المكتتبين في حساب األمانة المذكور.

سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة 
لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع كسور األسهم وطرحها على المؤسسات اإلستثمارية خالل فترة 

الطرح المتبقي. وسوف توزع متحصالت بيع هذه األسهم كٌل حسب ما يستحقه وذلك في موعد أقصاه يوم 
1436/06/06هـ الموافق 2015/03/26م ويتوقع اإلعالن النهائي عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل 

شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة وذلك بقيدها في حسابات 
المكتتبين لدى الجهة المستلمة. ويجب على األشخاص المستحقين االتصال بفرع الجهة المستلمة الذي تم تقديم 
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طلب االكتتاب من خالله للحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد 
أقصاه األربعاء 1436/05/27هـ الموافق 2015/03/18م.

دفع مبالغ التعويض
سيتم دفع مبالغ التعويض لألشخاص المستحقين الذين ال يشاركون كليًا أو جزئيًا في االكتتاب بأسهم حقوق 

األولوية، إن وجدت، في موعد أقصاه يوم الخميس 1436/06/06هـ الموافق 2015/03/26م

رسم توضيحي آللية حقوق األولوية الجديدة

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟
حقوق األولوية هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند 
اعتماد الزيادة في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة نهاية يوم انعقاد 

الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
تمنح حقوق األولوية لجميع حملة األسهم المقيدين بسجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامه 

غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
يتم إيداع حقوق االولوية خالل يومين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة وستظهر األسهم في محافظ 
المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب فيها اال 

عند بداية فترة التداول واالكتتاب.

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟
يتم اشعار المساهم المقيد عن طريق االعالن في موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد على معامل االحقية وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم 

المقيد في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل االحقية؟
هو المعامل الذي ُيمّكن المساهم المقيد من معرفة عدد حقوق االولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها 
بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. على سبيل المثال، إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة 1.000 سهم 
ورفعت تلك الشركة رأس مالها عن طريق طرح 500 سهم جديد بحيث إرتفع عدد أسهمها إلى1.500  سهم، يكون 
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معامل االحقية حينئذ )1 إلى 2( سهم واحد لكل سهمين.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس إسم / رمز أسهم الشركة أو أن هناك 
مسمى آخر لها؟

سيتم ايداع حقوق االولوية لمحافظ المستثمرين تحت رمز جديد خاص بحقوق األولوية.

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟
سيكون سعر االفتتاح للحق، الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح، على 
سبيل المثال: إذا كان سعر إغالق السهم في اليوم السابق 25 ريال و سعر الطرح 10 رياالت يكون سعر اإلفتتاح 

لحقوق األولوية 25 ناقص 10، أي ما يساوي خمسة عشر ريااًل.

هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟
يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة خالل فترة التداول ويمكن 

االكتتاب باألسهم اإلضافيه الجديدة المكتسبة من شراء حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقديم طلبات االكتتاب لدى أي فرع من فروع الجهات 

المستلمة )المذكورة في نشرة اإلصدار هذه( وخالل فترتي االكتتاب فقط.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مره ومن خالل اكثر من بنك مستلم؟
نعم يمكن ولكن يجب مراعاة ان ال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة 

تداول الحقوق، حيث أن أي زيادة في كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة 
تداول الحقوق سينتج عنه إلغاء طلب االكتاب.

 
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم ايداع حقوق األولوية ؟

سيتم إيداع حقوق األولوية  في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، 
إذا كان مساهم يملك 1000 سهم في الشركة )800 سهم في محفظة )أ( و200 سهم في محفظة )ب(( فإن مجموع 

الحقوق التي ستودع )750( حق على اعتبار أن لكل سهم )0.75( حق عليه فسيتم إيداع 600 حق في محفظة )أ( 
و150 حق في محفظة )ب(.

 
في حال االكتتاب  من خالل اكثر من محفظة أين يتم ايداع االسهم الجديدة بعد التخصيص؟

حسب قواعد مركز إيداع االوراق المالية يكون إيداع االوراق المالية في المحفظة االستثمارية األحدث انشاًء لمالكي 
األوراق المالية باستثناء إيداع االوراق المالية المملوكة بشهادات.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول ؟
نعم يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب لكن لن يستطيعوا التداول إال بعد إيداع الشهادات في محافظ إستثمارية 

عن طريق الجهات المستلمة أو مركز اإليداع في تداول وإحضار الوثائق الالزمة.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذة الحالة؟
في حال قام أحد المساهمين المقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية 
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يعادل عدد الحقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فترة التداول، فسيتم رفض طلب االكتتاب كليًا في حال تم بيع 
جميع الحقوق أو جزئيًا بما يعادل ما تم بيعه من حقوق. وسيتم إبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبر الجهة 

المستلمة للمساهم المقيد.

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟
نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية؟
اليمكن ذلك.

متى يستطيع المساهم اإلكتتاب في حقوق األولوية التي إشتراها خالل فترة التداول؟
خالل المرحلة الثانية فقط وبعد إنتهاء فترة التداول لحقوق األولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟
اليمكن ذلك. بعد إنقضاء فترة التداول، يتبقى للشخص المستحق فقط ممارسة الحق في االكتتاب بالزيادة في رأس 
المال، وفي حال عدم ممارسة الحق يمكن أن يخضع المستثمر للخسارة أو اإلنخفاض في قيمة محفظتة اإلستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب 
األولى والثانية؟

تطرح األسهم المتبقية الناتجة عن عدم ممارسة أو بيع هذه الحقوق في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير 
االكتتاب بحسب المعايير التي تحددها نشرة اإلصدار هذه.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟
سيتم تطبيق نفس العموالت على عمليات البيع والشراء كما هي باألسهم ولكن من دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

13-3 بنود متفرقة

سيكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل 
منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة، وُيشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدًا في 
هذه النشرة، فإنه ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها ألي 

من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر 
وتنفذ طبقًا لها. وقد يتم توزيع نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية، وفي حالة التعارض بين النص 

العربي والنص اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار.

ومع أن الهيئة قد إعتمدت نشرة اإلصدار هذه، فإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد 
اعتماد هذه النشرة من الهيئة وقبل قبول و إدراج األسهم في السوق بأن )1( تغيرا مهمًا قد حدث في أي من المعلومات 
األساسية الواردة في هذه النشرة أو أي من المستندات المطلوب تضمينها فيها بموجب قواعد التسجيل واإلدراج، أو 
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)2( بأي مسائل إضافية كان يجب تضمينها في هذه النشرة. وفي هاتين الحالتين فإنه يتعين على الشركة أن تقدم 
إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية وذلك حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج. وعندئذ سيتم نشر نشرة اإلصدار 
التكميلية وإعالن تواريخ الطرح المترتبة عليها. كما أنه من الممكن أن يتم تعليق هذا الطرح في حال عدم موافقة 

الجمعية العمومية الغير عادية على تفاصيله.

13-4 تداول األسهم الجديدة

سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب فور إكتمال جميع االجراءات النظامية المتعلقة بذلك، ويتوقع أن 
يكون ذلك بعد تخصيص األسهم الجديدة وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية وسيتم االعالن عنه الحقًا.

13-٥ سوق األسهم السعودية )تداول(

تم تأسيس نظام تداول في عام 2001 م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ESIS ، وبدأ تداول 
األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1989 م.  يتم التعامل باألسهم عبر نظام “تداول” من خالل آلية متكاملة تغطي 
عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على 
فترة واحدة من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3:30 عصرًا، من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم 
خاللها تنفيذ األوامر، أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 10 صباحًا وحتى 
الساعة 11 صباحًا، ويمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداًء من الساعة 10 صباحًا لجلسة االفتتاح )التي تبدأ الساعة 

10 صباحًا( وتتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول.
يعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب السعر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقًا للسعر. وبشكل عام 
تنفذ أوامر السوق أواًل ومن ثم األوامر المحددة للسعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم تنفيذها أواًل 

بأول حسب توقيت اإلدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت والرابط 
اإللكتروني لمعلومات تداول الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل “رويترز”. تتم 

تسوية الصفقات آليًا خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم تتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة.
“تداول”.  نظام  عبر  للمستثمرين  بالنسبة  المهمة  والمعلومات  القرارات  جميع  عن  اإلفصاح  الشركة  على  يجب 
ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة السوق، بصفته اآللية التي يعمل من خاللها السوق، بهدف ضمان عدالة التداول 

وانسياب عمليات التداول في األسهم.

13-٦ التسجيل في سوق األسهم السعودية

تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وقبول إدراج أسهم حقوق األولوية في السوق ومن المتوقع اعتماد 
التسجيل وبدء تداول األسهم الجديدة في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي وسوف 

يعلن ذلك في موقع تداول االلكتروني في حينه. 

وبالرغم من أن األسهم الحالية مسجلة ومدرجة أسهمها في السوق المالية )تداول(، إال أنه ال يمكن التداول في 
األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين في تداول ويحظر حظرًا 

تامًا التداول في األسهم الجديدة قبل ذلك.

وفي حالة نشاطات التداول المحظورة يتحمل المساهمون المكتتبون الذين يتعاملون في مثل هذه النشاطات المسؤولية 
الكاملة عنها، وسوف لن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

وبالرغم من أن أسهم الشركة القائمة مسجلة ومدرجة في السوق المالية “تداول” إال أنه ال يمكن التداول في 
األسهم الجديدة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم للمكتتبين المستحقين ومقدمي العروض في الطرح المتبقى وإيداعها 
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في حساباتهم في تداول. ويحظر حظرًا تامًا التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص، ويتحمل 
المكتتبون أو مقدمو العروض في الطرح المكمل الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسؤولية 

الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة.

13-٧ القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم

تم مؤخرًا الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الخطاب رقم 351000126033 يوم الثالثاء 
بتاريخ 1435/10/09هـ الموافق 2014/08/05م على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 210 مليون ريال عن طريق طرح 
الشركة 490 مليون ريال  الجديدة، سيصبح رأس مال  األسهم  أولوية. ولدى إكتمال االكتتاب في  أسهم حقوق 
سعودي مقّسم إلى 49 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها )10( رياالت للسهم الواحد. وقد صدر قرار مجلس إدارة 
الشركة 1435/09/24هـ الموافق 2014/07/21م بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة لمواجهة إحتياجاتها برفع المالءة 
المالية. ووافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ يوم األربعاء 1436/04/29هـ الموافق 2015/02/18م على 
توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال على النحو المذكور وسوف تقتصر الزيادة على المساهمين المستحقين 

المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

كما تّمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في 
موقع تداول يوم بتاريخ 1436/02/03هـ الموافق 2014/12/24م.  

13-٨ التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال

أن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية العمومية الغير العادية هو 21،61 ريال سعودي و من المتوقع أن 
يصل إلى 16،63 ريال سعودي في افتتاحية اليوم الذي يليه و التغيير يمثل نقص بنسبة %23،04 . 

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:
أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العمومية الغير العادية

عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العمومية الغير العادية * سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية 
العمومية الغير العادية = القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العمومية الغير العادية.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية الغير العادية
)القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العمومية الغير العادية + قيمة األسهم المطروحة(/ 

)عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية العمومية الغير العادية + عدد األسهم المطروحة لالكتتاب( = سعر السهم 
المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية الغير العادية.

14 - المستندات  المتاحة للمعاينة
ستتوفر المستندات التالية للفحص في المركز الرئيس للشركة الكائن في مدينة جدة، شارع الروضة برج المخمل، 
الدور األول بين الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الخامسة مساًء، من األحد إلى الخميس قبل أسبوع من 

فترة الطرح وخالل تلك الفترة :
· السجل التجاري للشركة.	

· النظام األساسي للشركة.	

· توصية مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال.	
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· موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية.	

· قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال.	

· القوائم المالية المراجعة للفترة من العام 2011م وحتى 2013م بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها. باإلضافة 	
إلى القوائم المالية األولية. للستة أشهر األولى لعام 2014.

· نشرة 	 في  بتقديمها  قام  إفادات  وأية  وشعاره  أسمه  تضمين  على  للطرح  المالي  المستشار  من  موافقة خطية 
اإلصدار.

· موافقة خّطية من مدير االكتتاب ومتعهد التغطية على تضمين أسمه وشعاره وأية إفادات قام بتقديمها في 	
نشرة اإلصدار.

· موافقة خّطية من المستشار القانوني للطرح على تضمين أسمه وشعاره وأية إفادات قام بتقديمها في نشرة 	
اإلصدار.

· موافقة خّطية من الخبير االكتواري المستشار للشركة على تضمين أسمه وشعاره وأية إفادات قام بتقديمها 	
في نشرة اإلصدار

· موافقة خّطية من المحاسب القانوني على تضمين أسمه وشعاره وأية إفادات قام بتقديمها في نشرة اإلصدار.	

· موافقة مؤسسة النقد على زيادة رأس المال.	

· تقارير دراسة السوق.	

· جميع اإلتفاقيات الجوهرية الموّقعة من قبل الشركة.	

· التسجيل 	 لقواعد  الرابع  الملحق  )13( من  القسم  )1( من  الفقرة )ط(  بموجب  عنها  اإلفصاح  الواجب  العقود 
واإلدراج )إن وجدت(.

· التقارير والتقييم ودراسات الجدوى المشار إليها في نشرة اإلصدار والتي تتاح للمعاينة حسب متطلبات قواعد 	
التسجيل واإلدارج مالم يتم االستثناء/اإلعفاء من قبل هيئة السوق المالية.

15 - تقرير المحاسبين
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية األولية الموجزة وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين

لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي األولية
كما في 30 يونيو 2014

31 ديسمبر 2013 30 يونيو 2014

)مدققة( )غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( ايضاح

موجودات عمليات التأمين

86.018 41.547 3 نقد وما فى حكمه

54.858 55.088 4 إستثمارات متاحة للبيع

411.024 353.735 5 أقساط تأمين مدينة ، صافى

8.830 48.953 ذمم معيدي تأمين مدينة ، صافي

123.901 237.747 حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة

114.716 83.835 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

7.117 8.906 تكاليف مؤجلة لالستحواذ على وثائق

84.811 129.035 مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة اخرى 

86.610 91.635 مستحق من عمليات المساهمين

6.849 5.751 أثاث، تجهيزات ومعدات مكتبية

984.734 1.056.232 مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

92.486 61.201 3 نقد وما في حكمه

165.017 171.975 4 إستثمارات متاحة للبيع

878 2.002 مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

78.400 78.400 1 الشهرة

28.000 28.000 10 وديعة نظامية

364.781 341.578 مجموع موجودات المساهمين

1.349.515 1.397.810 مجموع الموجودات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )14( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة



171

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي األولية )تتمة(
كما في 30 يونيو 2014

31 ديسمبر 2013 30 يونيو 2014

)مدققة( )غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( ايضاح

مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات عمليات التأمين

190.992 153.590 ذمم معيدي تأمين دائنة

25.437 29.257 دخل عموالت غير مكتسبة

375.450 532.040 أقساط تأمين غير مكتسبة

13.727 13.727 إحتياطي أخطار قائمة

500 500 احتياطي كوارث

296.662 262.517 مطالبات تحت التسوية

29.425 12.893 ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

22.439 20.664 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

9.085 9.797 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

963.717 1.034.985 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

فائض عمليات التأمين

21.258 21.258 فائض متراكم من عمليات التأمين

)241( )11( 4 إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

984.734 1.056.232 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

1.059 1.127 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

18.750 18.750 6 مستحق لمؤسسة مالية

270 270 13 مستحق لجهة ذات عالقة

86.610 91.635 مستحق إلى عمليات التأمين

21.929 10.641 7 زكاة وضريبة دخل مستحقة

128.618 122.423 مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

280.000 280.000 8 رأس المال

31.944 31.944 9 إحتياطي نظامي

)76.627( )95.012( خسائر متراكمة

846 2.223 4 إحتياطى إستثمارات متاحة للبيع

236.163 219.155 مجموع حقوق المساهمين

364.781 341.578 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

1.349.515 1.397.810 مجموع المطلوبات، فائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )14( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم األولية
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في30 
لفترة الستة أشهر المنتهية في30 يونيو يونيو 

2014201320142013

)غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة(
)ألف ريال 

سعودي(
)ألف ريال 

سعودي(
)ألف ريال 

سعودي(
)ألف ريال سعودي(

اإليرادات

192.810235.079580.483692.850إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

)166.933()165.050()83.176()62.876(ناقصا : أقساط إعادة التأمين المسندة

)2.560()1.970()1.680()976( فائض خسارة أقساط تأمين 

128.958150.223413.463523.357صافي أقساط التأمين المكتتبة

)106.367()42.744(69.91373.516 التغير فى صافى أقساط التأمين غير المكتسبة

198.871223.739370.719416.990صافي أقساط التأمين المكتسبة

9.91215.05519.22422.292 العموالت المستلمة من إعادة التأمين

208.783238.794389.943439.282صافي االيرادات

التكاليف والمصاريف

242.659246.828412.633417.276إجمالي المطالبات المدفوعة

)26.202()63.015()22.004()58.217(ناقصا : حصة معيدى التأمين 

184.442224.824349.618391.074صافى المطالبات المدفوعة
التغيرات في صافي فى المطالبات تحت 

التسوية
17.330)20.404()3.264()37.938(

201.772204.420346.354353.136صافى المطالبات المتكبدة

4.4887.8168.88513.144تكاليف االستحواذ على وثائق

206.260212.236355.239366.280صافي التكاليف

2.52326.55834.70473.002صافى نتائج عمليات التأمين

)52.282()49.017()25.259()26.012(مصاريف عمومية وإدارية

)3.364()2.823()1.112()942(أتعاب اشراف وتفتيش

)890()1.148()310()280(أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

--6.2186.698عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

5992.6711.5882.972ايرادات إستثمارات

19.438)16.696(9.246)17.894()العجز( /الفائض من عمليات التأمين

17.494)16.696(8.321)17.774(حصة المساهمين من عمليات التأمين

1.944-925)120(  فائض الفترة

21.37822.27721.25821.258الفائض المتراكم فى بداية الفترة

21.25823.20221.25823.202الفائض المتراكم فى نهاية الفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )14( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة عمليات المساهمين األولية

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

لفترة الستة أشهر المنتهية في30 يونيو لفترة الثالثة أشهر المنتهية في30 
يونيو

2013 2014 2013 2014 إيضاح

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

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال 
سعودي(

)ألف ريال 
سعودي(

)ألف ريال 
سعودي(

اإليرادات

17.494 )16.696( 8.321 )17.774( حصة المساهمين من )عجز(/فائض عمليات 
التأمين

450 1.613 344 751 دخل عموالت

8 - 8 - إيرادات إستثمارات

7.415 1.020 205 - ايرادات محققة في إستثمارات متاحة للبيع

25.367 )14.063( 8.878 )17.023(

المصاريف

305 710 153 369 مصاريف عمومية وإدارية

518 612 275 295 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

823 1.322 428 664 مجموع المصاريف

24.544 )15.385( 8.450 )17.687( صافي )خسارة( / ربح الفترة

28.000 28.000 28.000 28.000 11 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
)باآلالف( – معدلة

0.88 )0.55( 0.30 )0.63( 11 )خسارة( / ربح السهم للفترة – اساسي 
ومخفض )بالريـال السعودي(- معدلة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )14( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة الدخل الشاملة لعمليات المساهمين األولية
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

لفترة الستة أشهر المنتهية في30 يونيو لفترة الثالثة أشهر المنتهية في30 يونيو

2013 2014 2013 2014

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

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

24.544 )15.385( 8.450 )17.687( صافي )خسارة( / ربح الفترة

دخل شامل آخر

)262( 1.377 )456( 530 التغير في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

مصاريف أخرى

)3.780( )3.000( )1.890( )1.500( الزكاة وضريبة الدخل )إيضاح 7(

20.502 )17.008( 6.104 )18.657( إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )14( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2013 2014
)غير مدققة(

ألف ريال سعودى
)غير مدققة(

ألف ريال سعودى
التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

1.944 - فائض الفترة من عمليات التأمين
التعديالت لـ :

2.129 1.846 اإلستهالك
712 712 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)179( - أرباح محققة عن إستثمارات متاحة للبيع
418 1.558 مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 

5.024 4.116
التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)101.113( 55.731 ذمم أقساط تأمين مدينة، صافي
9.631 )40.123( ذمم مدينة لمعيدي التأمين

)59.001( )113.846( حصة معيدى التأمين من األقساط غير مكتسبة
8.181 30.881 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

)1.189( )1.789( تكاليف مؤجلة لالستحواذ على وثائق
7.886 )44.224( مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

- )5.025( مستحق من عمليات المساهمين
72.640 )37.402( ذمم معيدي تأمين دائنة
7.360 3.820 دخل عموالت غير مكتسبة

165.367 156.590 أقساط تأمين غير مكتسبة
)46.118( )34.145( مطالبات تحت التسوية
16.495 )16.532( ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين
)230( )1.775( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)5.353( - مستحق الى عمليات المساهمين
79.580 )43.723( صافى النقد )المستخدم في( / المحصل من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)1.642( )748( شراء أثاث، تجهيزات ومعدات مكتبية
)76.221( - شراء إستثمارات متاحة للبيع
90.732 - ودائع آلجل 
14.612 - متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع
27.481 )748( صافي النقد )المستخدم في(/ المحصل من األنشطة اإلستثمارية
107.061 )44.471( )النقص(/الزيادة في النقد وما فى حكمه
34.132 86.018 النقد وما في حكمه فى بداية الفترة 
141.193 41.547 النقد وما في حكمه فى نهاية الفترة 

المعامالت غير النقدية 

)60( 230 التغير في قيمة إستثمارات متاحة للبيع
1.573 - تحويل إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى استثمارات متاحة للبيع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )14( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة(

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو

2013 2014
)غير مدققة (

ألف ريال سعودى
)غير مدققة(

ألف ريال سعودى
األنشطة التشغيلية 

24.544 )15.385( صافى )خسارة(/ ربح الفترة
التعديالت لـ:

)7.415( )1.020( أرباح محققة عن إستثمارات متاحة للبيع
17.129 )16.405(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)250( )1.124( مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
5.353 - مستحق من عمليات التأمين

- 5.025 مستحق إلى عمليات التأمين
)221( 68 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
22.011 )12.436( صافي النقد )المستخدم( / المحصل من العمليات

)5.772( )14.288( الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة 
16.239 )26.724( صافي النقد )المستخدم في( / المحصل من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

166.301 - ودائع ألجل
)117.528( )11.072( شراء إستثمارات متاحة للبيع
13.521 6.511 متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع
62.294 )4.561( صافي النقد )المستخدم في( / المحصل من األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

)142( - تكاليف معامالت
)8.000( - احتياطي نظامي 
18.750 - قرض من مؤسسة مالية
10.608 - صافي النقد المحصل من األنشطة التمويلية

89.141 )31.285( صافى )النقص( / الزيادة فى النقد وما فى حكمه
32.314 92.486 النقد وما فى حكمه فى بداية الفترة 
121.455 61.201 النقد وما في حكمه فى نهاية الفترة 

المعامالت غير النقدية 

320 - ذمم مدينة أخرى 
)262( 1.377 التغير في قيمة إستثمارات متاحة للبيع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )14( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة(

التنظيم واألنشطة الرئيسية- 1
إن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني )»الشركة«( هي شـركة مساهمة سعودية ، سجلت في السجـل التجاري 
بتاريخ 6 جمادى الثاني 1429هـ الموافق )6 يونيو 2008( تحت رقم 4030179955. إن المركز الرئيسي للشركة يقع 
العربية  المملكة  الخالدية ص . ب 5019 جدة 21422  ، حي  الروضة  المخمل )الطابق األول والرابع( شارع  مركز 

السعودية .

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين و إعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها في المملكة 
العربية السعودية. في 29 ربيع الثاني 1429هـ ) 5 مايو 2008( ، إستلمت الشركة الترخيص من مؤسسة النقد العربي 
السعودي ) ساما( لمزاولة التأمين و إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة اعمالها في 1 يناير 

.2009
 

  أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين – البحرين بي اس سي )»البائع«( التي بموجبها قامت 
باالستحواذ على عمليات تأمين البائعين في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 31 ديسمبر 2008 بمبلغ شهرة مبلغ 
78.40 مليون ريـال سعودي حسبما اعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( مع موجودات ومطلوبات 

التامين ذات الصلة وبمبلغ معادل لـ )656.95 رـيال سعودي(.

اضافة الى ما تقدم ، فإن الشهرة بمبلغ 78.40 مليون ريـال سعودي ، حسبما اعتمد من قبل ساما ، ومطلوبات مماثلة 
)مستحقة للبائع( قد تم تسجيلها باثر رجعي في القوائم المالية. طبقا لتعليمات ساما وجب دفع القسط المبدئي 
)50% من سعر المحفظة( بتاريخ 31 ديسمبر 2009 ودفع دفعات دورية حتى نهاية 2015 ، واستنادا لذلك فإن الدفع لن 
يتجاوز 50% من الفائض المتاح للتوزيع، وذلك بعد الحصول على موافقة ساما قبل اجراء اي دفع من هذا القبيل . 
حصلت الشركة على موافقة ساما بتاريخ 18 شعبان  1432ه )19 يوليو 2011(  لدفع شهرة لعامي 2009 و 2010 بمبلغ 
12‚25 ريـال سعودي و 32‚28ريـال سعودي على التوالي، وتبعا لذلك، قامت الشركة بتخفيض مطلوباتها بخصوص 
الشهرة بمبلغ 44‚53 ريـال سعودي. حصلت الشركة على موافقة ساما بتاريخ 10 جماد االول 1433ه والموافق لـ ) 2 
ابريل 2012( والمتعلق بالدفعة المتبقية للشهرة بمبلغ 24.962 مليون ريـال سعودي. وبناءًا على ذلك فإن الشركة 
تكون قد قامت بتسوية مطلوباتها بخصوص الشهرة بمبلغ 24.962 مليون ريـال سعودي. كما قامت الشركة بدفع 

رسوم على الشهرة بمبلغ 5.1 مليون خالل السنة المنتهيه في 31 ديسمبر 2012.

2 - أسس اإلعداد 

بيان االلتزام

لقد تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34( » التقارير المالية االولية« . 
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم 
المالية السنوية. يجب ان تقرأ هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترتي الثالثة أشهر و الستة أشهر المنتهية 
المالية المدققة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2013. يعتقد أعضاء  القوائم  في 30 يونيو 2014 )»الفترة«( بالتزامن مع 
مجلس االدارة أن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كل التعديالت، بما في ذلك التعديالت العادية المتكررة، 
الضرورية لعرض نتائج العمليات بعدل للفترة األولية المعروضة. ان النتائج األولية للشركة قد ال تكون مؤشرا 

لنتائجها السنوية.
تتبع الشركة نظام سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

2 – أسس اإلعداد - )تتمة(
تظهر القوائم المالية األولية الموجزة بالريـال السعودي لكونه العملة الوظيفية للشركة ويتم تقريبها 

ألقرب ألف ريـال سعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك.

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية استخدام تقديرات 
وافتراضات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها ويتطلب أيضًا اإلفصاح عن الموجودات 
والمطلوبات المحتملة، إن وجدت، وذلك كما في تاريخ القوائم المالية األولية الموجزة ومبالغ اإليرادات 
والمصاريف المفصح عنها خالل فترة القوائم المالية األولية الموجزة. ورغم أن هذه التقديرات والقرارات 
مبنية على أفضل ما لدى اإلدارة من علم باألحداث والتصرفات الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن 

تلك التقديرات.

القوائم  العداد  المطلوبة  واالفصاحات  المعلومات  جميع  على  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  تشتمل  ال 
المالية الكاملة، والمعدت وفقا للمعايير الدولية العداد التقارير.

استعادة  المتوقع  السيولة. ومن  ترتيب  في  عامة  بصورة  األولية  المالي  المركز  قائمة  الشركة  تعرض 
وتسوية كافة الموجودات والمطلوبات المالية باستثناء اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

على التوالي، وذلك خالل اثني عشر شهرا بعد تاريخ اعداد التقارير األولية.

أساس العرض

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وفقًا لمتطلبات 
واإليرادات  والمطلوبات  الموجودات  تدرج  السعودية.  العربية  المملكة  في  العاملة  التأمين  شركات  نظام 
الدفاتر المحاسبية الخاصة بها. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف  والمصاريف الخاصة بكل نشاط في 

الناشئة عن العمليات المشتركة من قبل اإلدارة وتعتمد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

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

90%محول إلى عمليات المساهمين

10%محول إلى حملة وثائق التأمين

%100

الجديدة والمعدلة  الدولية  المالية  التقارير  المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات  للتقارير  الدولية  المعايير 
والتي تبنتها الشركة

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك للسنة المالية 
السابقة ولم ينتج عن تبني المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة على الشركة اي تأثير جوهري 

على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.

قامت الشركة بتبني التعديالت و التفسيرات على المعايير القائمة التالية و التي اصدرت من قبل مجلس 
معايير المحاسبة الدولية:
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

2 – أسس اإلعداد - )تتمة(
المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي 

تبنتها الشركة )تتمة(

الوصفالمعيار/ التفسير

عرض القوائم الماليةمعيار المحاسبة الدولي رقم 1

تعديالت للمعيار المحاسبي رقم 19 منافع الموظفينمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 

القوائم المالية المنفصلةمعيار المحاسبة الدولي رقم 27 

االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركةمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32(  لتأثيرات الضريبة عند التوزيع على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 
حاملي ادوات حقوق الملكية

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )36( – االفصاحات عن المبالغ القابلة معيار المحاسبة الدولي رقم 36 
لالسترداد للموجودات غير المالية

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )39( – استبدال المشتقات واستمرار في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 
محاسبة التحوط

تعديالت على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 1 – القروض الحكومية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1

تعديالت على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 7 - االفصاحات )مقاصة الموجودات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7
والمطلوبات المالية(

القوائم المالية الموحدةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 و 12 ومعيار 
المحاسبة الدولي رقم 27

تعديالت على المعيارين الدوليين للتقارير المالية رقم 10 و 12 ومعيار المحاسبة 
الدولي رقم 27 جهات إستثمارية

االتفاقيات المشتركة: )إستثمارات في شركات زميلة و مشاريع( المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11

االفصاح عن الفوائد في منشآت أخرىالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12

قياس القيمة العادلةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13

تفسير لجنة المعايير الدولية للمعيار الدولي للتقارير 
فرض الضرائبالمالية رقم 21

إن اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتها القابلة للتطبيق على الشركة لم يكن له أي تأثير جوهري 
على هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

2 – أسس اإلعداد - )تتمة(

معايير صادرة ولم تطبق  بعد

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

في المستقبل. تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

تاريخ التفعيلالوصفالمعيار

سيتم اإلعالن عنهاالدوات المالية – التصنيف والقياسالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 - المحاسبة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11 
1 يناير 2016عن حيازة الحصص في العمليات المشتركة

1 يناير 2016الحسابات المؤجلة التنظيميةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 14 

1 يناير 2017اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 

تعديالت على معياري المحاسبة الدوليين رقم 16 و 38 -  توضيح معياري المحاسبة الدوليين رقم 16 و 38 
1 يناير 2016الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 - برامج المنافع معيار المحاسبة الدولي رقم 19 
1 يوليو 2014المحددة: مساهمات الموظفين 

تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير المعايير أو التعديالت أو التفاسير المذكورة أعاله على القوائم المالية 
للشركة عند التطبيق.

3 -  النقد وما فى حكمه
31 ديسمبر 2013 30 يونيو 2014

)مدققة( )غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين 

17.442 41.547 نقد في الصندوق ولدى البنوك

68.576 - ودائع قصيرة االجل

86.018 41.547

عمليات المساهمين 

955 61.201 نقد فى الصندوق ولدى البنوك

91.531 - ودائع قصيرة األجل

92.486 61.201

يتم االحتفاظ بالنقدية لدى البنوك لدى اطراف اخرى ذات تصنيف ائتماني جيد. ان القيمة الدفترية المفصح 
عنها تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

4 -  اإلستثمارات المتاحة للبيع

عمليات التأمين

تمثل اإلستثمارات المتاحة للبيع بالبنوك المحلية في وحدات صناديق إستثمارية مدرجة في سوق المال)تداول( 
بينما يتم ادراج اإلستثمارات في البنوك االجنبية في أسواق التداول العالمية. تم قيد الخسائر غير المحققة 
والبالغة 0.011 مليون ريـال سعودي كما في 30 يونيو 2014 )31 ديسمبر 2013: 241‚0 مليون ريال سعودي(  في 

قائمة فائض عمليات التأمين كإحتياطي إستثمارات متاحة للبيع.
الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يلي:

الرصيد في نهاية الفترة
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  العادلة 
للفترة

)ألف ريال سعودى(
الحركة خالل الفترة
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية الفترة
)ألف ريال سعودى(

كما في 30 يونيو 2014 – غير مدققة

55.088 230 - 54.858 إستثمارات في سندات

55.088 230 - 54.858

الرصيد في نهاية  للسنه
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  العادلة 
للسنه

)ألف ريال سعودى(
الحركة خالل السنة
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية السنة
)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر 2013 – مدققة

- 7 )850( 843 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية

54.858 )265( 53.527 1.596 إستثمارات في سندات

54.858 )258( 52.677 2.439

عمليات المساهمين

31 ديسمبر 2013
)مدققة(

30 يونيو 2014
)غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

45.578 51.445 أوراق مالية مدرجة في سوق مالية

119.439 120.530 أوراق مالية غير مدرجة في سوق مالية

165.017 171.975

المتاحة للبيع – مدرجة في سوق مالية

الرصيد في نهاية الفترة
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  
العادلة للفترة

)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل الفترة
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية الفترة
)ألف ريال سعودى(

كما في 30 يونيو 2014 – غير مدققة

5.296 )284( 5.580 - إستثمارات في اسهم حقوق ملكية 

46.149 571 - 45.578 إستثمارات في سندات

51.445 287 5.580 45.578
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

4 -  اإلستثمارات المتاحة للبيع - )تتمة(
عمليات المساهمين - )تتمة(

الرصيد في نهاية الفترة
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  
العادلة للفترة

)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل الفترة
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية الفترة
)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر 2013 – مدققة

- 29 )2.020( 1.991 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية 

45.578 )678( 27.970 18.286 إستثمارات في سندات 

45.578 )649( 25.950 20.277

ب - المتاحة للبيع - غير مدرجة في سوق مالية:

الرصيد في نهاية الفترة
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  
العادلة للفترة

)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل الفترة
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية الفترة
)ألف ريال سعودى(

كما في 30 يونيو 2014 – غير مدققة

1.923 - - 1.923 إستثمار في شركة محلية

60.000 - - 60.000 إستثمار في سندات

58.607 1.091 - 57.516 إستثمار في وديعة مرابحة

120.530 1.091 - 119.439

الرصيد في نهاية الفترة 
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  
العادلة للفترة

)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل الفترة 
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية الفترة 
)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر 2013 –  مدققة

1.923 - - 1.923 إستثمار في شركة محلية

60.000 - 60.000 - إستثمار في سندات

57.516 1.266 56.250 - إستثمار في وديعة مرابحة

119.439 1.266 116.250 1.923

تم قيد األرباح الغير محققة كما في 30 يونيو 2014 والبالغة .1.377 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2013: 
األولية  المساهمين  في حقوق  التغيرات  قائمة  ريال سعودي( ضمن  مليون   0.262. بمبلغ  غير محققة  خسارة 
الموجزة كإحتياطي إستثمارات متاحة للبيع. كما في 30 يونيو 2014. يبلغ إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع 

2.2232.223 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2013: 0.8460.846 مليون ريال سعودي(.

تدار هذه االستثمارات من قبل مدير صندوق مهني وفقا للتعليمات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

4 -  اإلستثمارات المتاحة للبيع - )تتمة(
عمليات المساهمين - )تتمة(

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

كما في 30 يونيو 2014 )غير مدققة(

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

االستثمارات المتاحة للبيع

أوراق حقوق الملكية:

1.9237.219-5.296عمليات المساهمين

أوراق ائتمانية:

55.088-15.08840.000عمليات التأمين

106.149-36.14970.000عمليات المساهمين

شهادات إيداع:

58.607-58.607-عمليات المساهمين

56.533168.6071.923227.063

كما في 31 ديسمبر 2013 )مدققة(

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

االستثمارات المتاحة للبيع

أوراق حقوق الملكية:

1.9231.923--عمليات المساهمين

أوراق ائتمانية:

54.858-14.85840.000عمليات التأمين

105.578-35.57870.000عمليات المساهمين

شهادات إيداع:

57.516-57.516-عمليات المساهمين

50.436167.5161.923219.875

لدى الشركة أدوات حقوق ملكية غير مسجلة بالتكلفة أو بسعر البيع االرشادي، حيث ستنعكس التغيرات في سعر 
حقوق الملكية فقط عندما يتم بيع األدوات أو يتم اعتبارها منخفضة القيمة ومن ثم سيتم إدخال ذلك األثر في 

قائمة الدخل الشامل األولية للمساهمين.



185

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

٥ – أقساط تامين مدينة

31 ديسمبر2013
)مدققة(

30 يونيو 2014
)غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

185.599 227.525 مستحق من حملة بوليصة التأمين

245.203 147.546 مستحق من اطراف ذو عالقة

)19.778( )21.336( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

411.024 353.735

ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:
31 ديسمبر2013

)مدققة(
30 يونيو 2014
)غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

25.535 19.778 الرصيد في بداية الفترة/السنة

- 1.558 المخصص خالل الفترة/السنة

)5.753( - استبعادات المخصص خالل الفترة/السنة

)4( - استخدام المخصص خالل الفترة/السنة

19.778 21.336 الرصيد في نهاية الفترة/السنة

٦ – مستحق لمؤسسة مالية 
المنتهية في 30 يونيو 2013، حصلت الشركة على سلفة لمدة محددة بمبلغ 5.000.000 دوالر  الفترة  خالل 
أمريكي من بنك بي إس أي، لغرض شراء استثمارات إضافية في بنك بي إس أي، كشهادات مرابحة. إن مدة 

السلفة المحددة هي ثالثة )3( أشهر ويحمل معدل عمولة 3.35% سنويًا على أساس متحرك.

٧ - الزكاة وضريبة الدخل
تقوم الشركة باحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقا لنظام الزكاة في المملكة العربية السعودية.

إن حركة الزكاة وضريبة الدخل هي كالتالي:

31 ديسمبر 2013 30 يونيو 2014

)مدققة( )غير مدققة(

ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

21.819 21.929 الرصيد في أول الفترة/السنة 

5.882 3.000 المحمل خالل الفترة/السنة

)5.772( )14.288( المدفوع خالل الفترة/السنة

21.929 10.641 الرصيد في نهاية الفترة/السنة

الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة ترجع أساًسا الى ادخال بعض التعديالت وفقا لالنظمة 
المالية ذات الصلة.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

٧ - الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

وضع الربوطات

قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 حتى 2013 وحصلت على 
شهادات زكاة مقيدة.

الزكاة  مصلحة  من   2011 إلى   2009 للسنوات  نهائي  زكوي  ربط  على  الشركة  حصلت   ،2013 عام  خالل 
الزكاة كافي.  أن مخصص  اإلدارة  تعتقد  سعودي.  ريال  مليون  بقيمة17.69  )المصلحة(  الدخل  وضريبة 
وقدمت اإلدارة اعتراضها على الربوطات أعاله، وتثـــق اإلدارة في أن نتيجـــة اإلعتــراض سوف تكون في 
صالحهــا. ومع ذلك، وخالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2014، دفعت الشركة دفعة تصل 

إلى 14.288 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بهذه الربوطات.

٨ -  رأس المال 
إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع يبلغ 280 مليون ريال سعودي كما في نهاية الفترة وهو مقسم 

الى 28 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 ريال سعودي. 

خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من 
خالل طرح حقوق بقيمة إجمالية 140 مليون ريال سعودي. وقد حصلت الشركة على الموافقة المبدئية من 
مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 23 جمادى الثاني 1435 الموافق 23 أبريل 2014. إن الموافقة النهائية من 

مؤسسة النقد العربي السعودي تخضع لبعض المتطلبات والموافقات من الهيئات التنظيمية األخرى.

٩ - إحتياطي نظامي
نظامي  إحتياطي  بتكوين  الشركة  تقوم  السعودية،  العربية  المملكة  في  التأمين  نظام  متطلبات  مع  تمشيًا 
المال . إن هذا  بتحويـل 20% من صافي الدخل السنوي للمساهمين إلى أن يبلغ اإلحتياطي 100% من رأس 

اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.

10 - وديعة نظامية

31 ديسمبر 2013 30 يونيو 2014

)مدققة( )غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات المساهمين

28.00028 28.000 وديعة نظامية

تمشيًا مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بإيداع الوديعة النظامية بنسبة%10 
من رأس المال المدفوع ما قيمته 28 مليون ريال سعودي في بنك تم إختياره من قبل مؤسسة النقد العربي 

السعودي. اليمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

11- )خسارة(/ ربح السهم األساسي والمخفض

تم احتساب )خسارة( / ربحية السهم للفترة بتقسيم صافي )الخسارة( / الربح للفترة على المتوسط المرجح 
لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة.

12 – المعلومات القطاعية
تمشيًا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة 

وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.

ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية ودخل اإلستثمارات.
ال تتضمن موجودات القطاعات عمليات التأمين النقد وما فى حكمه، اإلستثمارات، أقساط التأمين المدينة، ذمم 

مدينة لمعيدي التأمين، المصاريف المدفوعة مقدمًا وأثاث، تجهيزات ومعدات مكتبية، صافي.
ال تتضمن مطلوبات القطاعات ذمم دائنة لمعيدي التأمين، ذمم دائنة إلى حملة الوثائق، المصاريف المستحقة 

والمطلوبات األخرى، مستحق إلى عمليات المساهمين ومخصص نهاية الخدمة للموظفين.

المجموع
)ألف ريال سعودى(

أخرى
)ألف ريال 

سعودى(
مركبات

)ألف ريال سعودى(
طبي

)ألف ريال سعودى(
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 

– غير مدققة

عمليات التأمين

192.810 71.667 93.150 27.993 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)62.876( )62.604( )272( - أقساط التأمين المسندة

)976( )714( )250( )12( فائض خسارة أقساط تأمين 

128.958 8.349 92.628 27.981 صافي أقساط التأمين المكتتبة

69.913 1.738 54.921 13.254 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 

198.871 10.087 147.549 41.235 صافي أقساط التأمين المكتسبة

9.912 9.678 234 - العموالت المستلمة من إعادة التأمين 

208.783 19.765 147.783 41.235 صافي االيرادات

التكاليف والمصاريف

242.659 61.349 159.944 21.366 إجمالي المطالبات المدفوعة

)58.217( )57.095( )9( )1.113( ناقصا : حصة معيدي التأمين

184.442 4.254 159.935 20.253 صافي المطالبات المدفوعة

17.330 )1.450( 2.689 16.091 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

201.772 2.804 162.624 36.344 صافي المطالبات المتكبدة

4.488 1.476 1.851 1.161 تكاليف استحواذ وثائق التأمين

206.260 4.280 164.475 37.505 صافي التكاليف والمصاريف

2.523 15.485 )16.692( 3.730 صافي نتائج عمليات التأمين

)942( )344( )458( )140( أتعاب إشراف وتفتيش

)280( - - )280( أتعاب مجلس الضمان الصحي

)26.012(  مصاريف عمومية و إدارية غير موزعة

6.218 عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

599 دخل إستثمار غير موزع

)17.894( العجز من عمليات التأمين



188

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

12 – المعلومات القطاعية )تتمة(
عمليات التأمين

580.483 198.563 282.119 99.801 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)165.050( )164.626( )424( - أقساط التأمين المسندة
)1.970( )1.257( )500( )213( فائض خسارة أقساط تأمين 
413.463 32.680 281.195 99.588 صافي أقساط التأمين المكتتبة
)42.744( )8.359( )11.352( )23.033( التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 
370.719 24.321 269.843 76.555 صافي أقساط التأمين المكتسبة
19.224 18.801 423 - العموالت المستلمة من إعادة التأمين 

389.943 43.122 270.266 76.555 صافي االيرادات

التكاليف والمصاريف

412.633 66.793 295.846 49.994 إجمالي المطالبات المدفوعة
)63.015( )60.716( )416( )1.883( ناقصا : حصة معيدي التأمين
349.618 6.077 295.430 48.111 صافي المطالبات المدفوعة

)2643.264( 234 )20.696( 17.198 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية
346.354 6.311 274.734 65.309 صافي المطالبات المتكبدة
8.885 3.274 3.306 2.305 تكاليف استحواذ وثائق التأمين

355.239 9.585 278.040 67.614 صافي التكاليف والمصاريف
34.704 33.537 )7.774( 8.941 صافي نتائج عمليات التأمين

)2.823( )916( )1.408( )499( أتعاب إشراف وتفتيش
)1.148( - - )1.148( أتعاب مجلس الضمان الصحي
)49.017(  مصاريف عمومية وإدارية غير موزعة
1.588 دخل إستثمار غير موزع

)16.696( العجز من عمليات التأمين

كما في 30 يونيو 2014 – غير مدققة

237.746 237.243 503 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

83.835 80.147 2.281 1.408 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

8.906 3.836 2.886 2.184 تكاليف استحواذ مؤجلة

725.745 موجودات غير موزعة

1.056.232

29.257 28.945 180 132 دخل عموالت غير مكتسبة

532.040 267.104 187.338 77.598 أقساط غير مكتسبة

13.727 - 8.001 5.726 إحتياطي أخطار قائمة

500 500500 - - احتياطي كوارث

262.517 94.726 96.504     71.287  مطالبات تحت تسوية

218.191 مطلوبات غير موزعة

1.056.232
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

12 – المعلومات القطاعية )تتمة(

المجموع أخرى مركبات طبي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 
– غير مدققة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(
عمليات التأمين

235.079 91.739 112.335 31.005
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)83.176( )79.341( )3.832( )3(
أقساط التأمين المسندة

)1.680( )562( )163( )955(
فائض خسارة  أقساط تأمين 

150.223 11.836 108.340 30.047
صافي أقساط التأمين المكتتبة

73.516 7.798 57.815 7.903
التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 

223.739 19.634 166.155 37.950
صافي أقساط التأمين المكتسبة

15.055 14.579 475 1
العموالت المستلمة من إعادة التأمين 

238.794 34.213 166.630 37.951
صافي االيرادات

التكاليف والمصاريف:

246.828 26.880 165.018 54.930
إجمالي المطالبات المدفوعة

)22.004( )20.974( )10( )1.020(
ناقصا : حصة معيدي التأمين

224.824 5.906 165.008 53.910
صافي المطالبات المدفوعة

)20.404( 1.690 )2.274( )19.820(
التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

204.420 7.596 162.734 34.090
صافي المطالبات المتكبدة

7.816 2.571 4.248 997
تكاليف استحواذ وثائق التأمين

212.236 10.167 166.982 35.087
صافي التكاليف والمصاريف

26.558 24.046 )352( 2.864
صافي نتائج عمليات التأمين

)1.112( )407( )550( )155(
أتعاب إشراف وتفتيش

)310( - - )310(
أتعاب مجلس الضمان الصحي

6.698
تحقق مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)25.259(
 مصاريف غير موزعة

2.671
دخل إستثمار غير موزع

9.246
الفائض من عمليات التأمين
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

12 – المعلومات القطاعية )تتمة(
المجموع أخرى مركبات طبي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 – غير مدققة

عمليات التأمين

692.850 198.100 406.077 88.673 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)166.933( )162.754( )4.176( )3( أقساط إعادة التأمين المسندة
)2.560( )1.125( )325( )1.110( فائض خسارة أقساط تأمين 
523.357 34.221 401.576 87.560 صافي أقساط التأمين المكتتبة

)106.367( )5.193( )90.925( )10.249( التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 
416.990 29.028 310.651 77.311 صافي أقساط التأمين المكتسبة
22.292 21.716 575 1 العموالت المستلمة من إعادة التأمين 
439.282 50.744 311.226 77.312 صافي االيرادات

التكاليف والمصاريف:

417.276 33.075 290.778 93.423 إجمالي المطالبات المدفوعة
)26.202( )25.105( )77( )1.020( ناقصا : حصة معيدي التأمين
391.074 7.970 290.701 92.403 صافي المطالبات المدفوعة
)37.938( )620( )16.481( )20.837( التغير في صافي المطالبات تحت التسوية
353.136 7.350 274.220 71.566 صافي المطالبات المتكبدة
13.144 3.928 6.638 2.578 تكاليف استحواذ وثائق التأمين
366.280 11.278 280.858 74.144 صافي التكاليف والمصاريف
73.002 39.466 30.368 3.168 صافي نتائج عمليات التأمين

)3.364( )902( )2.019( )443( مصاريف إشراف وتفتيش
)890( - - )890( مصاريف مجلس الضمان الصحي

)52.282( مصاريف عمومية وإدارية غير موزعة
-  تحقق مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

2.972 دخل إستثمار غير موزع
19.438 الفائض من عمليات التأمين

كما في 31 ديسمبر  2013 – مدققة

123.901 122.425 1.476 - حصة معيدي التأمين من األقساط الغير مكتسبة
114.716 114.512 204 - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
7.117 3.213 3.026 878 تكاليف استحواذ مؤجلة

739.000 موجودات غير موزعة
984.734

25.437 25.315 121 1 دخل العموالت الغير مكتسبة
375.450 143.927 176.958 54.565 األقساط الغير مكتسبة
13.727 - 8.001 5.726 احتياطي عجز أقساط
500 500 - - احتياطي كوارث 

296.662 128.858 115.123 52.681 مطالبات تحت التسوية
272.958 مطلوبات غير موزعة
984.734
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 )غير المدققة( )تتمة(

13 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة
فيما يلي اهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة واألرصدة الناجمة عنها:

الرصيد كما في  مبلغ التعامل لفترة الستة أشهر
طبيعة  المعاملة المنتهية في الطرف ذو العالقة

30 يونيو 2013 30 يونيو 2014 30 يونيو 2013 30 يونيو 2014

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

)غير مدققة(   )مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( عمليات التأمين

المساهمون

154.676 112.831 أقساط تأمين  مجموعة بن الدن 

235.025 137.825 )169.827( )210.031( مطالبات ودفعات

8.931 9.846 أقساط تأمين مجموعة راشد الراشد          

9.562 9.810 )8.861( )9.598( مطالبات ودفعات

اعضاء مجلس االدارة: 

1.428 )2.876( رسوم تعامل مع مطالبات خدمات المطالبات واالخطار )كارز( 

)830( )513( )2.572( 3.193 دفعات مسددة

611 602 أقساط تأمين خدمات المطالبات واالخطار )كارز( 

545 138 )151( )1.009( مطالبات ودفعات

315 367 أقساط تأمين المكتب القانوني حسان محاسني 

71 286 )170( )152( مطالبات ودفعات

- - 2.152 2.316 مكافات ومصاريف ذات صلة كبار التنفيذين 

عمليات المساهمين

)270( )270( - - مصاريف  شركة نجم لخدمات التأمين 

- - 519 612 ممكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   أعضاء مجلس اإلدارة  

14 – الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة 

تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة من مجلس االدارة بتاريخ 20 رمضان 1435هـ الموافق 17 
يوليو 2014.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية األولية الموجزة وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين

لفترتي الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي األولية
كما في 31 مارس 2014 

31 ديسمبر 2013 31 مارس 2014

)مدققة( )غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( ايضاح
موجودات عمليات التأمين

86.018 19.809 3
نقد وما فى حكمه

54.858 54.973 4
إستثمارات متاحة للبيع

411.024 537.809 5
ذمم أقساط تأمين مدينة، صافي

8.830 6.634
ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي

123.901 208.250
حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة

114.716 137.114
حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

7.117 10.474
تكاليف مؤجلة لالستحواذ على وثائق

84.811 105.541
مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 

86.610 85.658
مستحق من عمليات المساهمين 

6.849 6.422
أثاث، تجهيزات ومعدات مكتبية

984.734 1.172.684
مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

92.486 78.936 3
نقد وما في حكمه

165.017 165.864 4
إستثمارات متاحة للبيع

878 1.765
مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

78.400 78.400 1
الشهرة

28.000 28.000 10
وديعة نظامية 

364.781 352.965
مجموع موجودات المساهمين

1.349.515 1.525.649
مجموع الموجودات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي األولية )تتمة(
كما في 31 مارس 2014

31 ديسمبر 2013 31 مارس 2014

)مدققة( )غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( ايضاح

مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات عمليات التأمين

190.992 187.761 ذمم دائنة لمعيدي التأمين 

25.437 30.311 دخل عموالت غير مكتسبة

375.450 572.455 أقساط تأمين غير مكتسبة

13.727 13.727 احتياطي أخطار قائمة

500 500 احتياطي كوارث 

296.662 298.469 مطالبات تحت التسوية

29.425 14.731 ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

22.439 24.394 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

9.085 9.084 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

963.717 1.151.432 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

فائض عمليات التأمين

21.258 21.378 الفائض المتراكم من عمليات التأمين

)241( )126( 4 إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

984.734 1.172.684 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

1.059 1.337 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

18.750 18.750 6 مستحق إلى مؤسسة مالية

270 270 13 مستحق إلى طرف ذي عالقة

86.610 85.658 مستحق إلى عمليات التأمين

21.929 9.141 7 زكاة وضريبة دخل مستحقة

128.618 115.156 مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

280.000 280.000 8 رأس المال

31.944 31.944 9 إحتياطي نظامي

)76.627( )75.828( )خسائر متراكمة( / أرباح مبقاة

846 1.693 4 احتياطى إستثمارات متاحة للبيع

236.163 237.809 مجموع حقوق المساهمين

364.781 352.965 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

1.349.515 1.525.649 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم األولية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

لفترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس

 2014
)غير مدققة(

2013
)غير مدققة(

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

االيرادات

387.673457.771إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

)83.757( )102.174(ناقصا : أقساط إعادة التأمين المسندة

)880()994(أقساط تأمين فائض الخسارة

284.505373.134صافي أقساط التأمين المكتتبة

)179.883( )112.657(التغيرات فى صافى أقساط التأمين غير المكتسبة

171.848193.251صافي أقساط التأمين المكتسبة

9.3127.237العموالت المستلمة من إعادة التأمين

181.160200.488صافي االيرادات

التكاليف و المصروفات

170.447 169.974 إجمالي المطالبات المدفوعة

)4.197()4.798(ناقصا : حصة معيدى التأمين 

166.250 165.176 صافى المطالبات المدفوعة

)17.534()20.591(التغيرات فى المطالبات تحت التسوية

144.585148.716صافى المطالبات المتكبدة

4.3975.328تكاليف االستحواذ على وثائق

148.982154.044صافي التكاليف و المصروفات

32.17846.444صافى نتائج عمليات التأمين

)33.721( )29.223( مصاريف عمومية وإدارية

)2.252( )1.881( اتعاب إشراف و تفتيش

)580( )868( اتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

301 989 إيراد إستثمار

1.19510.192الفائض عمليات التأمين

1.0759.173حصة المساهمين من عمليات التأمين

1.019 120 فائض الفترة

21.258 21.258 الفائض المتراكم فى بداية الفترة

21.37822.277 الفائض المتراكم فى نهاية الفترة

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة



197

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين الشاملة األولية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في 31 مارس

)غير مدققة(2013  ) غير مدققة(2014

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( إيضاح

اإليرادات

 9.173  1.075 حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

 246  862 إيرادات عموالت

 7.071  1.020 أرباح محققة عن إستثمارات متاحة للبيع 

16.490 2.957

المصروفات

152 341 مصاريف عمومية وإدارية

243 317 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

395 658 مجموع المصروفات

16.095 2.299 صافي ربح الفترة

28.000 28.000 11 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )بالريال السعودي(

0.57 0.08 11 ربح السهم للفترة – االساسي والمخفض )بالريال السعودي(

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة الدخل الشامل للمساهمين األولية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 في 31 مارس

2013
)غير مدققة(

 2014
)غير مدققة(

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

16.095 2.299 صافي ربح الفترة 

ايرادات شاملة اخرى

194 874 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

مصروفات أخرى

)1.890( )1.500( الزكاة وضريبة الدخل )إيضاح 7(

14.399 1.646 اجمالي الدخل الشامل للفترة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

ون
س

س
مؤ

ن ال
مو

ه
سا

لم
ا

ور
ه

جم
وال

ن 
يو

ود
ع

س
ال

ون
س

س
مؤ

ن ال
مو

ه
سا

لم
ا

ون
دي

عو
س

ر ال
غي

ي
مال

ج
اال

ال
لم

س ا
را

ر 
سائ

)خ
خ 

ربا
/ ا

ة(
كم

را
مت

قاة
مب

مي
ظا

ي ن
اط

حتي
ا

ة 
يم

لق
ي ا

 ف
ير

تغ
ال

ت 
ارا

ثم
ست

اال
ة 

ادل
لع

ا
يع

للب
ة 

اح
مت

ال
ال

لم
س ا

را
ر 

سائ
)خ

 /)
مة

ك
را

مت
قاة

مب
خ 

ربا
ا

ي 
اط

حتي
ا

مي
ظا

ن

ة 
يم

لق
ي ا

 ف
ير

تغ
ال

ت 
ارا

ثم
ست

لال
ة 

ادل
لع

ا
يع

للب
ة 

اح
مت

ال
ال

لم
س ا

را
ر 

سائ
)خ

ح 
ربا

/ ا
ة(

كم
را

مت
قاة

مب
مي

ظا
ي ن

اط
حتي

ا
ة 

يم
لق

ي ا
 ف

ير
تغ

ال
ت 

ارا
ثم

ست
لال

ة 
ادل

لع
ا

يع
للب

ة 
اح

مت
ال

ة 
الث

الث
رة 

فت
ل

ي 
 ف

ية
ته

من
 ال

هر
أش

20
14

س 
مار

 31
دي

عو
 س

ال
ري

ف 
أل

دي
عو

 س
ال

ري
ف 

أل
ل 

ريا
ف 

أل
دي

عو
س

دي
عو

 س
ال

ري
ف 

أل
ل 

ريا
ف 

أل
دي

عو
س

ل 
ريا

ف 
أل

دي
عو

س
ل 

ريا
ف 

أل
دي

عو
س

دي
عو

 س
ال

ري
ف 

أل
دي

عو
 س

ال
ري

ف 
أل

دي
عو

 س
ال

ري
ف 

أل
ل 

ريا
ف 

أل
دي

عو
س

دي
عو

 س
ال

ري
ف 

أل

 31
ي 

 ف
يد

ص
لر

ا
 -2

01
ر 3

مب
يس

د
ة(

قق
مد

(
27

4.4
00

)7
4.9

72
31

.30
6

82
9

5.6
00

)1
.65

5
63

8
17

28
0.0

00
)7

6.6
27

31
.94

4
84

6

ي 
 ف

ير
تغ

ال
ة 

ادل
لع

ة ا
يم

لق
ا

ت 
ارا

ثم
ست

لال
ع 

لبي
ة ل

اح
مت

ال
-

-
-

83
0

-
-

-
17

-
-

-
84

7

رة
فت

 ال
بح

 ر
في

صا
-

2.2
53

-
-

-
46

-
-

-
2.2

99
-

-

ة 
ريب

ض
 و

كاة
لز

ا
رة 

فت
 لل

خل
لد

ا
)7

ح 
ضا

)اي
-

)1
.50

0
-

-
-

-
-

-
-

)1
.50

0
-

-

 31
ي 

 ف
يد

ص
لر

ا
 –

 20
14

س 
مار

ة(
قق

مد
ر 

غي
(

27
4.4

00
)7

4.2
19

31
.30

6
1.6

59
5.6

00
)1

.60
9

63
8

34
28

0.0
00

)7
5.8

28
31

.94
4

1.6
93

ة 
الث

الث
رة 

فت
ل

ي 
 ف

ية
ته

من
 ال

هر
أش

 -2
01

س 3
مار

 31
ة(

قق
مد

ر 
غي

(
 31

ي 
 ف

يد
ص

لر
ا

 –
 20

12
ر 

مب
يس

د
ة(

قق
مد

(
19

6.0
00

86
.26

2
31

.30
6

22
5

4.0
00

1.5
15

63
8

5
20

0.0
00

87
.77

7
31

.94
4

23
0

ي 
 ف

ير
تغ

ال
ة 

ادل
لع

ة ا
يم

لق
ا

ت 
ارا

ثم
ست

لال
يع

للب
ة 

اح
مت

ال
-

-
-

19
0

-
-

-
4

-
-

-
19

4

رة
فت

 ال
بح

 ر
في

صا
-

15
.77

3
-

-
-

32
2

-
-

-
16

.09
5

-
-

ة 
ريب

ض
 و

كاة
لز

ا
رة 

فت
 لل

خل
لد

ا
-

)1
.86

0
-

-
-

)3
0(

-
-

-
)1

.89
0

-
-

 31
ي 

 ف
يد

ص
لر

ا
 –

 20
13

س 
مار

ة(
قق

مد
ر 

غي
(

19
6.0

00
10

0.1
75

31
.30

6
41

5
4.0

00
1.8

07
63

8
9

20
0.0

00
10

1.9
82

31
.94

4
42

4

زة
وج

لم
ة ا

ولي
األ

ة 
الي

لم
م ا

وائ
لق

ه ا
هذ

ن 
 م

زأ
تج

الي
ءًا 

جز
 14

ى 
 إل

ن 1
 م

قة
رف

لم
ت ا

حا
ضا

إلي
ر ا

عتب
ت



200

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس
)غير مدققة( 

2013
)غير مدققة(

2014 
)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
1.019 120 فائض الفترة من عمليات التأمين

التعديالت لـ :
982 860 اإلستهالك
285 )1( مكافاة نهاية الخدمة

7.116 7.429 مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 
9.402 8.408

التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
)200.766( )134.231( ذمم أقساط تأمين مدينة
11.726 2.213 ذمم مدينة لمعيدي التأمين 

)41.293( )84.349( حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة
14.462 )22.398( حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية
)2.990( )3.357( تكاليف مؤجلة لالستحواذ على وثائق
)22.676( )20.730( مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

- 952 مستحق من عمليات المساهمين
58.444 )3.231( ذمم دائنة لمعيدي التأمين 
3.072 4.874 دخل عموالت غير مكتسبة

221.175 197.005 أقساط تأمين غير مكتسبة
)31.995( 1.807 مطالبات تحت التسوية
)1.407( )14.694( ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين
2.065 1.955 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
7.070 - مستحق الى عمليات المساهمين
26.289 )65.776( صافى النقد )المستخدم في( / المحصل من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)902( )433( شراء أثاث، تجهيزات ومعدات مكتبية

)1.200( - شراء إستثمارات متاحة للبيع
28.146 - ودائع ألجل
26.044 )433( صافي النقد )المستخدم فى( / المحصل من األنشطة اإلستثمارية
52.333 )66.209( )النقص( / الزيادة في النقد وما فى حكمه
34.132 86.018 النقد وما في حكمه فى بداية الفترة 
86.465 19.809 النقد وما في حكمه فى نهاية الفترة 

المعامالت غير النقدية 

68 115 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين األولية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

لفترة الثالثة أشهر المنتهية
 في 31 مارس

)غير مدققة(2013 )غير مدققة(2014

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

األنشطة التشغيلية 

16.095 2.299 صافى ربح الفترة

التعديالت لــ:

)7.071( )1.020( ارباح محققة عن استثمارات متاحة للبيع

9.024 1.279

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

)537( )887( مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

)7.070( )952( مستحق إلى عمليات التأمين 

)256( 278 مصروفات مستحقة وذمم دائنة اخرى

1.161 )282( النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

)1.883( )14.288( زكاة وضريبة دخل مدفوعة

)722( )14.570( صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

162.907 - ودائع ألجل

)5.287( )5.491( شراء استثمارات متاحة للبيع

9.962 6.511 متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع

167.582 1.020 صافي النقد المتوفر من األنشطة اإلستثمارية

166.860 )13.550( صافى )النقص( / الزيادة فى النقد وما فى حكمه

32.314 92.486 النقد وما فى حكمه فى بداية الفترة 

199.174 78.936 النقد وما في حكمه فى نهاية الفترة 

المعامالت غير النقدية 

194 847 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 14 جزءًا اليتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

1- التنظيم واألنشطة الرئيسية
إن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني )»الشركة«( هي شـركة مساهمة سعودية ، سجلت في السجـل التجاري بتاريخ 
6 جمادى الثاني 1429هـ الموافق 6 يونيو 2008 تحت رقم 4030179955. إن المركز الرئيسي للشركة يقع في مركز 

المخمل )الطابــق األول والرابع( شارع الروضة ، حي الخالدية ص . ب 5019 جدة 21422 المملكة العربية السعودية.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين و إعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها في المملكة 
العربية السعودية. في 29 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 5 مايو 2008، إستلمت الشركة الترخيص من مؤسسة النقد العربي 

السعودي لمزاولة التأمين و إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة اعمالها في 1 يناير 2009.

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين – البحرين بي اس سي )»البائع«( التي بموجبها قامت باالستحواذ 
على عمليات تأمين البائعين في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 31 ديسمبر 2008 بمبلغ شهرة مبلغ 78.40 مليون 
ريـال سعودي حسبما اعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي مع موجودات ومطلوبات التامين ذات الصلة وبمبلغ 

معادل لـ )656.95 مليون ريال سعودي(.

اضافة الى ما تقدم ، فإن الشهرة بمبلغ 78.40 مليون ريـال سعودي ، حسبما اعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، 
ومطلوبات مماثلة )مستحقة للبائع( قد تم تسجيلها باثر رجعي في القوائم المالية. طبقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي 
السعودي وجب دفع االقساط األولية )50% من سعر المحفظة( بتاريخ 31 ديسمبر 2009 ودفع دفعات دورية حتى نهاية 
2015، واستنادا لذلك فإن الدفع لن يتجاوز 50% من الفائض المتاح للتوزيع ، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة 
النقد العربي السعودي قبل اجراء اي دفع من هذا القبيل. خالل سنة 2011، حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد 
العربي السعودي بتاريخ 18 شعبان 1432ه الموافق 19 يوليو 2011  لدفع شهرة لعامي 2009 و 2010 بمبلغ 12‚25 مليون 
ريـال سعودي و مبلغ 32‚28 مليون ريـال سعودي على التوالي وتبعا لذلك، قامت الشركة بتخفيض مطلوباتها بخصوص 
الشهرة بمبلغ 44‚53 مليون ريـال سعودي. حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 10 جمادى 
االول 1433ه الموافق 2 ابريل 2012 والمتعلق بالدفعة المتبقية للشهرة بمبلغ 24.962 مليون ريـال سعودي. وبناءًا على 
ذلك فإن الشركة تكون قد قامت بتسوية مطلوباتها بخصوص الشهرة بمبلغ 24.962 مليون ريـال سعودي. كما قامت 

الشركة بدفع رسوم على الشهرة بمبلغ 5.1 مليون خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

1- أسس اإلعداد 

بيان االلتزام

لقد تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34(. إن السياسات المحاسبية المتبعة 
في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية. يجب ان تقرأ 
هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014 )»الفترة«( بالتزامن مع القوائم 
المالية المدققة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2013. يعتقد أعضاء مجلس االدارة أن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كل 
التعديالت، بما في ذلك التعديالت العادية المتكررة، الضرورية لعرض نتائج العمليات بعدل للفترة األولية المعروضة. 

ان النتائج األولية للشركة قد ال تكون مؤشرا لنتائجها السنوية.

تتبع الشركة نظام سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

2 – أساس اإلعداد )تتمة(

بيان االلتزام )تتمة(

تظهر القوائم المالية االولية الموجزة بالريال السعودي لكونه العملة الوظيفية للشركة ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال 
سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.

وافتراضات  تقديرات  استخدام  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  الموجزة وفقًا  االولية  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها ويتطلب أيضًا اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة، إن 
وجدت، وذلك كما في تاريخ القوائم المالية االولية الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصاريف المفصح عنها خالل فترة 
القوائم المالية األولية الموجزة. ورغم أن هذه التقديرات والقرارات مبنية على أفضل ما لدى اإلدارة من علم باألحداث 

والتصرفات الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.

ال تشتمل القوائم المالية االولية على جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة العداد القوائم المالية الكاملة، والمعدة 
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تعرض الشركة قائمة المركز المالي االولية بصورة عامة في ترتيب السيولة. ومن المتوقع استعادة وتسوية كافة 
الموجودات والمطلوبات المالية باستثناء االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق على التوالي، وذلك خالل اثني 

عشر شهرا بعد تاريخ اعداد التقارير األولية.

اساس العرض

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وفقا لمتطلبات نظام شركات 
التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية. تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط 
في الدفاتر المحاسبية الخاصة بها. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف الناشئة عن العمليات المشتركة من قبل اإلدارة 

وتعتمد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.

يتم توزيع فائض عمليات التأمين حسب نص الالئحة التنفيذية لشركات التأمين بين مساهمي الشركة كما يلي:

90%المحول إلى عمليات المساهمين

10%المحول إلى عمليات حملة وثائق التأمين

%100

المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة و التي تبنتها الشركة

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك للسنة المالية السابقة 
ولم ينتج عن تبني المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة على الشركة اي تأثير جوهري على القوائم المالية 

األولية الموجزة للشركة.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

أساس اإلعداد )تتمة(   – 2
المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة و التي تبنتها 

الشركة )تتمة(
وقد اعتمدت الشركة التعديالت التالية وتفسير المعايير القائمة المصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية:

الوصفالمعيار/ التفسير

تعديالت على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 1 – القروض الحكومية المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1

تعديالت على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 7 - االفصاحات )مقاصة الموجودات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7
والمطلوبات المالية(

القوائم المالية الموحدةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10

االتفاقيات المشتركة: )إستثمارات في شركات زميلة و مشاريع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11

االفصاح عن الفوائد في منشآت أخرىالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12

قياس القيمة العادلةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 و 12 ومعيار 

المحاسبة الدولي رقم 27
تعديالت على المعيارين الدوليين للتقارير المالية رقم 10 و 12 ومعيار المحاسبة الدولي 

رقم 27 جهات إستثمارية

عرض القوائم الماليةمعيار المحاسبة الدولي رقم 1

تعديالت للمعيار المحاسبي رقم 19 منافع الموظفينمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 

القوائم المالية المنفصلةمعيار المحاسبة الدولي رقم 27 

االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركةمعيار المحاسبة الدولي رقم 28 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32(  لتأثيرات الضريبة عند التوزيع على معيار المحاسبة الدولي رقم 32 
حاملي ادوات حقوق الملكية

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )34( العداد التقارير المالية األولية معيار المحاسبة الدولي رقم 34 
والمعلومات القطاعية الجمالي الموجودات والمطلوبات

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )36( – االفصاحات عن المبالغ القابلة لالسترداد معيار المحاسبة الدولي رقم 36 
للموجودات غير المالية

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )39( – استبدال المشتقات واستمرار في معيار المحاسبة الدولي رقم 39 
محاسبة التحوط

تفسير لجنة المعايير الدولية للمعيار الدولي للتقارير 
فرض الضرائبالمالية رقم 21

ان تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة والتفسيرات المالئمة ليس له أي تأثير جوهري على القوائم المالية 
االولية الموجزة للشركة.

معايير صادرة ولم تفعل بعد

فيما يلي المعايير والتفسيرات المصدرة والتي لم تفعل بعد حتى تاريخ اصدار القوائم المالية للشركة، والتي تعتزم 
الشركة اعتمادها عند تفعيلها وتتوقع تطبيقها في تاريخ الحق.

تاريخ التفعيل البــــيـــانالمعيار /التفسير 

1يناير 2018االدوات المالية – التصنيف والقياسالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 

1 يناير 2016الحسابات المؤجلة النظاميةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 14 

1 يوليو 2014خطط المنافع المحددة – مساهمات الموظفينمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 

تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير المعايير أو التعديالت أو التفاسير المذكورة أعاله على القوائم المالية للشركة عند 
التطبيق.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

3 -  النقد وما فى حكمه

31 مارس 2014
)غير مدققة(

31 ديسمبر 2013
)مدققة(

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

19.80917.442نقد بالصندوق ولدى البنوك 

68.576-ودائع قصيرة األجل 

19.80986.018

عمليات المساهمين

48.914955نقد بالصندوق ولدى البنوك 

30.02291.531ودائع قصيرة األجل 

78.93692.486

يتم االحتفاظ بالنقدية لدى البنوك لدى اطراف اخرى ذات تصنيف ائتماني جيد. ان القيمة الدفترية المفصح 
عنها تقارب بصورة معقولة القيمة العادلة في تاريخ قائمة المركز المالي.

4 -  االستثمارات المتاحة للبيع

        عمليات التأمين

المال  سوق  في  مدرجة  استثمارية  صناديق  وحدات  في  المحلية  بالبنوك  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تتمثل 
)تداول( بينما يتم ادراج االستثمارات في  البنوك االجنبية في أسواق التداول العالمية. تم قيد الخسائر غير 
المحققة والبالغة 0.126 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2014 )31 ديسمبر 2013: خسائر غير محققة 

0.241 مليون ريال سعودي( في الفائض من عمليات التأمين كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع.

الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يلي:

الرصيد في نهاية الفترة
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  العادلة 
للفترة

)ألف ريال سعودى(
الحركة خالل الفترة
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية 
الفترة

)ألف ريال سعودى(

كما في 31 مارس 2014 – غير مدققة

54.973 115 - 54.858 استثمارات في سندات 

54.973 115 - 54.858
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

4 -  االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(

الرصيد في نهاية السنة
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  العادلة للسة
)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل 
السنة

)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر 2013 – مدققة

- 7 )850( 843 االستثمار في اسهم حقوق ملكية

54.858 )265( 53.527 1.596 استثمارات في سندات 

54.858 )258( 52.677 2.439

عمليات المساهمين

31 ديسمبر 2013
)مدققة(

31 مارس 2014
)غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

45.578 45.902 أوراق مالية مدرجة في سوق مالية

119.439 119.962 أوراق مالية غير مدرجة في سوق مالية

165.017 165.864

أ( المتاحة للبيع – مدرجة في سوق مالية

الرصيد في نهاية 
الفترة

)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  العادلة خالل 
السنة

)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل 
الفترة

)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية 
الفترة

)ألف ريال سعودى(

كما في 31 مارس 2014 – غير مدققة

45.902 324 - 45.578 إستثمار في سندات 

45.902 324 - 45.578

الرصيد في نهاية 
السنة

)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  العادلة خالل 
الفترة

)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل 
السنة

)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2013- مدققة

- 29 )2.020( 1.991 إستثمار في اسهم حقوق ملكية 

45.578 )678( 27.970 18.286 إستثمار في سندات 

45.578 )649( 25.950 20.278
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

4 - االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(

ب(  - المتاحة للبيع - غير مدرجة في سوق مالية

الرصيد في نهاية الفترة
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  العادلة 
للفترة

)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل 
الفترة

)ألف ريال سعودى(
الرصيد في بداية الفترة

)ألف ريال سعودى(

كما في 31 مارس 2014 – غير مدققة

         1‚923                -                - 1.923 استثمار في شركة محلية

60.000                -                - 60.000 استثمار في سندات 

58.039 523                - 57.516 استثمار في ودائع مرابحة 

119.962 523                - 119.439

الرصيد في نهاية السنة
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  العادلة 
للسنة

)ألف ريال سعودى(
الحركة خالل السنة
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر 2013 – مدققة

1.923                - استثمار في شركة محلية

60.000 60.000 استثمار في سندات 

57.516 56.250 استثمار في وادائع مرابحة 

119.439 116.250

تم قيد الربح غير المحقق والبالغ 0.847 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2014 )31 ديسمبر 2013 الربح المحقق: 0.616 

مليون ريال سعودي( ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين االولية كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع. ان احتياطي 
استثمارات متاحة للبيع كما في 31 مارس 2014 هو 1.69 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2013: 0.846 مليون ريال سعودي(.

تدار هذه االستثمارات من قبل مدير صندوق مهني وفقا للتعليمات المعتمدة من قبل مجلس االدارة.
يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1كما في 31 مارس 2014 - غير مدققة

االستثمارات المتاحة للبيع

أوراق حقوق الملكية

1.9231.923--عمليات المساهمين

أوراق ائتمانية

54.973-14.97340.000عمليات التأمين

105.902-35.90270.000عمليات المساهمين

شهادات إيداع

58.039-58.039-عمليات المساهمين

50.875168.0391.923220.837
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

4-  االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(

ب - المتاحة للبيع - غير مدرجة في سوق مالية )تتمة(:

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1كما في 31 ديسمبر 2013 - مدققة

االستثمارات المتاحة للبيع

أوراق حقوق الملكية

1.9231.923--عمليات المساهمين

أوراق ائتمانية

54.858-14.85840.000عمليات التأمين

105.578-35.57870.000عمليات المساهمين

شهادات إيداع

57.516-57.516-عمليات المساهمين

50.436167.5161.923219.875

لدى الشركة أدوات حقوق ملكية غير مسجلة بالتكلفة أو بسعر البيع االرشادي، حيث ستنعكس التغيرات في سعر 
حقوق الملكية فقط عندما يتم بيع األدوات أو يتم اعتبارها منخفضة القيمة ومن ثم سيتم إدخال ذلك األثر في 

قائمة الدخل الشامل األولية للمساهمين.

٥ – اقساط تامين مدينة، صافي

31 ديسمبر 2013
)مدققة(

31 مارس 2014
)غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

185.599 333.476 المطلوب من حملة وثائق التأمين

245.203 231.557 المطلوب من حملة وثائق التأمين - أطراف ذات عالقة

)19.778( )27.224( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

411.024 537.809

ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

31 ديسمبر 2013
)مدققة(

31 مارس 2014
)غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

25.535 19.778 الرصيد في بداية الفترة / السنة

- 7.446 المخصص خالل الفترة / السنة

)5.753( - استبعاد المخصص خالل الفترة / السنة

)4( - المستخدم خالل الفترة / السنة

19.778 27.224 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

٦ – مستحق لمؤسسة مالية 
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حصلت الشركة على تسهيل سحب على المكشوف بمبلغ 5.000.000 
دوالر أمريكي من بنك بي إس أي، لغرض شراء استثمارات إضافية في بنك بي إس أي، كشهادات مرابحة. 

إن التسهيل محدد لمدة ثالثة )3( أشهر ويحمل معدل عمولة 3.35% سنويًا على أساس متحرك.

٧ - الزكاة وضريبة الدخل
تقوم الشركة باحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقا لنظام الزكاة في المملكة العربية السعودية.

فيما يلي حركة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة:

31 ديسمبر 2013 31 مارس 2014

)مدققة( )غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

21.819 21.929 الرصيد في أول الفترة / السنة 

5.882 1.500 المحمل خالل الفترة / السنة

)5.772( )14.288( المدفوع خالل الفترة / السنة

21.929 9.141 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة ترجع اساسا الى ادخال بعض التعديالت وفقا لالنظمة 
المالية ذات الصلة.

وضع الربوطات:

قامت الشركة بتقديم اقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية من 31 ديسمبر 2009 الى 2012 وحصل على شهادة 
مقيدة.

خالل 2013، حصلت الشركة على ربوطات زكوية نهائية للسنوات من 2009 إلى 2011 من مصلحة الزكاة 
التزام زكاة بمبلغ 17.69 مليون ريال سعودي. تعتقد اإلدارة أن المخصص الحالي  والدخل مطالبة بذلك 
للزكاة كاف في الوقت الحاضر. وقد قدمت إالدارة اعتراضها على الربوطات أعاله وهي على ثقة بأن نتيجة 
االعتراض سوف تكون في صالحها. ومع ذلك، وخالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014، قامت 

الشركة بسداد مبلغ 14.288 مليون ريال سعودي فيما يتعلق بهذه الربوطات.

٨-  رأس المال 
إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع يبلغ 200 مليون ريال سعودي وهو مقسم الى 20 مليون سهم قيمة 

السهم الواحد 10 ريال سعودي. 

أسهم  اعتماد  المساهمين  قرر   2013 يونيو   26 بتاريخ  المنعقد  العادية  غير  العمومية  الجمعية  اجتماع  في 
منحة بعدد 2 )سهمين( لكل 5 أسهم. ان اصدار اسهم المنحة من االرباح المحتجزة. ووفقًا لموافقة الهيئات 
التنظيمية، تم إصدار 8 ماليين سهم عادي، تتضمن هذه 8 ماليين سهم 7.968 مليون سهم مصدرة للمساهمين 
الحاليين وتم بيع االسهم المتبقية و البالغة 0.032 مليون سهم في السوق الحقا لنهاية الفترة المنتهية في 
30 سبتمبر 2013 بسعر السوق، وقد تم اإلتفاق على ان المتحصل من بيع هذه االسهم المتبقية سيتم توزيعة 
على المساهمين المستحقين. وقد تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية وزيادة رأس المال من 200 مليون ريال 

إلى 280 مليون ريال سعودي. 
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

٩- احتياطي نظامي
نظامي  احتياطي  بتكوين  الشركة  تقوم  السعودية،  العربية  المملكة  في  التأمين  نظام  متطلبات  مع  تمشيًا 
. إن هذا  المال  يبلغ االحتياطي 100% من رأس  أن  إلى  السنوي للمساهمين  الدخل  بتحويـل 20% من صافي 

االحتياطي غير قابل للتوزيع.

10- وديعة نظامية

31 ديسمبر 2013 31 مارس 2014

)مدققة( )غير مدققة(

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات المساهمين

28‚000 28‚000 وديعة نظامية

النظامية  الوديعة  بإيداع  الشركة  قامت  السعودية،  العربية  المملكة  في  التأمين  نظام  متطلبات  مع  تمشيًا 
بنسبة10% من رأس المال المدفوع ما قيمته 28 مليون ريال سعودي في بنك تم إختياره من قبل مؤسسة النقد 
العربي السعودي. ال يمكن للشركة سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 

11 – ربحية السهم األساسي والمخفض 
تم احتساب ربحية السهم للفترة بتقسيم صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 

والقائمة للفترة.
أ. تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس إصدار أسهم منحة وفقًا 

لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 33 »ربحية السهم« على النحو التالي:

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2014

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2013

)غير مدققة()غير مدققة(

20.00020.000أسهم عادية مصدرة كما في 1 يناير )بآالف الرياالت(

8.0008.000أثر اسهم المنحة )بآالف الرياالت(

28.00028.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )بآالف الرياالت(

ب. يتم احتساب ربحية السهم األساسي والمخفض كما يلي: 

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
في 31 مارس 2014

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2013

)غير مدققة()غير مدققة(

2.29916.095صافي الربح للفترة )بآالف الرياالت( 

28.00028.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )بآالف الرياالت( – إيضاح 11 - أ(

0.080.57ربحية السهم األساسي والمخفض )بالريال السعودي( - معدل 
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

12 – المعلومات القطاعية

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

ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية وايرادات االستثمارات.

ال تتضمن موجودات القطاعات عمليات التأمين النقد وما فى حكمه، االستثمارات، أقساط التأمين المدينة، ذمم 
مدينة لمعيدي  التأمين، مبالغ مدفوعة مقدمًا واالثاث والتجهيزات والمعدات المكتبية.

ال تتضمن مطلوبات القطاعات ذمم دائنة لمعيدي التأمين، مصروفات المستحقة ومطلوبات اخرى، مستحق إلى 
عمليات المساهمين ومخصص نهاية الخدمة للموظفين.

المجموع أخرى مركبات طبي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
31 مارس 2014 – غير مدققة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

عمليات التأمين

 387.673  126.896  188.969  71.808 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )102.174(  )102.020(  )153(  )1( أقساط إعادة التأمين المسندة

 )994(  )544(  )250(  )200( فائض خسارة أقساط التأمين

 284.505  24.332  188.566  71.607 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )112.657(  )10.097(  )66.273(  )36.287( التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 

 171.848  14.235  122.293  35.320 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 9.312  9.123  189  - العموالت المستلمة من إعادة التأمين 

 181.160  23.358  122.482  35.320 صافي االيرادات

التكاليف و المصروفات

 169.974  5.443  135.902  28.629 إجمالي المطالبات المدفوعة

 )4.798(  )3.621(  )407(  )770( ناقصا : حصة معيدي التأمين

 165.176  1.822  135.495  27.859 صافي المطالبات المدفوعة

 )20.591(  1.687  )23.385(  1.107 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

 144.585  3.509  112.110  28.966 صافي المطالبات المتكبدة

 4.397  1.798  1.455  1.144 تكاليف استحواذ وثائق التأمين

 148.982  5.307  113.565  30.110 صافي التكاليف و المصروفات

 32.178  18.051  8.917  5.210 صافي نتائج عمليات التأمين

)1.881( )572( )950( )359( أتعاب إشراف وتفتيش

)868( - - )868( أتعاب مجلس الضمان الصحي

)29.223(  مصاريف عمومية و إدارية غير موزعة

989 إيرادات إستثمار غير موزعة

1.195 الفائض من عمليات التأمين
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

12- المعلومات القطاعية )تتمة(

المجموع أخرى مركبات طبي كما في 31 مارس 2014 – غير مدققة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال 
سعودى(

 208.250  207.839  406  5 حصة معيدي التأمين من األقساط الغير مكتسبة

 137.114  133.884  980  2.250 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 10.474  4.385  3.164  2.925 تكاليف إستحواذ مؤجلة

816.846 موجودات غير موزعة

1.172.684

 30.311  30.006  304  1 دخل عموالت غير مكتسبة 

 572.455  239.436  242.162  90.857 أقساط تأمين غير مكتسبة

 13.727  -  8.001  5.726 احتياطي عجز أقساط التأمين

 500  500  -  - احتياطي كوارث 

 298.469  149.918  92.513  56.038 مطالبات تحت التسوية

257.222 مطلوبات غير موزعة

1.172.684
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014

12- المعلومات القطاعية )تتمة(

المجموع أخرى مركبات طبي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس
 2013 – غير مدققة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

عمليات التأمين

 457.771  106.361  293.742  57.668 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 )83.757(  )83.412(  )345(  - أقساط إعادة التأمين المسندة

 )880(  )562(  )163(  )155( فائض خسارة أقساط التأمين

 373.134  22.387  293.234  57.513 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 )179.883(  )12.991(  )148.740(  )18.152( التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 

 193.251  9.396  144.494  39.361 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 7.237  7.136  100  1 العموالت المستلمة من إعادة التأمين 

 200.488  16.532  144.594  39.362 صافي االيرادات

التكاليف و المصروفات

 170.447  6.193  125.760  38.494 إجمالي المطالبات المدفوعة

 )4.197(  )4.130(  )67(  - ناقصا : حصة معيدي التأمين

 166.250  2.063  125.693  38.494 صافي المطالبات المدفوعة

 )17.534(  )2.309(  )14.208(  )1.017( التغير في صافي المطالبات تحت التسوية

 148.716  )246(  111.485  37.477 صافي المطالبات المتكبدة

 5.328  1.356  2.390  1.582 تكاليف استحواذ وثائق التأمين

 154.044  1.110  113.875  39.059 صافي التكاليف و المصروفات

 46.444  15.422  30.719  303 صافي نتائج عمليات التأمين

 )2.252(  )495(  )1.469(  )288( أتعاب إشراف وتفتيش

)580( - - )580( أتعاب مجلس الضمان الصحي

)33.721(  مصاريف عمومية و إدارية غير موزعة

301 إيرادات إستثمار غير موزعة

10.192 الفائض من عمليات التأمين

كما في 31 ديسمبر 2013 – )مدققة(

 123.901  122.425  1.476  - حصة معيدي التأمين من األقساط الغير مكتسبة

 114.716  114.512  204  - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 7.117  3.213  3.026  878 تكاليف إستحواذ مؤجلة

739.000 موجودات غير موزعة

984.734

 25.437  25.315  121  1 دخل عموالت غير مكتسبة

 375.450  143.927  176.958  54.565 األقساط الغير مكتسبة

 13.727  -  8.001  5.726 احتياطي عجز أقساط التأمين

 500  500  -  - احتياطي كوارث 

 296.662  128.858  115.123  52.681 مطالبات تحت التسوية

272.958 مطلوبات غير موزعة

984.734
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13 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة
فيما يلي اهم المعامالت التي تمت خالل الفترة مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناجمة عنها :

الرصيد كما في
مبلغ التعامل لفترة الثالث أشهر 

المنتهية في
طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

31 ديسمبر 2013 
مدققة

31 مارس 2014 
غير مدققة

31 مارس 2013 
غير مدققة

31 مارس 2014 
غير مدققة

)ألف ريال 
سعودى(

)ألف ريال 
سعودى(

)ألف ريال 
سعودى( )ألف ريال سعودى( عمليات التامين

المساهمون

 20.415  77.425 اقساط تامين  مجموعة بن الدن السعودية

 235.025  220.083  )6.749(  )92.367( دفعات ومطالبات

 7.130  7.189 اقساط تامين  مجموعة راشد الراشد

 9.562  11.036  )3.729(  )5.715( دفعات ومطالبات

أعضاء مجلس االدارة:

 3.158  )3.314( رسوم تسوية مطالبات خدمات المطالبات و المخاطر 
)كارز(

 )830(  )689(  )2.268(  3.455 دفعات مسددة

 604  654 أقساط تأمين خدمات المطالبات و المخاطر 
)كارز(

 545  432  )153(  )767( دفعات ومطالبات

 4  5 أقساط تأمين مكتب القانوني حسان 
المحاسني

 71  6  )69(  )70( دفات و مطالبات

 -  -  1.076  1.149 مكافآت ومصاريف
كبار التنفيذيين ذات صلة  

عمليات المساهمين

)270( )270( - - دفعات مستلمة شركة نجم لخدمات التأمين

- )277( 243 317 مكافآت أعضاء مجلس 
االدارة أعضاء مجلس االدارة

14 - موافقة مجلس االدارة 
تمت الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة من مجلس االدارة بتاريخ 17 جمادى الثاني1435هـ والموافق 

لـ 17 ابريل 2014.



215

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية وتقرير  مراجعي الحسابات المستقلين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2013

2012 2013

)الف ريال سعودي( )الف ريال سعودي( ايضاح

موجودات عمليات التأمين

34.132 86.018 5 نقد وما فى حكمه

90.732 - ودائع ألجل

2.439 54.858 6 إستثمارات متاحة للبيع 

281.115 411.024 7 ذمم أقساط تأمين مدينة، صافي

20.043 8.830 8 ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي

91.375 123.901 13 حصة معيدى التأمين من اقساط  تأمين غير المكتسبة

75.189 114.716 15 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

9.133 7.117 9 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة

86.788 84.811 10 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 

- 86.610 مستحق من عمليات المساهمين

8.743 6.849 11 ممتلكات ومعدات

699.689 984.734 مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

32.314 92.486 5 نقد وما في حكمه

166.301 - ودائع ألجل

22.201 165.017 6 إستثمارات متاحة للبيع

205 878 مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

230 - 25 مطلوب من جهة ذات عالقة 

22.847 - مطلوب من عمليات التأمين

78.400 78.400 1 الشهرة

20.000 28.000 21 وديعة نظامية

342.498 364.781 مجموع موجودات المساهمين

1.042.187 1.349.515 مجموع الموجودات

     

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2013

2012 2013

)الف ريال سعودي( )الف ريال سعودي( ايضاح

مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات عمليات التأمين

56.672 190.992 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

16.665 25.437 12 دخل عموالت غير مكتسبة

336.380 375.450 13 أقساط تأمين غير مكتسبة

1.421 13.727 14 إحتياطي عجز االقساط

- 500 احتياطي كوارث 

188.689 296.662 15 مطالبات تحت التسوية

21.028 29.425 ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

27.399 22.439 16 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

22.847 - مستحق إلى عمليات المساهمين

7.313 9.085 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

678.414 963.717 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

فائض عمليات التأمين

21.258 21.258 الفائض المتراكم من عمليات التأمين

17 )241( 6 إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

699.689 984.734 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

728 1.059 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

- 18.750 17 مستحق لمؤسسة مالية

- 270 25 مستحق لجهة ذات عالقة

- 86.610 مستحق لعمليات التأمين

21.819 21.929 18 زكاة وضريبة دخل مستحقة

22.547 128.618 مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

200.000 280.000 19 رأس المال

31.944 31.944 20 إحتياطي نظامي

87.777 )76.627( )خسائر متراكمة( / أرباح مبقاة

230 846 6 احتياطى إستثمارات متاحة للبيع

319.951 236.163 مجموع حقوق المساهمين

342.498 364.781 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

1.042.187 1.349.515 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكمة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

20132012

)الف ريال سعودي()الف ريال سعودي(ايضاح

االيرادات

1.292.9751.024.070إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

)281.965()413.749(ناقصا : أقساط إعادة التأمين المسندة

)5.148()5.959(فائض خسارة أقساط التأمين 

873.267736.957صافي أقساط التأمين المكتتبة

               74.402)6.544(13التغيرات في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة

866.723811.359صافي أقساط التأمين المكتسبة

1247.36138.850العموالت المستلمة من إعادة التأمين

914.084850.209صافي االيرادات

التكاليف والمصروفات

15865.472848.348إجمالي المطالبات المدفوعة

)116.193()64.710(15ناقصا : حصة معيدى التأمين

800.762732.155صافى المطالبات المدفوعة

)22.973(68.446صافي التغيرات في المطالبات تحت التسوية

15869.208709.182صافى المطالبات المتكبدة

923.95122.607تكاليف اقتناء وثائق التأمين

1412.306140إحتياطي عجز االقساط

-500إحتياطي كوارث

905.965731.929صافي التكاليف والمصروفات

8.119118.280صافى نتائج عمليات التأمين

)93.912()99.613(23مصاريف عمومية وإدارية

)5.002()4.423(اتعاب إشراف وتفتيش

)2.356()983(اتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني

4.7186.171ايرادات إستثمارات

5.4502.204عكس مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 

25.385)86.732()العجز( / الفائض من عمليات التأمين

)22.847(86.732حصة المساهمين من عجز / )فائض( عمليات التأمين

2.538-الفائض للسنة

21.25818.720الفائض المتراكم فى بداية السنة 

21.25821.258الفائض المتراكم فى نهاية السنة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2012 2013

)الف ريال سعودي( )الف ريال سعودي( إيضاح

اإليرادات

22.847 )86.732( حصة المساهمين من )عجز( / فائض عمليات التأمين

4.880 3.237 إيرادات عموالت

240 8 إيرادات إستثمارات

4.429 7.750 أرباح محققة من إستثمارات

32.396 )75.737(

المصاريف

1.106 1.503 23 مصاريف عمومية وإدارية

1.154 1.016 25 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2.260 2.519 مجموع المصاريف

30.136 )78.256( صافي )الخسارة( / الربح للسنة

28.000 28.000 22 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باألالف( - معدل

1.08 )2.80( 22 )خسارة( / ربح السهم للسنة - األساسي والمخفض )بالريال السعودي( - معدل

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة الدخل الشامل للمساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2012 2013

)الف ريال سعودي( )الف ريال سعودي(

30.136 )78.256( صافي )الخسارة( / الربح للسنة 

ايرادات اخرى شاملة

)175( 616 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

مصاريف أخرى

)7.560( )5.882( الزكاة وضريبة الدخل )إيضاح 18(

22.401 )83.522( إجمالي )الخسارة( / الربح الشامل للسنة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2012 2013
)الف ريال سعودي( )الف ريال سعودي(

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
2.538 - صافي فائض السنة من عمليات التأمين

تعديالت لـ:
4.158 4.532 اإلستهالك
2.318 1.772 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)1.302( - ارباح محققة عن إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
)1.385( )555( ارباح محققة عن إستثمارات متاحة للبيع
)2.204( )5.450( عكس مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 
4.123 299

التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
101.375 )124.152( ذمم أقساط تأمين مدينة 
)10.431( 10.910 ذمم مدينة لمعيدي التأمين 
)7.925( )32.526( حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة
46.536 )39.527( حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية
329 2.016 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

)26.625( 1.975 مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
- )86.610( مستحق من عمليات التأمين 

)49.425( 134.320 ذمم دائنة لمعيدي التأمين 
1.584 8.772 دخل عموالت غير مكتسبة

)66.476( 39.070 أقساط تأمين غير مكتسبة
140 12.306 احتياطي عجز االقساط
- 500 احتياطي كوارث 

)69.509( 107.973 مطالبات تحت التسوية
11.141 8.397 ذمم دائنة لحملة وثائق التأمين

)25.302( )4.960( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
)24.861( )22.847( مستحق الى عمليات المساهمين
)115.326( 15.916 صافى النقد المتوفر من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)4.359( )2.638( ممتلكات ومعدات
)419( )125.981( شراء إستثمارات متاحة للبيع

)21.775( - شراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
)90.732( 90.732 ودائع ألجل
28.970 73.857 المتحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع
26.865 - المتحصالت من بيع إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

)61.450( 35.970 صافي النقد المتوفر من/ )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية
)176.776( 51.886 الزيادة/)النقص( في النقد وما فى حكمه
210.908 34.132 النقد وما في حكمه فى بداية السنة 
34.132 86.018 النقد وما في حكمه فى نهاية السنة 

المعامالت غير النقدية
18 258 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

1.573 - تحويل استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق الى استثمارات متاحة للبيع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2012 2013

)الف ريال سعودي( )الف ريال سعودي(
األنشطة التشغيلية

30.136 )78.256( صافى )الخسارة( / الربح السنة
تعديالت:

)1.702( - ارباح محققة عن استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
)2.728( )7.750( ارباح محققة عن استثمارات متاحة للبيع
25.706 )86.006(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)100( )673( مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
24.861 22.847 مستحق من عمليات التأمين

)24.962( - مستحق إلى جهة ذات عالقة بخصوص الشهرة
- 500 مستحق إلى/من جهة ذات عالقة
- 86.610 مستحق إلى عمليات التأمين

)4.812( 331 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
20.693 23.609 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)2.829( )5.772( زكاة وضريبة دخل مدفوعة
17.864 17.837 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)166.301( 166.301 ودائع ألجل
)2.119( )206.044( شراء استثمارات متاحة للبيع
)35.129( - شراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
17.949 71.594 متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع
38.270 - متحصالت من بيع إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

)147.330( 31.851 صافي النقد المتوفر من/ )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

)20.000( - توزيعات أرباح مدفوعة
- )266( تكاليف معامالت 
- )8.000( وديعة نظامية
- 18.750 مستحق لمؤسسة مالية

)20.000( 10.484 صافي النقد المتوفر من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية
)149.466( 60.172 الزيادة / )النقص( فى النقد وما فى حكمه
181.780 32.314 النقد وما فى حكمه فى بداية السنة 
32.314 92.486 النقد وما في حكمه فى نهاية السنة 

المعامالت غير النقدية

18.028 - تحويل استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق الى استثمارات متاحة للبيع
)175( 616 التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

تعتبر اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

التكوين واألنشطة الرئيسية
إن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني )»الشركة«( هي شـركة مساهمة سعودية ، سجلت في المملكة العربية السعودية 

بتاريخ 6 جمادى الثاني 1429هـ الموافق 6 يونيو 2008 بسجل تجاري رقم 4030179955. إن المركز الرئيسي للشركة 
يقع في مركز المخمل )الطابق األول والرابع( شارع الروضة ، حي الخالدية ص . ب 5019 جدة 21422 المملكة العربية 

السعودية .
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين و إعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها في المملكة 

العربية السعودية. في 29 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 5 مايو 2008، إستلمت الشركة الترخيص من مؤسسة النقد العربي 
السعودي ) ساما( لمزاولة التأمين و إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة أعمالها في 1 يناير 2009.
 أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين – البحرين ش.م.م. )»البائع«( والتي بموجبها قامت باالستحواذ 
على عمليات تأمين البائع في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 31 ديسمبر 2008 بمبلغ شهرة وقدرة 78.40 مليون ريال 

سعودي حسبما تم اعتماده من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )»المؤسسة«( مع موجودات ومطلوبات التامين ذات 
الصلة بمبلغ يعادل )656.95 ألف ريال سعودي(.

إضافة الى ما تقدم، فإن الشهرة البالغة 78.40 مليون ريال سعودي، حسب ما تم اعتماده من قبل مؤسسة النقد العربي 
السعودي، ومطلوبات مماثلة )مستحقة للبائع( قد تم تسجيلها باثر رجعي في القوائم المالية. طبقا لتعليمات مؤسسة 

النقد العربي السعودي، وجب دفع القسط المبدئي )50% من سعر المحفظة( بتاريخ 31 ديسمبر 2009 ودفعات دورية حتى 
نهاية 2015، بشرط أن ال تتجاوز المدفوعات 50% من الفائض المتاح للتوزيع، وبعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد 

العربي السعودي قبل اجراء اي عملية دفع. حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 18 شعبان 
1432 الموافق 19 يوليو  لدفع الشهرة لألعوام 2009 و 2010 بمبلغ 25.12 مليون ريال سعودي و 28.32 مليون ريال سعودي 

على التوالي. وتبعا لذلك، قامت الشركة بتخفيض مطلوباتها فيما يتعلق بالشهرة بمبلغ 53.44 مليون ريال سعودي. 
حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 10 جماد االول 1433 الموافق 2 ابريل 2012 بخصوص 

دفع الشهرة المتبقية بمبلغ 24.962 مليون ريال سعودي. وطبقا لذلك سددت الشركة التزامها بالكامل فيما يتعلق بالشهرة 
البالغة 24.962 مليون ريال سعودي. أيضا دفعت الشركة رسوم الشهرة بمبلغ 5.1 مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2012.

2 - أسس اإلعداد 

أسس القياس

تم اعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء قياس اإلستثمارات المتاحة للبيع التي تم قياسها بالقيمة 
العادلة.

بيان االلتزام

قامت الشركة باعداد هذه القوائم المالية طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. يتطلب إعداد القوائم المالية وفقًا 
للمعايير الدولية للتقارير المالية استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها 
ويتطلب أيضًا اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة، إن وجدت، وذلك كما في تاريخ القوائم المالية ومبالغ 

اإليرادات والمصاريف المفصح عنها خالل فترة القوائم المالية. ورغم أن هذه التقديرات والقرارات مبنية على أفضل ما 
لدى اإلدارة من علم باألحداث والتصرفات الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.

اساس العرض

حسب متطلبات أنظمة التأمين المعمول بها في المملكة العربية السعودية تقوم الشركة باالحتفاظ بحسابات منفصلة 
لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بوضوح بكل 

نشاط في الحسابات الخاصة بذلك الناشط ويتم توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة وتعتمد 
من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2 - أسس اإلعداد )تتمة(

 اساس العرض )تتمة(

وفقا لنظام الشركة االساسي يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات التأمين كما يلي:
90%المحول إلى عمليات المساهمين

10%المحول إلى حاملي وثائق التأمين 

%100

العملة الرئيسية وعملة العرض

إن العملة الرئيسية والعملة التي تستخدم ألغراض عرض القوائم المالية هي الريال السعودي. تظهر القوائم 
المالية بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية 

عقود التأمين

تعرف عقود التأمين بانها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيها، 
عن نشأة العقود، سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين. تعتمد اهمية مخاطر التأمين على كل 

من احتمال وقوع حادث للجهة المؤمنة وحجم االثر المحتمل المتعلق به.
وفي حال تصنيف العقد كـ » عقد تأمين« فانه يظل على هذه الحال بقية الفترة المتبقية منه حتى لو 

انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل هذه السنة.
تقسم عقود التأمين بشكل أساسي الى البحري، الممتلكات، السيارات، الهندسة، الحوادث وااللتزامات وتكون بصفة 

رئيسية عقود تأمين قصيرة االجل.
يهدف التأمين البحري الى تعويض حملة العقود عن االضرار وااللتزامات الناشئة عن الخسارة أو الضرر للسفن 

والحوادث في البحر التي ينتج عنها خسارة كلية أو جزئية لشحنة البضاعة.  ان المخاطر الرئيسية بالنسبة 
للتأمين البحري هي خسارة سفينة أو حدوث اضرار لها، والحوادث التي ينتج عنها خسارة كلية أو جزئية 

لشحنة البضاعة.
يهدف التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية الى تعويض عمالء الشركة مقابل االضرار التي تتعرض لها 

ممتلكاتهم أو مقابل قيمة الملكية المفقودة. ان العمالء الذين يقومون بأنشطة تجارية في مبانيهم بامكانهم ايضا 
تلقي تعويضات عن خسائر مكاسبهم التي نتجت عن عدم قدرة استخدام الممتلكات المؤمنة في انشطة عملهم 
)تغطية انقطاع العمل(.  وبالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات فان المخاطر الرئيسية هي الحريق، انقطاع 

العمل والسطو.
يهدف التأمين على السيارات الى تعويض حملة العقود عن األضرار التي تتعرض لها سياراتهم أو لقاء االلتزام 

تجاه الجهات األخرى الناشيء عن الحوادث.  يستطيع حملة العقود أيضا الحصول على تعويض عن الحريق 
أو السرقة التي تتعرض لها سياراتهم. يعتبر من االلزامي، في المملكة العربية السعودية، لكافة المركبات ان 

تكون لها بحد ادنى تغطية تجاه الغير. ايضا تقوم الشركة باصدار بوالص تأمين شاملة على السيارات. ان هذه 
البوالص تغطي التلفيات الناتجة عن العواصف والزوابع والفيضانات والحرائق والسرقة والحوادث الشخصية.

يشمل تأمين الحوادث التأمين على النقود، تأمين خيانة االمانة، تأمين جميع مخاطر االنشطة، التزامات المنتج، 
التزامات تعويض العمال/اصحاب العمل وتغطية التعويضات المهنية التي تحمي االلتزام القانوني للمؤمن عليهم 

التي تنشأ عن االهمال اثناء العمل.
يغطي تأمين الهندسة نوعين رئيسيين:أ( تأمين »كافة مخاطر المقاولين« بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد 
وانشاء مباني أو انشاءات هندسية مدنية مثل المنازل والمتاجر ومجموعة الشقق ومباني المصانع والطرق 

والجسور واعمال الصرف الصحي والخزانات ب( تأمين كافة مخاطر التشييد بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد 
أوتركيب المصنع واالالت مثل محطات الطاقة. ايضا يشمل الخط الهندسي لعمل تأمين تعطل االالت وتأمين 

المعدات االلكترونية.



227

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

عقود التأمين )تتمة(

يهدف التأمين الطبي الى تعويض حملة البوالص عن مصاريفهم المتكبدة في العالج من األمراض او االصابات. يتم عرض 
التأمين الطبي بشكل رئيسي الى موظفي الشركات التي يوجد بها عدد كبير من المؤمن لهم.

يتم تحميل مصاريف تسوية المطالبات والخسائر على الدخل عند تكبدها وذلك بناء على االلتزامات المقدرة للتعويضات 
المدنية لحاملي العقود أو الغير من قبل حاملي العقود. هذه تتضمن تكاليف تسوية المطالبات المباشرة وغير المباشرة 

وتنشأ عن احداث طرأت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى في حالة عدم االبالغ عنها الى الشركة بعد. لم تقم 
الشركة بخصم مطلوباتها للمطالبات غير المسددة. يتم تقدير االلتزامات للمطالبات غير المسددة باستخدام ناتج تقييمات 

الحاالت الفردية المبلغ عنها الى الشركة والتحاليل االحصائية للمطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها وتقدير التكلفة 
النهائية المتوقعة للمطالبات االكثر تعقيدا والتي قد تكون متأثرة بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.

إعادة التأمين 

تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية ، بعمليات إسناد التأمين، حيث تؤمن هذه الترتيبات تنوع أكبر في األعمال 
وتسمح لإلدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانية نمو إضافي. يتم جزء كبير 

من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة. تمثل الموجودات 
أو المطلوبات المسجلة في قائمة المركز المالي لعمليات التأمين أقساط مستحقة إلى معيدي التأمين أو دفعات مستحقة 
من معيدي التأمين وحصة الشركة في الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة من اعادة 

التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمن لهم.
تقوم الشركة بتقييم موجودات اعادة التأمين لديها، ان وجدت، بخصوص االنخفاض كل ثالثة أشهر. وفي حال وجود 
دليل موضوعي بانه حدث انخفاض في موجودات اعادة التأمين فان الشركة تقوم بخفض القيمة الدفترية الصل اعادة 

التأمين الى قيمته القابلة لالسترداد وتقوم باثبات خسارة االنخفاض في قائمة عمليات التأمين والعجز المتراكم. تقوم 
الشركة بجمع أدلة موضوعية بوجود انخفاض أصل اعادة التأمين باستخدام نفس الطريقة المتبعة لمديني التأمين 

واألرصدة المدينة االخرى. كما يتم احتساب خسارة االنخفاض باتباع نفس الطريقة المستخدمة لهذه الموجودات المالية.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي 
أو مجموعة من الموجودات المالية )باالضافة الى اقساط التأمين المدينة( . وفي حالة وجود دليل موضوعي على وقوع 
خسائر انخفاض في قيمة أي اصل مالي ، يتم تقدير قيمة  االصل القابلة لالسترداد ويتم تحديد خسارة االنخفاض على 

النحو التالي: 
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد االنخفاض في القيمة على اساس الفرق بين التدفقات النقدية 

المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي والقيمة الدفترية.
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة، يحدد اإلنخفاض في القيمة على اساس االنخفاض في القيمة العادلة.
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة، يحدد اإلنخفاض في القيمة بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية 

للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حاليًا ألصل مالي مماثل. 

وألغراض العرض، يتم قيد االحتياطي الناتج في البند الخاص به في قائمة المركز المالي، ويتم تعديل قائمة نتائج 
عمليات التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين.
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تشمل األدلة الموضوعية على االنخفاض الدائم في قيمة الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات على 
البيانات المالحظة من قبل الشركة عن األحداث التالية:

اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد.
هناك احتمالية إلفالس الُمصدر أو المقترض.

عدم وجود سوق نشط للموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية.
بيانات ملحوظة تشير إلى أن هناك انخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة من 

الموجودات المالية يمكن قياسه منذ تاريخ االعتراف األولي بهذه الموجودات، بالرغم من عدم إمكانية تحديد 
أصل مالي معين مرتبط بهذا االنخفاض. تشمل هذه البيانات:

التغيرات السلبية في وضع الدفعات للُمصدرين أو المقترضين في الشركة.
الظروف االقتصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر المتالزمة مع التعثر في الموجودات.

االنخفاض في الموجودات غير المالية 

ال يتم استهالك الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد بل يتم مراجعة االنخفاض الدائم في قيمتها بشكل 
سنوي. يتم مراجعة االنخفاض في قيمة الموجودات الخاضعة لالستهالك عندما تشير االحداث أو التغير في 

الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد.
يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة 

القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير 
االنخفاض ، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات 

مدرة للنقد(.

تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود 
التأمين بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لالسترداد من االقساط المستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف 

االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها.
وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء هذه التكاليف بطريقة النسبة والتناسب على مدى فترة االقساط المستقبلية 

المتوقعة ما عدا الشحن البحري حيث يكون الجزء المؤجل التكلفة المتكبدة خالل الربع األخير. يتم قيد 
اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم. 

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية 

التي تضمنها ذلك االصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
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اإلستثمارات المتاحة للبيع

ف الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها موجودات مالية غير مشتقة والمصّنفة في هذه الفئة أو غير المصّنفة في  تعرَّ
أي فئة أخرى. تقاس هذه االستثمارات اساسا بسعر التكلفة والحقًا بالقيمة العادلة. تظهر التغيرات المتراكمة في القيمة 
العادلة لهذه االستثمارات كبند مستقل في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للمساهمين. يتم تسجيل األرباح 

والخسائر المحققة من عملية بيع هذه االستثمارات في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات 
المساهمين. كما يتم تسجيل األرباح الموزعة ودخل العمولة وأرباح / خسائر تحويل العمالت المتعلقة باالستثمارات 

المتاحة للبيع في قائمة عمليات المساهمين الشاملة.
يحّمل االنخفاض الدائم في قيمة االستثمارات على قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين كأعباء 

انخفاض في القيمة.
بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في االسواق النظامية، تحدد القيمة العادلة على أساس االسعار المتداولة في السوق. 
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود بنفس 

الشروط وخصائص المخاطر.
بالنسبة الستثمارات االسهم غير المتداولة، تحدد القيمة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مشابه أو على أساس 

التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة.

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو تلك القابلة للتحديد والتي لديها تاريخ استحقاق ثابت وأن لدى الشركة 

النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. ويتم قياسها في 
وقت الحق بالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصص االنخفاض في القيمة. ويتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار 
أي خصم أو عالوة اقتناء باستخدام طريقة العائد الفعلي. ويتم االعتراف بأي مكاسب أو خسائر من هذه االستثمارات في 

قائمة عمليات المساهمين أو قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم عندما يتم استبعاد االستثمار أو انخفاضه.

المحاسبة بتاريخ التداول 
يتم إثبات أو شطب كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي 

تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات( . العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات 
التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في 

السوق.

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع قصيرة االجل ومدة استحقاقها عند شرائها 

ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء

الشهرة
يتم إعتبار سعر الشراء المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة كـ » شهرة » . تقوم اإلدارة 

بإجراء إختبار الشهرة للتأكد من عدم وجود إنخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة علي األقل في نهاية كل سنة. 
يحدد اإلنخفاض في قيمة الشهرة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموع الوحدات المدرة 
للنقدية( التي تتعلق بالشهرة. وفي حالة تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموع الوحدات 

المدرة للنقدية( بأقل من القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموع الوحدات المدرة للنقدية( التي خصصت لها 
الشهرة، عندئذ يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة. اليمكن عكس قيد خسائر اإلنخفاض فــــــــي قيمة الشهرة في 

الفترات المستقبلية.
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ممتلكات ومعدات

يتم تسجيل المملتكات والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يحمل االستهالك على 
قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت، ويتم توزيع تكاليف الموجودات ذات 

الصلة على اساس حياتها العملية المقدرة كما يلي:

عدد السنوات
4سيارات

4 – 10اثاث وتجهيزات 
4 – 10أجهزة كمبيوتر و معدات مكتبية

10تحسينات على المأجور
تحدد االرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم قيدها في قائمة 

عمليات التأمين والفائض المتراكم.
تقيد مصاريف الصيانة واالصالح العادية التي ال تزيد جوهريا عن العمر االنتاجي المقدر لالصل في قائمة عمليات 

المساهمين عند ظهورها. اما مصاريف التجديدات والتحسينات ، ان وجدت، فتعتبر مصاريف رأسمالية وهذه الموجودات 
هلى هذا النحو يتم ايقافها.

مخصصات االلتزامات

يتم اثبات المخصصات عندما يكون على الشركة )التزام قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، ويكون تدفق المواد التي 
تنطوي على منافع اقتصادية مطلوبا لسداد االلتزامات مع امكانية تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

ذمم دائنة تجارية واخرى

يتم اثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام الفائدة الفعالة.
يتم اثبات االلتزامات بالنسبة للمبالغ الواجب سدادها عن الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير أم لم يصد بها فواتير 

للشركة.

تحويل العمالت األجنبية

 يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء 
المعاملة . ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى 

الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ . إن المكاسب والخسائر الناتجة عن تسديد هذه العمليات أو تحويل 
العمالت االجنبية باسعار الصرف في نهاية العام للموجودات والمطلوبات المالية يتم إدراجها ضمن قائمة عمليات التأمين 

والفائض المتراكم او قائمة عمليات المساهمين.

اختبار كفاية المطلوبات

يتم إجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف 
االكتتاب المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية 

المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرًة على قائمة 
نتائج عمليات التأمين والعجز المتراكم وذلك بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة أواًل وبعد ذلك يتم تكوين 

مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبات )مخصص الخسائر سارية المفعول(. 
وفي الحاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية المطلوبات استخدام أفضل االفتراضات الجديدة، يتم استخدام هذه االفتراضات 

)بدون أي هامش لقاء أي تغير عكسي( لقياس هذه المطلوبات الحقًا.
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اقساط تأمين وذمم مدينة

ان اقساط التأمين والذمم المدينة االخرى هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو محددة، ويتم 
تسجيلها مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد تنزيل مخصص 

االنخفاض في القيمة.
تخفض القيمة الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب مخصص وتسجل خسائر االنخفاض في قائمة عمليات 

التأمين والفائض المتراكم. يتم عمل مخصص انخفاض للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن 
الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط االصلية. ان المبالغ المستردة الالحقة التي تم شطبها سابقا 

يتم قيدها على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم تسجيل الذمم المدينة من عقود التأمين في نفس الفئة 
وتتم مراجعتها للتحقق من وجود انخفاض في القيمة كجزء من مراجعة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم حاليًا تجنيب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه لجميع الموظفين طبقًا لشروط وأحكام 
نظام العمل السعودي عند إنهاء عقود عملهم. يحتسب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا المكتسبة التي يستحقها الموظف 

في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتب 
الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة 

العربية السعودية. 

إثبات اإليرادات

إثبات دخل األقساط والعمولة

يتم إثبات إجمالي األقساط والعموالت عند إصدار وثيقة التأمين. يتم تسجيل الجزء من األقساط والعموالت التي سيتم 
إكتسابها مستقباًل كـ »أقساط وعموالت غير مكتسبة« على التوالي، ويتم تأجيلها بصورة مماثلة على مدى فترة وثيقة 
التأمين المعنية ما عدا الشحن البحري. يمثل الجزء غير المكتسب من التأمين على الشحن البحري للثالثة أشهر إجمالي 

األقساط المكتتبة خالل الفترة المالية الحالية.
تظهر أقساط التأمين ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط غير مكتسبة، 

ويتم تأجيلها بإستعمال الطرق التالية:
بالنسبة للشحن البحري، على األقل بوليصة ثالثة أشهر وذلك ألن بوالص التأمين البحري تغطي فترات مختلفة اقل من 

عام ، وبذلك يتم توزيع األقساط المكتسبة علي فترة وثائق التأمين.
عدد األيام الفعلية لكافة فئات التأمين األخرى.

دخل العمولة

يتم إثبات دخل العموالت على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة السائد.

توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.

المطالبات

يشتمل إجمالي المطالبات على المزايا والمطالبات المدفوعة لحملة وثائق التأمين، التغيرات في قيمة المطلوبات 
الناشئة عن العقود مع حملة وثائق التأمين وتكاليف معالجة المطالبات الخارجية والداخلية بعد خصم القيمة المتوقعة 

لالستردادات.
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3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

المطالبات )تتمة(

تشتمل المطالبات تحت التسوية على التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، 
وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، والنقص في القيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى، سواء تم التبليغ عنها 

من قبل المؤمنين أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبّلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي 
على أساس تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة 

سداد المطالبات المتكبدة غير المبّلغ عنها، بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات والقيمة المتوقعة للخردة واالستردادات 
األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد 

والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم للسنة.
يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة.

الخردة وتعويضات االحالل

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع سيارات )معطوبة عادة( أو ممتلكات مقتناة لتسديد مطالبة )اي الخردة(. كما 
يحق للشركة متابعة اطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف )اي: االحالل(.

ان تقديرات مستردات المعطوبات المدرجة بمثابة مخصص في قيام التزامات التأمين بخصوص المطالبات، والمركبات 
المعطوبة أو الممتلكات المقتناة يتم اثباتها في بند الموجودات االخرى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة عن المبلغ 

الذي يمكن استرداده بشكل معقول من بيع السيارات أو الممتلكات.
ايضا تعتبر تعويضات االحالل بمثابة مخصص في قيام التزامات التأمين بخصوص المطالبات، ويتم اثباتها في بند 

الموجودات االخرى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة عن التقييم للمبلغ الذي يمكن استعادته بشكل معقول من 
التصرف ازاء الطرف الثالث.

التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي يتكون منها ويتم ذلك 
عادًة عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة. 

المقاصة 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما 
يكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة 

االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين إال اذا كان ذلك مطلوبًا 
او مسموحًا من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

عقود االيجار

يتم اثبات دفعات عقود االيجار التشغيلية كمصاريف ضمن قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم بطريقة القسط 
الثابت على طول فترة عقد االيجار.

الزكـاة وضريبة الدخل

وفقا النظمة مصلحة الزكاة والدخل )»المصلحة«( تخضع الشركة للزكاة نيابة عن المساهمين السعوديين وضريبة 
الدخل نيابة عن المساهمين االجانب. تستحق الزكاة وضريبة الدخل وتحمل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

السعوديين واالجانب على التوالي ويتم احتساب أية مبالغ اضافية مستحقة ، ان وجدت، عند االنتهاء من الربوطات وتحديد 
تلك المبالغ.

دخل العموالت غير المكتسبة
يتم تاجيل وإطفاء دخل العموالت الناتجة عن عقود إعادة التامين على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها بطريقة 

مماثلة القساط التأمين المكتسبة . ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم.
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القيم العادلة لألدوات المالية

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية، وأقساط التأمين المدينة، ومستحق من 
معيدي التأمين، و االستثمارات ، والمطالبات تحت التسوية، مستحق إلى معيدي التأمين وموجودات ومطلوبات 

أخرى. 
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستعمال معدل الفائدة 
لبنود بشروط وصفات مخاطر مماثلة. ويتم تقدير القيمة العادلة لكافة االدوات المالية االخري باستخدام طرق 

مثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات على األسعار المتداولة في األسواق النشطة أو القيمة العادلة المقدرة. 

وبالنسبة للقيمة العادلة لالستثمارت الغير متداولة، فيتم تقديرها لسعر السوق إلستثمار مشابه أو على أساس 
التدفقات النقدية المخصومة.

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز 
المالي.

تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في حال تطبيقه عند احتساب وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:

المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية )بدون تعديل أو دعم(.
المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالية المشابهة أو طرق تسعير 

أخرى والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.
المستوى الثالث: طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من 

السوق.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي 
ملزم وعندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في 
آن واحد. ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات 

المساهمين إال اذا كان ذلك مطلوبًا او مسموحًا من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

احتياطى عجز األقساط

تقوم الشركة بتحليل نسب الخسارة المباشرة أو الصافية/ المجمعة للفترات المنقضية. يتم األخذ في اإلعتبار 
إحتياطي المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها ذات العالقة عند احتساب هذه النسب، ومن ثم يتم استخدامها 

لتحديد إحتياطي العجز في كل وحده عمل.
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التقارير القطاعية

يمثل القطاع جزء اساسي من الشركة ويقوم ببيع/ بتقديم منتجات  أو خدمات معينة )قطاع حسب النشاط( 
والتي هي عرضة لمخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر ومنافع القطاعات االخرى. والغراض ادارية، تتكون 

الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعات االعمال الرئيسية الثالثة التالية: 
التأمين الطبي،  ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية.

تأمين السيارات، تقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسيارات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
التصنيفات األخرى للتأمين، وتشمل تصنيفات التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها أعاله.

ال يتم إعتبار دخل المساهمين كقطاع أعمال. ان الدخل المكتسب من الودائع قصيرة االجل، الودائع ألجل، 
االستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقق اإليرادات. ان بعض مصاريف التشغيل المباشرة وغيرها من المصاريف 

غير المباشرة خصصت لهذا القطاع على أساس مناسب. ويتم تخصيص الخسارة أو الفائض من عمليات التأمين 
إلى هذا القطاع على أساس مناسب.

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن 
الربح أو الخسارة في القوائم المالية المرفقة. 

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقًا ألسعار 
التحويل بين قطاعات األعمال، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف 

ونتائج القطاع على التحويالت بين قطاعات األعمال والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية  للشركة.
المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تم تبنيها من  

قبل الشركة
ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه القوائم المالية تتفق مع تلك التي يتم اتباعها في اعداد القوائم 

المالية للسنة السابقة وتبني المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة والتفسيرات  المعمول بها لدى الشركة ليس 
لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة .

قامت الشركة بتبني التعديالت والتنقيحات على المعايير القائمة، وهي التي استخدمت من قبل مجلس معايير 
المحاسبة الدولية:

الوصف المعيار / التفسير

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )1( - القروض الحكوميةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )7( - اإلفصاحات: مقاصة الموجودات 

المالية والمطلوبات المالية

القوائم المالية الموحدةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10

الترتيبات المشتركة: االستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11

اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرىالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12
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المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تم تبنيها من  قبل 

الشركة )تتمة(

الوصفالمعيار / التفسير

قياس القيمة العادلةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13

عرض القوائم المالية المعيار المحاسبي الدولي رقم 1

مراجعة على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 – مكافأة نهاية الخدمة للموظفينالمعيار المحاسبي الدولي رقم 19

القوائم المالية المنفصلةالمعيار المحاسبي الدولي رقم 27

اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةالمعيار المحاسبي الدولي رقم 28

المعيار المحاسبي الدولي رقم 32
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 32- األثر الضريبي للتوزيع على حملة أدوات 

حقوق الملكية

المعيار المحاسبي الدولي رقم 34
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 34 - التقرير المالي االولي والمعلومات 

القطاعية لمجموع الموجودات والمطلوبات

ان تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة والتفسيرات المالئمة ليس له أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية.

معايير مصدرة ولم تفعل

بظهر الجدول ادناه المعايير الصادرة ولم تفعل بعد تاريخ صدور القوائم المالية للشركة. يوجد ادناه المعايير 
والتفسيرات الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول ان تكون قابلة للتطبيق في المستقبل. تعتزم الشركة تبني هذه 

المعايير عندما تكون سارية المفعول.

تاريخ التطبيقالوصفالمعيار / التفسير

االدوات المالية – التصنيف والقياسالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
يتم اإلعالن عنه 

الحقًا

المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 10، 12 و 27
تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 10 و 12 و 27 – 

المنشآت االستثمارية
1 يناير 2014

1 يوليو 2014تعريف خطط المنافع - مساهمة الموظفينالمعيار المحاسبي الدولي رقم 19 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 32- مقاصة الموجودات 

المالية والمطلوبات المالية
1 يناير 2014

المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 36- اإلفصاحات عن 

المبالغ القابلة لالسترداد لألصول غير المالية
1 يناير 2014

المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 - استبدال المشتقات 

واستمرار محاسبة التحوط
1 يناير 2014

1 يناير 2014فرض الضرائب لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 21

تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير المعايير ’التعديالت أو التفسيرات المذكورة أعاله على القوائم المالية للشركة عند 
التطبيق.

إن تبني المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة اعاله والتي تنطبق على الشركة سوف ينتج عنه افصاحات وتغييرات في 
بعض التصنيفات والقياسات على هذه القوائم المالية للشركة. ولكن ال تعتقد الشركة ان ذلك سيكون له تأثير جوهري 

على مركزها  المالي أو أدائها نتيجًة لهذا التبني.
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4 – التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب اعداد القوائم المالية للشركة من االدارة اجراء التقديرات واالفتراضات التي قد توثر على مبالغ االيرادات 

والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واالفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ اعداد القوائم المالية . بيد 
ان عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات يمكن ان يؤدي الى تعديل جوهري في المستقبل على القيمة الدفترية 

للموجودات أو المطلوبات.
فيما يلي االفتراضات االساسية المتعلقة بالمصادر االساسية  المسقبلية واالخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة 

المركز المالي والتي يمكن ان تؤدي كما هو موضح ادناه الى اجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات 
والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية 
التي تقوم بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي 

 )IBNR( يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها
تقديرًا للمطالبات التي يتوقع اإلفصاح عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحدث المؤمن عليه الذي وقع قبل 

تاريخ قائمة المركز المالي. ان الطريقة الفنية االولية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المفصح عنها 
وكذلك المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها )IBNR(، تعتمد على الخبرة السابقة لالدارة.

تقدر المطالبات التي تتطلب قرارًا من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات 
تسويات مخاطر مستقلة بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات 

المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي.

إن الشركة معرضة لمخاطر النزاعات مع احتمالية عدم مقدرة معيدي التأمين على السداد.  تقوم اإلدارة بمراجعة تطور 
النزاعات مع معيدي التأمين على أساس ربع سنوي.

احتياطي عجز األقساط

ان تقدير احتياطي عجز األقساط حساس للغاية لعدد من االفتراضات والظروف المستقبلية النه يقوم على اساس  قيمة 
الخسارة المتوقعة للجزء  المتبقي من المخاطر بالنسبة للوثائق المكتتبة، للوصول الى نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر 

خبير التأمين للعالقة بين المطالبات واقساط التأمين المتوقع تطبيقها على اساس شهري وبناء على اقتراح خبير التأمين 
فقد استخدمت االدارة احتماالت مختلفة لبناء تصور إلتجاهات نسبة الخسارة ، ان االفتراض الرئيسي المستخدم من قبل 

االدارة هو ان المطالبات في السنوات السابقة كانت ذات نمط مستقر وسوف تستمر في المستقبل.

خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من 
الموجودات المالية التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. ان الذمم المدينة 
التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر في إثبات 

خسارة اإلنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة 
اإلنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، تقوم الشركة بتقويم خصائص االئتمان التي تأخذ 
بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرًا على القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقًا للشروط 

التعاقدية.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

4 – التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(

تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة 

يتم تسجيل بعض تكاليف االقتناء المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على عقود جديدة كتكاليف اقتناء مؤجلة وتطفأ في 
قائمة عمليات التأمين  والفائض المتراكم على مدى فترة العقد وبما يتماشى مع شروط التغطية المعنية.  اذا لم يتم 
تحقيق االفتراضات المتعلقة بالربحية المسقبلية لهذه الوثائق ، فإن إطفاء هذه المصاريف يمكن أن يتسارع ، وهذا قد 

يتطلب أيضا استبعاد اضافي لهذه المصاريف المؤجلة في قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم.

اعادة التأمين

الشركة معرضة لحدوث خالفات وعدم امكانية السداد من قبل معيدي التأمين. تقوم الشركة على اساس ربع سنوي 
بمراقبة تطور تلك الخالفات وتقييم قوة معيدي التأمين.

االنخفاض في استثمارات المتاحة للبيع

تحدد الشركة ما اذاكانت االستثمارات المتاحة للبيع قد انخفضت عندما يكون هناك انخفاض جوهري أو متواصل في 
القيمة العادلة الى ما دون التكلفة، ان هذه التحديد الجوهري أو المتواصل يتطلب احكام تقديرية. وان بناء هذه االحكام 
التقديرية يتطلب من الشركة بتقييم عوامل اخرى، التغير الطبيعي في سعر السهم، االداء المالي لالستثمارات، الصناعة، 

اداء القطاع التجاري، التغيرات في التكنولوجيا، التدفقات النقدية للعمليات والتحويل. يكون هناك انخفاض عند وجود 
دليل على تراجع االداء المالي لالستثمارات، اداء القطاع التجاري، التغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية للعمليات 

والتمويل.

٥ -  النقد وما فى حكمه
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

34.132 17.442 نقد لدى البنوك

- 68.567 ودائع قصيرة االجل

34.132 86.018

عمليات المساهمين 

32.314 955 نقد فى الصندوق ولدى البنوك

- 91.531 ودائع قصيرة األجل

32.314 92.486

يتم االحتفاظ بالنقدية لدى البنوك لدى اطراف اخرى ذات تصنيف ائتماني جيد . ان القيمة الدفترية الواردة اعاله تقارب 
القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.

٦ -  االستثمارات المتاحة للبيع

عمليات التأمين

تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع في البنوك المحلية في وحدات صناديق استثمارية مدرجة في سوق المال )تداول(، بينما 
يتم ادراج االستثمارات في البنوك االجنبية في أسواق التداول العالمية. تم قيد المكاسب غير المحققة والبالغة 0.241 

مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2013 )31 ديسمبر 2012: مكاسب غير محققة بمبلغ 0.017 مليون ريال سعودي( في 
قائمة فائض عمليات التأمين كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

٦ -  االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(
الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يلي:

الرصيد في نهاية السنة التغير في القيمة العادلة 
خالل السنة

التحويل من
 استثمارات محتفظ بها 
حتى تاريخ االستحقاق 

الحركة خالل
الرصيد في بداية السنة السنة

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

كما في 31 ديسمبر2013

- 7 - )850( 843 استثمارات في اسهم حقوق 
ملكية

54.858 )265( - 53.527 1.596 استثمارات في سندات

54.858 )258( - 52.677 2.439

الرصيد في نهاية 
السنة

التغير في القيمة 
العادلة خالل السنة

التحويل من استثمارات 
محتفظ بها حتى 
تاريخ االستحقاق 

)ايضاح1-6(

الحركة خالل السنة الرصيد في بداية السنة

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

كما في 31 ديسمبر2012

843 )390( - )7.165( 8.398 حقوق  اسهم  في  استثمارات 
ملكية

- - - )20.077( 20.077 استثمارات في صناديق 
استثمارية

1.596 24 1.572 - - استثمارات في سندات

2.439 )366( 1.572 )27.242( 28.475

عمليات المساهمين

2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

20.278 45.578 أوراق مالية مدرجة في سوق مالية

1.923 119.439 أوراق مالية غير مدرجة في سوق مالية

22.201 165.017
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

٦ -  االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(

المتاحة للبيع – مدرجة في سوق مالية:

الرصيد في نهاية 
السنة

التغير في القيمة  
العادلة خالل السنة

التحويل من استثمارات 
محتفظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق 

الحركة خالل 
السنة

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2013

- 28 - )2.020( 1.991 االستثمار في اسهم حقوق ملكية 

45.578 )678( - 27.970 18.286 االستثمار في سندات 

45.578 )650( - 25.950 20.278

الرصيد في نهاية 
السنة

التغير في القيمة  
العادلة خالل السنة

التحويل من استثمارات 
محتفظ بها حتى تاريخ 
االستحقاق )ايضاح 1-6(

الحركة خالل 
السنة

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2012

1.991 )433( - )13.103( 15.527 االستثمار في اسهم حقوق ملكية 

18.286 258 18.028 - - االستثمار في سندات 

20.278 )175( 18.028 )13.103( 15.527

المتاحة للبيع - غير مدرجة في سوق مالية:

الرصيد في نهاية السنة التغير في القيمة  العادلة 
خالل السنة

الحركة خالل
السنة الرصيد في بداية السنة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2013

         1‚923                -                - 1.923
استثمار في شركة محلية

60.000                - 60.000 -
استثمار في سندات

57.516 1.266 56.250 -
استثمار في ودائع مرابحة 

119.439 1.266 116.250         1‚923
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

٦ -  االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(
المتاحة للبيع - غير مدرجة في سوق مالية )تتمة(

الرصيد في نهاية السنة التغير في القيمة  العادلة 
خالل السنة

الحركة خالل
السنة الرصيد في بداية السنة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2012

         1‚923                -                -         1‚923 استثمار في شركة محلية

         1‚923                -                -         1‚923

تم قيد الربح الغير محقق والبالغة 0.65 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2013 )31 ديسمبر 2012: خسارة 0.175 
مليون ريال سعودي( كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. ان احتياطي 

استثمارات متاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 2012 هو 0.846 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2012: 0.23 مليون ريال 
سعودي(.

6-1 خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، قامت الشركة ببيع استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وذلك 
قبل تواريخ االستحقاق، وبالتالي أصبحت االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ال تعكس الواقع، وقامت 

الشركة باعادة تبويب كامل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستقحاق ضمن االستثمارات المتاحة للبيع.
6-2 تدار هذه االستثمارات من قبل مدير صندوق مهني وفقا للتعليمات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

٧ – اقساط تامين مدينة 
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

134.594 185.599 مستحق من حملة بوليصة التأمين

172.056 245.203 مستحق من حملة بوليصة التأمين جهات ذات عالقة

)25.535( )19.778( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

281.115 411.024

ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كالتالي:
20132012

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

25.53526.970الرصيد في بداية السنة

)1.435()5.753(مخصص إنتفى الغرض منه خالل السنة

-)4(المشطوب خالل السنة

19.77825.535الرصيد في نهاية السنة

متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة

المجموعأكثر من 180 يوممن 91 الى 180 يومأقل من 90 يوم

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(31 ديسمبر2013

125.08230.90329.614185.599اقساط تامين مدينة

237.9337.20961245.203اقساط تامين مدينة – جهات ذات عالقه

)19.778()14.061()5.717(-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

363.01532.39515.614411.024اقساط تامين مدينة، صافي 
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

٧ – اقساط تأمين مدينة )تتمة(
متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة

المجموعأكثر من 180 يوممن 91 الى 180 يومأقل من 90 يوم

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(31 ديسمبر2012

81.42814.24038.926134.594اقساط تأمين مدينة

172.056-129.07842.978اقساط تأمين مدينة – جهات ذات عالقه

)25.535()16.952()8.583(-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

210.50648.63521.974281.115اقساط تأمين مدينة، صافي 

تتوقع اإلدارة استالم كافة مبالغ أقساط التأمين متأخرة السداد، وذلك بناًء على الخبرة السابقة. ال تقوم الشركة بأخذ 
ضمانات على المبالغ المدينة وبالتالي فإن غالبية الذمم غير مضمونة. يشكل اكبر خمسة عمالء 74.49% من الذمم المدينة 

القائمة كما في 31 ديسمبر 2013 )31 ديسمبر 2012: 71.63%(. تتكون الذمم المدينة بشكل أساسي من عدد كبير من العمالء 
وشركات تأمين في المملكة العربية السعودية.

٨ – ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

22.439 11.529 ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي

)2.396( )2.699( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

20.043 8.830

ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كالتالي:
20132012

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(
2.3963.165الرصيد في بداية السنة

-303المحمل خالل السنة
)769(-مخصص إنتفى الغرض منه خالل السنة

2.6992.369الرصيد في نهاية السنة

متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة
المجموعأكثر من 180 يوممن 91 الى 180 يومأقل من 90 يوم

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(31 ديسمبر2013

6.7885484.19311.529ذمم مدينة لمعيدي التأمين
)2.699()2.699(---مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

6.7885481.4948.830ذمم مدينة لمعيدي التأمين ، صافي 

متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة

المجموعأكثر من 180 يوممن 91 الى 180 يومأقل من 90 يوم

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(31 ديسمبر2012

13.2071.6657.56722.439ذمم مدينة لمعيدي التأمين

)2.396()2.396(--مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

13.2071.6655.17120.043ذمم مدينة لمعيدي التأمين ، صافي 
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

٨ – ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي )تتمة(

من المتوقع استرداد كامل المبالغ المتأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة، بناء على الخبرة السابقة. ليس 

من طبيعة الشركة الحصول على ضمانات على الذمم المدينة، و علية فإن هذه الذمم غير مضمونة.   

٩ – تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(
9.462 9.133 الرصيد في 1 يناير
22.278 21.935 تكاليف متكبدة خالل السنة

)22.607( )23.951( المحمل للسنة
9.133 7.117 الرصيد في 31 ديسمبر 

10 – مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة اخرى
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(
2.096 2.336 أتعاب مؤجلة إلدارة المطالبات 
4.512 4.451 مصاريف مدفوعة مقدما

7 342 فوائد مستحقة
54.642 51.519 دفعات مقدمة للمستشفيات
25.531 26.163 أخرى
86.788 84.811

11 – ممتلكات ومعدات

    عمليات التأمين

اثاث وتجهيزات سيارات
أجهزة كمبيوتر 
ومعدات مكتبية

تحسينات على 
المأجور

االجمالي

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(التكلفة:
2326.5946.7393.49217.057بداية السنة

8301.1856232.638-اضافات
2327.4247.9244.11519.695نهاية السنة

االستهالكات:
902.8753.8341.5158.314بداية السنة

571.6641.5351.2764.532المحمل للسنة
1474.5395.3692.79112.846نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:
852.8852.5551.3246.849في 31 ديسمبر 2013
1423.7192.9051.9778.743في 31 ديسمبر 2012
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

12- دخل عموالت غير مكتسبة
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

15.081 16.665 كما في 1 يناير

40.434 56.133 عموالت مستلمة خالل السنة 

)38.850(        )47.361( عموالت مكتسبة خالل السنة

16.665 25.437 كما في 31 ديسمبر

13 - الحركة في اقساط  التأمين غير المكتسبة
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

402.857 336.380 إجمالي األقساط غير المكتسبة كما في 1 يناير 

   )336.380(  )375.450( إجمالي األقساط غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر

66.477 )39.070( الحركة في األقساط غير المكتسبة

)83.450( )91.375( حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في 1 يناير 

91.375 123.901 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 

7.925 32.526 الحركة في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

74.402 )6.544( الحركة في األقساط غير المكتسبة، صافي

14 –  احتياطي عجز األقساط
قامت الشركة خالل السنة بتكوين االحتياطيات التالية والمتعلقة بعجز األقساط للمركبات ومستويات  التأمين 
الطبي. وقد انشأت الشركة هذه االحتياطيات على اساس افتراض ان اقساط التأمين لهذه الفئات لن تكون كافية 

لتغطية المطالبات المتوقعة والمصاريف االخرى ذات الصلة والتي تعزى إلى الفترات المتبقية من الوثائق 
القائمة حتى تاريخ قائمة المركز المالي. ان فئات تصنيف احتياطي االخطار القائمة كما يلي:

2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

- 8.001 سيارات

- 5.726 طبي

1.421 - هندسي

1.421 13.727

ان حركة احتياطي عجز األقساط كما يلي:
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

1.281 1.421 الرصيد في بداية السنة

140 12.306 المحمل للسنة

1.421 13.727 الرصيد في نهاية السنة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

1٥ - المطالبات
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

848.348 865.472 إجمالي المطالبات المدفوعة 

188.689 296.662 إجمالي المطالبات تحت التسوية في نهاية السنة )انظر ايضاح “ أ “ أدناه(

1.037.037 1.162.134

)258.198( )188.689( إجمالي المطالبات تحت التسوية في بداية السنة

778.839 973.445 إجمالي المطالبات المتكبدة

)116.193( )64.710( المبالغ المستردة من معيدي التأمين

)75.189( )114.716( حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية كما في نهاية السنة )انظر ايضاح 
“ب “ أدناه(

)191.382( )179.426(

121.725 75.189 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية في بداية السنة

)69.657( )104.237( حصة معيدي التأمين من المطالبات

709.182 869.208 صافي المطالبات المتكبدة

إجمالي المطالبات القائمة كما في 31 ديسمبر 2013 تشمل مخصص المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها والبالغة 126.963 
مليون ريال سعودي )2012: 77.013 مليون ريال سعودي(.

من المتوقع استالم المبالغ المستحقة من معيدي التأمين في غضون اثني عشر شهرًا من تاريخ التقرير. يتم احتساب حصة 
معيدي التأمين من المطالبات القائمة على أساس نسبة توزيع الخطر ذات الصلة.

يبين الجدول التالي المطالبات المتراكمة المتكبدة، بما في ذلك المطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها للحوادث السنوية 
المتعاقبة حتى تاريخ قائمة المركز المالي، بالمقارنة مع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. ان تكوين مطالبات التأمين 

يوفر مقياس على قدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. تهدف الشركة على الحفاط على احتياطيات 
كافية فيما يتعلق بعمليات التأمين من اجل الحماية لهذه المطالبات المستقبلية والتطورات السلبية، كلما كانت 

توقعات المطالبات والتكلفة النهائية للمطالبات اكثر يقينا يمكن ازالة النتائج العكسية للمطالبات والتي ينتج عنها عكس 
االحتياطيات الحوادث المكونة في السنوات السابقة ومن اجل الحفاظ على احتياطيات كافية تقوم الشركة بتحويل جزء 
كبير من هذه االحتياطيات المعكوسة في السنوات السابقة الى احتياطي حوادث للسنة الحالية ، عندما تكون عملية انشاء 

المطالبات أقل وضوحا وهناك جزء كبير من عدم التيقن يتم تحميلها الى التكلفة انهائية للمطالبات.
ان التحليل الثالثي للمطالبات على احداث تمتد لعدد من السنوات:

31 ديسمبر2013

المجموع
الف ريال سعودي

2013
الف ريال سعودي

2012
الف ريال سعودي

2011
الف ريال سعودي

2010
الف ريال سعودي

2009 وما قبل
الف ريال سعودي سنة الحوادث

تقدير اجمالي تكلفة 
المطالبات في نهاية سنة 

الحدوث
- 915.814 795.389 723.478 613.595 591.580 في نهاية سنة الحدوث

- - 826.300 625.231 560.074 557.418 بعد السنة

- - 680.641 545.650 565.555 بعد سنتين

- - - - 554.506 554.840 بعد 3 سنوات

- - - - - 553.727 بعد 4 سنوات

3.530.988 915.814 826.300 680.641 554.506 553.727 المطالبات التقديرية
 المتراكمة الحالية

)3.234.326( )657.010( )799.073( )674.146( )552.875( )551.222( المدفوعات المتراكمة حتى 
تاريخ الميزانية

296.662 258.804 27.227 6.495 1.631 2.505 المطالبات المسجلة في قائمة 
المركز المالي
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

1٥ - المطالبات )تتمة(
31 ديسمبر2012

المجموع
الف ريال سعودي

2012
الف ريال سعودي

2011
الف ريال سعودي

2010
الف ريال سعودي

2009 وما قبل
الف ريال سعودي سنة الحوادث

تقدير اجمالي كلفة المطالبات في نهاية 
سنة الحدوث

- 795.389 723.478 613.595 591.580 في نهاية سنة الحدوث

- - 625.231 560.074 557.418 بعد السنة

- - 545.650 565.555 بعد سنتين

- - - - 557.075 بعد 3 سنوات

- - - - - بعد 4 سنوات

2.523.345 795.389 625.231 545.650 557.075

)2.334.656( )635.749( )610.530( )539.010( )549.367( المطالبات التقديرية
 المتراكمة الحالية

188.689 159.640 14.701 6.640 7.708 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخ 
الميزانية

1٦ - مستحقات وذمم دائنة اخرى
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

543 144 مصاريف مستحقة

2.246 1.042 ورش الصيانة

- 830 أتعاب إدارة المطالبات

1.164 1.834 وسطاء التأمين

591 3.058 أتعاب المسح 

5.764 1.985 عموالت وحوافز دائنة

2.306 1.557 أتعاب مجلس الضمان الصحي دائنة

1.048 1.717 أتعاب إشراف وتفتيش دائنة

9.748 6.368 ضريبة استقطاع دائنة

3.989 3.904 أخرى

27.399 22.439

1٧ – مستحق الى مؤسسة مالية
خالل السنة، حصلت الشركة على تسهيل بنكي بمبلغ 5.000.000 دوالر أمريكي من بنك بي إس أي، لغرض شراء 

استثمارات إضافية في بنك بي إس أي، كشهادات مرابحة. إن مدة التسهيل هي ثالثة )3( أشهر وتحمل معدل 
عمولة 1.67%  بي اي سنويًا على أساس متجدد. 
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

1٨ – الزكاة وضريبة الدخل
تم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل المستحقة وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة الدخل بالمملكة العربية السعودية . ان 

العناصر  الرئيسية لوعاء مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة هي كما يلي:

2012 2013
)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

200.000 200.000 حقوق الملكية 
)20.000( )20.000( وديعة نظامية
27.429 31.944 اإلحتياطي النظامي
89.716 87.777 أرباح سنوات سابقة

)20.000( - توزيعات ارباح مدفوعة
4.995 7.313 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

- 21.819 مخصص الزكاة
)8.743( )6.849( الممتلكات والمعدات، صافي
273.397 322.004
30.136 )78.256( )خسارة( / ربح السنة
)2.204( )5.450( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
2.318 1.772 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

303.647 240.070 الوعاء الزكوي
297.574 235.269 العائد إلى المساهمين السعوديين بنسبة %98
7.439 5.882 الزكاة بواقع %2.5
605 - العائد إلى المساهمين غير السعوديين بنسبة %2
121 - ضريبة الدخل بواقع %20

7.560 5.882 الزكاة وضريبة الدخل
ان حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي:

2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

17.088 21.819 الرصيد في بداية السنة 

7.560 5.882 المحمل للسنة

)2.829( )5.772( المدفوع خالل السنة

21.819 21.929 الرصيد في نهاية السنة 

بما ان الشركة حققت خسائر خالل السنة لم يتم احتساب مخصص لضريبة دخل.
إن الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة ترجع أساسا إلى بعض التعديالت وفقا لألنظمة المالية ذات 

العالقة.
وضع الربط الزكوي:

قدمت الشركة اقراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2009 الى 2012 وحصلت بموجبها على شهادات الزكاة 
المقيدة. 

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 حصلت الشركة على الربط النهائي للسنوات من 2009 الى 2011 من مصلحة 
الزكاة والدخل )»المصلحة«( مطالبة فيها بربط اضافي بمبلغ 17.69 مليون ريال سعودي. تعتقد االدارة ان المخصص 

الحالي كافي . كما قامت االدارة بتقديم اعتراض على الربط االضافي ولديها الثقة بان نتيجة هذا االعتراض ستكون في 
مصلحتها.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

1٩ –  رأس المال
إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة يبلغ 200 مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة وهو 

مقسم الى 20 مليون سهم عادي قيمة السهم الواحد 10 ريال سعودي.
في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 26 يونيو 2013، قرر المساهمون اعتماد أسهم منحة بعدد 

سهمين لكل 5 أسهم. ان اصدار اسهم المنحة من االرباح المحتجزة. ووفقًا لموافقة الهيئات التنظيمية، تم إصدار 
8 ماليين سهم عادي، تتضمن هذه 8 ماليين سهم 7.968 مليون سهم مصدرة للمساهمين الحاليين وتم بيع االسهم 
المتبقية و البالغة 0.032 مليون سهم في السوق الحقا لنهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 بسعر السوق، 

وقد تم اإلتفاق على ان المتحصل من بيع هذه االسهم المتبقية سيتم توزيعة على المساهمين المستحقين. وقد تم 
االنتهاء من اإلجراءات النظامية وزيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 280 مليون ريال سعودي.

20 - احتياطي نظامي
تمشيًا مع متطلبات نظام شركات التأمين في المملكة العربية السعودية ،  تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي 

بنسبة 20% من صافي ربح المساهمين سنويا إلى أن يبلغ هذا االحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.  إن هذا 
االحتياطي غير قابل للتوزيع. بما أن الشركة تكبدت خسائر متراكمة، كما في نهاية السنة، فلم يتم إجراء أي 

تحويل إلى االحتياطي النظامي خالل السنة. 

21 –   وديعة نظامية
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(
عمليات المساهمين

20.000 28.000 وديعة نظامية

تمشيا مع متطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ، قامت الشركة بايداع 10% من راس المال 
 المدفوع والذي يمثل

28 مليون ريال سعودي في بنك تم اختياره من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . ال يمكن سحب هذه الوديعة 
النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

22 – )خسارة( / ربحية السهم االساسي والمخفض
يتم احتساب )خسارة( / ربحية السهم للسنة بتقسيم صافي )الخسارة( / الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد 

األسهم المصدرة واألسهم القائمة للسنة.
أ (تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم المعدلة بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس إصدار أسهم منحة وفقًا 

لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 33 »ربحية السهم« على النحو التالي:

20132012
20.00020.000أسهم عادية مصدرة كما في 1 يناير )بآالف الرياالت(

8.0008.000أثر اسهم المنحة )بآالف الرياالت(
28.00028.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )بآالف الرياالت(

ب( يتم احتساب )خسارة(/ ربحية السهم األساسي والمخفض كما يلي: 
20132012

30.136)78.256(صافي )الخسارة( / الربح للسنة )بآالف الرياالت( 
28.00028.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )بآالف الرياالت( – إيضاح 22أ(

1.08)2.80()خسارة(/ ربحية السهم األساسي والمخفض – معدل
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

23 - المصاريف العمومية واإلدارية
2012 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين 

63.442 69.885 تكاليف موظفين

1.007 1.066 أتعاب قانونية ومهنية

10.084 9.681 إيجار مكتب

4.158 4.532 استهالك 

2.178 2.526 مصاريف مكتب

4.116 4.824 مصاريف اتصاالت

132 106 مصاريف سيارات

1.600 1.500 ضريبة استقطاع

1.957 1.740 قرطاسية ومطبوعات

478 528 نقل وبريد

282 267 كهرباء

4.478      2.958 أخرى

93.912 99.613

2012 2013 عمليات المساهمين 

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

400 628 أتعاب مهنية

                       706 875 أخرى

                     1.106 1.503
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) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

24 - المعلومات القطاعية
تمشيًا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة 

وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.
ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية ومكافأة ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة.

ال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما فى حكمه لعمليات التأمين، ودائع ألجل، إستثمارات متاحة للبيع، أقساط 
تأمين مدينة، ذمم تأمين مدينة لمعيدي التأمين، مدفوعات و أرصدة مدينة أخرى، ممتلكات ومعدات، صافي و 

مستحق من عمليات التأمين.
ال تتضمن مطلوبات القطاعات المطلوب لمعيدي التأمين، المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى، المطلوب 

إلى عمليات المساهمين  ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
المجموع أخرى مركبات طبي

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

عمليات التأمين

1.292.975 466.724 673.171 153.080 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)413.749( )409.243( )4.498( )8( أقساط إعادة التأمين المسندة

)5.959( )2.749( )1.162( )2.048( فائض خسارة أقساط التأمين

873.267 54.732 667.511 151.024 صافي أقساط التأمين المكتتبة

)6.544( )8.349( )8.260( 10.065 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 

866.723 46.383 659.251 161.089 صافي أقساط التأمين المكتسبة

47.361 46.336 1.022 3 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين 

914.084 92.719 660.273 161.092 صافي االيرادات

التكاليف و المصاريف:

865.472 76.610 620.355 168.507 إجمالي المطالبات المدفوعة

)64.710( )62.297( )522( )1.891( يخصم : حصة معيدي التأمين

800.762 14.313 619.833 166.616 صافي المطالبات المدفوعة

68.446 4.134 40.305 24.007 صافي التغير في المطالبات تحت التسوية

869.208 18.447 660.138 190.623 صافي المطالبات المتكبدة

12.306 )1.421( 8.001 5.726 إحتياطي عجز األقساط

500 500 - - إحتياطي كوارث 

23.951 6.945 12.822 4.184 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

905.965 24.471 680.961 200.533 صافي التكاليف والمصاريف

8.119 68.248 )20.688( )39.441( صافي نتائج عمليات التأمين

)4.423( )1.454( )2.479( )490( أتعاب إشراف وتفتيش

)983( - - )983( أتعاب مجلس الضمان الصحي

)99.613(  مصاريف عمومية و ادارية غير موزعة

5.450 عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

4.718 ايرادات من إستثمارات غير موزعة

)86.732( العجز من عمليات التأمين
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

24 – المعلومات القطاعية )تتمة(
المجموع أخرى مركبات طبي

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2013 

123.901 122.425 1.476 - حصة إعادة التأمين لألقساط غير المكتسبة
114.716 114.512 204 - حصة إعادة التأمين للمطالبات تحت التسوية
7.117 3.213 3.026 878 تكاليف اقتناء مؤجلة

739.000 موجودات غير موزعة
984.734
25.437 25.315 121 1 دخل عموالت غير مكتسبة
375.450 143.927 176.958 54.565 أقساط غير مكتسبة
13.727 - 8.001 5.726 إحتياطي عجز األقساط
500 500 - - احتياطي كوارث 

296.662 128.858 115.123 52.681 مطالبات تحت تسوية
272.958 مطلوبات غير موزعة
984.734

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
عمليات التأمين

1.024.070 323.738 477.640 222.692 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)281.965( )276.881( )5.084( - أقساط إعادة التأمين المسندة
)5.148( )2.461( )1.139( )1.548( فائض خسارة أقساط التأمين
736.957 44.396 471.417 221.144 صافي أقساط التأمين المكتتبة
74.402 )1.049( 28.349 47.102 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة 
811.359 43.347 499.766 268.246 صافي أقساط التأمين المكتسبة
38.850 38.126 706 18 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين 
850.209 81.473 500.472 268.264 صافي االيرادات

التكاليف و المصاريف:
848.348 124.111 482.810 241.427 إجمالي المطالبات المدفوعة

)116.193( )112.906( )2.140( )1.147( يخصم : حصة معيدي التأمين
732.155 11.205 480.670 240.280 صافي المطالبات المدفوعة
)22.973( )2.886( )4.438( )15.649( التغير في صافي المطالبات تحت التسوية
709.182 8.319 476.232 224.631 صافي المطالبات المتكبدة

140 140 - - إحتياطي عجز األقساط
22.607 5.310 10.635 6.662 تكاليف اقتناء وثائق التأمين
731.929 13.769 486.867 231.293 صافي التكاليف والمصاريف
118.280 67.704 13.605 36.971 صافي نتائج عمليات التأمين
)5.002( )1.500( )2.389( )1.113( أتعاب إشراف وتفتيش
)2.356( - - )2.356( أتعاب مجلس الضمان الصحي
)93.912(  مصاريف عمومية و ادارية غير موزعة
2.204 عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
6.171 ايرادات من إستثمارات غير موزعة

25.385 الفائض من عمليات التأمين
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

24 – المعلومات القطاعية )تتمة(

المجموع أخرى مركبات طبي

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 )تتمة(

كما في 31 ديسمبر 2012 

91.375 90.163 1.212 - حصة إعادة التأمين من االقساط غير المكتسبة

75.189 70.599 3.150 1.440 حصة إعادة التأمين من المطالبات تحت التسوية

9.133 2.429 4.994 1.710 تكاليف استحواذ مؤجلة

523.992 موجودات غير موزعة

699.689

16.665 16.482 180 3 دخل عموالت غير مكتسبة

336.380 103.315 168.435 64.630 أقساط غير مكتسبة

188.689 80.812 77.763 30.114 مطالبات تحت تسوية

157.955 مطلوبات غير موزعة

699.689

2٥ - المعامالت مع الجهات ذات العالقة

فيما يلي تفاصيل اهم المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:

الرصيد كما في مبلغ المعامالت للسنة المنتهية طبيعة المعامالت الجهة ذات العالقة

31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2013

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( عمليات التامين

المساهمون
260.242 387.375 اقساط تامين  مجموعة بن الدن السعودية

156.864 235.025 )319.182( )309.214( مدفوعات ومطالبات
23.316 36.391 اقساط تامين  مجموعة راشد الراشد

10.898 9.562 )22.009( )37.727( مدفوعات ومطالبات

أعضاء مجلس االدارة:

5.690 )7.135( أتعاب تسوية 
مطالبات مدفوعة

خدمات المطالبات واالخطار 
)كارز(

203 )830( )9.975( 7.762

649 694 أقساط تأمين خدمات المطالبات واالخطار 
)كارز(

2 545 )655( )151( مدفوعات ومطالبات
322 323 أقساط تأمين

مكتب المحامي حسان محاسني
65 71 )342( )318( مدفوعات ومطالبات

- - 4.524 4.308 مكافآت ومصاريف 
متعلقة  كبار التنفيذيين 

عمليات المساهمين
230 )270( - 500 مدفوعات مستلمة  نجم لخدمات التأمين

- - 1.154 1.016 مكافآت أعضاء 
مجلس االدارة أعضاء مجلس االدارة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2٦ - التوزيع الجغرافي
تقع معظم موجودات ومطلوبات الشركة في المملكة العربية السعودية فيما عدا اإلستثمارات األجنبية والودائع 

قصيرة األجل التالية:
2013الموقعنوع اإلستثمارات

)ألف ريال سعودي(
2012

)ألف ريال سعودي(
-57.516الشرق األوسطإستثمارات في ودائع مرابحة

2.3461.509الشرق األوسطإستثمارات في سندات

191.146-الشرق األوسطودائع قصيرة األجل

59.862192.655

يتم االحتفاظ باإلستثمارات أعاله خارج المملكة العربية السعودية كما في تاريخ المركز المالي. 

2٧ - إدارة المخاطر  

حوكمة المخاطر

تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة 
والتي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول 
المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر 

والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين، إعادة التأمين، مخاطر معدل العمولة الخاص، 
اإلئتمان، مخاطر السيولة، مخاطر العمالت ومخاطر السوق.

هيكل إدارة المخاطر

تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.
مجلس اإلدارة 

إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد 
اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا

اإلدارة العليا مسئولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقًا من 
قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم مراجعة عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنويًا من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد 
من كفاية اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات 

التقويم مع اإلدارة العليا، وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة إلى لجنة المراجعة .
ان الهدف الرئيسي الطار ادارة المخاطر المالية للشركة هو حماية الشركة من احداث تعيق تحقيق اهداف 

مالية بما في ذلك عدم استغالل الفرص .
فيما يلي ملخصًا بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتخفيض منها :

ادارة مخاطر التأمين 

إن المخاطر بموجب عقد تأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن 
المطالبة الناتجة عن ذلك الحادث.  تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في 

المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين.  ويخضع ذلك لتكرار 
وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصال والتطورات الالحقة للمطالبات 

طويلة األجل. تتحسن تغيرات المخاطر 
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2٧- إدارة المخاطر )تتمة(
وذلك بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود التأمين حيث أن المحافظ األكثر تنوعًا ستكون 

أقل تأثرًا بالتغيير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة.
ان االجراءات والسياسات المتعلقة باالقساط واالكتتاب وحدودها وأيضًا وضوح صالحيات االكتتاب هي التي 

تنظم بشكل دقيق االشخاص المخولين المسؤولين عن اختيار عقود التأمين واعادة التأمين و وفقا ألية ظروف. 
يتم التأكد من تطبيق هذه النظم بشكل دوري كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي واالقليمي 

والمحلي . اذا ما تطلب االمر، يتم التفاعل مع هذه التطورات وترجمتها الى اسس وقواعد االكتتاب.
ان مقياس مراقبة المخاطر الرئيسي بالنسبة لمخاطر التأمين يكمن في تحويل هذه المخاطر الى طرف ثالث 
من خالل اعادة التأمين . يتم وضع عملية اعادة التأمين المسندة بأساس نسبي وغير نسبي مع حدود احتجاز 

مختلفة تبعا لخطوط االعمال. يتم تنويع عقود اعادة التأمين بحيث ال تكون الشركة معتمدة على معيد تأمين 
منفرد أو عقد اعادة تأمين منفرد .

تستخدم اعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين . بالرغم من ان الشركة لديها ترتيبات اعادة تأمين ، اال ان هذا 
ال يعفي الشركة من مسؤوليتها كمؤمن رئيسي وبذلك فإن التعرض لمخاطر االعتماد ال يزال قائما بالنسبة 
العادة التأمين المسند الى الحد الذي يكون عنده معيد التأمين غير قادر على الوفاء بمسؤوليته ضمن ترتيبات 

اعادة التأمين هذه . تقلل الشركة من مخاطرة اإلئتمان هذه بالدخول في ترتيبات اعادة تأمين مع معيدي تأمين 
ذوي تقييم جيد يتم مراقبته على اساس دوري . يتم النظر في السمعة االئتمانية لمعيدي التأمين بشكل سنوي 
وذلك بمراجعة قوتهم المالية قبل انهاء أي عقد معهم . تتم مراقبة مخاطر االحتياطي بمراقبة المخصصات 

لمطالبات التأمين التي تم تسليمها ولم تتم تسويتها بشكل منتظم وبتعديل هذا المخصص اذا دعت الحاجة لذلك 
.

مراجعة خبير التأمين المستقبل للمطالبات واحتياطيات المطالبات

من اجل تخفيض مخاطر التامين تقوم الشركة باستخدام خبير في شؤن التأمين للمراجعة الدورية لنماذج 
مطالبات الشركة والمطالبات المتوقعة وكذلك التحقق من كفاية احتياطيات المطالبات.

االفتراضات الرئيسية

االفتراض االساسي للتقديرات هي قيمة خسائر الشركة يتم تحديد الخسارة النهائية باستخدام طريقة خبير 
التأمين بقدر االمكان.

الحساسيات

تعتقد الشركة ان مطلوبات المطالبات تحت عقد التأمين )اجمالي المطالبات تحت التسوية ناقصا حصة معيدي 
التأمين من المطالبات تحت التسوية( في نهاية السنة كافية ولكان هذه المبالغ غير مؤكدة وان المدفوعات 
الفعلية قد تختلف عن التزامات المطالبات المسجلة في القوائم المالية. ان مطلوبات التأمين حساسه لعدد من 

االفتراضات وحساسية خسائرة السنة للتغير في مطلوبات المطالبات والتغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
عنها على اساس 10%زيادة/ نقص في احتياطي المطالبات تحت التسوية و 15% زيادة/ نقص في المطالبات المتكبدة 

والغير مبلغ عنها كما هو موضح ادناه:
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2٧- إدارة المخاطر )تتمة(

الحساسيات )تتمة(

2012 2013

تأثير 10% نقص تأثير 10% زيادة تأثير 10% نقص تأثير 10% زيادة

5.526 )5.526( 7.250 )7.250( صافي المطالبات تحت التسوية لمعيدي التأمين

2012 2013

تأثير 15% نقص تأثير 15% زيادة تأثير 15% نقص تأثير 15% زيادة

احتياطيات مطالبات

8.737 )8.737( 16.416 )16.416( متكبدة والتي لم يبلغ عنها لمعيدي التأمين

14.263 )14.263( 23.666 )23.666( المجموع

تكرار المطالبات ومبالغها

يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر 
إكتتاب عقود التأمين الطبي، المركبات، الحريق، السطو، الحوادث العامة والتأمين البحري . تعتبر هذه 

العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم ، في العادة ، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل فترة زمنية 
قصيرة. وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.

الحريق والسطو
يتم االكتتاب في عقود تأمين الحرائق والسطو، حيث يتمثل الخطر الرئيسي في األضرار من الحريق وغيرها 

من المخاطر الناجمة المتعلقة بها، بالرجوع إلى قيمة االستبدال أو أساس التعويض مع القيم المناسبة لمصلحة 
المؤمن له. تعتبر تكلفة إعادة بناء أو ترميم الممتلكات المتضررة ، والوقت المستغرق للبدء بالعمليات التي 

تؤدي إلى إعاقة العمل من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات . فيما يتعلق بتراكم الضمانات 
المتعلقة بالممتلكات، يتم تغطيتها من خالل إتفاقيات إعادة التأمين النسبية.

المركبات

بالنسبة للتأمين على المركبات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية 
وتبديل أو إصالح ممتلكات الجهات االخرى اضافة الى المركبات المؤمنة. لدى الشركة تركيز في التأمين 

على السيارات والذي يمثل 52 % من إجمالي األقساط المكتتبة. 
يعتبر مستوى التعويضات لدى المحاكم فيما يتعلق بتعويضات الوفاة واألطراف المصابة باألذى ودرجة االضرار 

في الممتلكات من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات. لدى الشركة تغطية إعادة تأمين عن أخطار 
الخسائر الناتجة عن تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد .



255

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (
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الحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل

يتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان المال، الحوادث الشخصية ، تعويضات العمال، السفر ، 
مسؤولية الطرف الثالث العامة والتعويضات المهنية . إن حجم الخسائر أو األضرار وتعويضات المحكمة المحتملة هي من 

العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات.

البحري

يعتبر العنصر الرئيسي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن عليها أو التلف في السفينة نفسها 
بسبب الحوادث المختلفة مما يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية.  ان مدى الخسارة أو الضرر 
هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات . يتم التأمين على المخاطر التي تنبع أساسًا من المملكة العربية 

السعودية. تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من خالل اإلتفاقيات النسبية.

تركيز مخاطر التأمين 

ليس لدى الشركة عقد يغطي المخاطر بالنسبة لحوادث مفردة اوالذي يعرض الشركة لمخاطر تأمين متعددة 
. قامت الشركة بإعادة التأمين على نحو كاف لمواجهة المخاطر التي قد تنطوي على دعاوي قضائية. ان 

الشركة ليس لديها أي مطالبات كبيرة لم يتم التوصل إلى مبلغها أو توقيت دفعها في غضون عام واحد من 
تاريخ التبليغ عنها .

الطبي

تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر 
ومستوى المزايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك بشكل كبير من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك 

للتأكد من ان األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والمراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج 
واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات. كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة والنشطة للمطالبات 

وذلك لتغطية المخاطر المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركة . يوجد لدى الشركة تغطية 
إعادة تأمين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط 
الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز 

واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.

مخاطر اإلئتمان 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف 
اآلخر لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة ، تمثل مخاطر االئتمان القصوى 

للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة :

تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. وتكمن سياسة الشركة 
بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية . إضافة إلى ذلك ، يتم مراقبة 

المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة .
تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة 

الذمم المدينة تحت التسوية.
تدار المحفظة االستثمارية للشركة من قبل لجنة ادارة االستثمار وذلك طبقًا للسياسة اإلستثمارية المعتمدة من لجنة 

االستثمار.
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مخاطر االئتمان )تتمة(

فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى ، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك 
تجارية ذات مركز مالي قوي وسمعة إئتمانية جيدة .

ال يوجد تركيز في مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة .
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

عمليات المساهمين عمليات التأمين 31 ديسمبر 2013
)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

92.486 86.018 نقد وما فى حكمه
165.017 54.858 إستثمارات 

- 419.854 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
- 123.901 حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة
- 114.716 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

878 84.811 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
258.381 884.158

عمليات المساهمين عمليات التأمين 31 ديسمبر 2012
)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

32.314 34.132 نقد وما فى حكمه
166.301 90.732 ودائع ألجل
22.201 2.439 إستثمارات 

- 301.158 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
- 91.375 حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة
- 75.189 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

205 86.788 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
221.021 681.813

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند 
استحقاقها. يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريًا، وتقوم اإلدارة بالتأكد مـن توفر السيولة الكافية لمواجهة أية 

التزامات عند نشوئها. ويتم استثمار جزء كبير من سيولة الشركة في ودائع آلجل لدى بنوك محلية.
تواريخ اإلستحقاق

يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على اساس اإللتزامات 
التعاقدية غير المخصومة المتوقعة المتبقية:

اإلجمالي أكثر من سنة حتى سنة واحدة
)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( 31 ديسمبر 2013

المطلوبات المالية لعمليات التأمين
190.992 5.380 185.612 ذمم دائنة لمعيدي التأمين 
22.439 - 22.439 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
296.662 - 296.662 المطالبات تحت التسوية
510.093 5.380 504.713

المطلوبات المالية للمساهمين
1.059 - 1.059 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
18.750 - 18.750 مستحق لمؤسسة مالية
19.809 - 19.809
529.902 5.380 524.522 إجمالي المطلوبات المالية



257

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
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اإلجمالي أكثر من سنة حتى سنة واحدة

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( 31 ديسمبر 2012
المطلوبات المالية لعمليات التأمين

56.672 6.524 50.148 ذمم دائنة لمعيدي التأمين 
27.399 - 27.399 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
188.689 - 188.689 إجمالي المطالبات تحت التسوية
272.760 6.524 266.236

المطلوبات المالية للمساهمين
728 - 728 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
728 - 728

273.488 6.524 266.964 إجمالي المطلوبات المالية

محفظة السيولة

ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها 
مستحقة السداد وفق األسس المذكورة أعاله.

مخاطر العمالت االجنبية

تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف 
األجنبي. تتم المعامالت الرئيسية للشركة بالريال السعودي . تعتقد اإلدارة بأن مخاطر وقوع خسائر جوهرية 
بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ضئيله وبالتالي ال تقوم الشركة بالتحوط لمخاطر العمالت األجنبية .

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي
)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( 31 ديسمبر 2013

موجودات عمليات التأمين
86.018 5.653 80.365 نقد وما فى حكمه
54.858 4.599 50.259 إستثمارات متاحة للبيع
411.024 - 411.024 اقساط تأمين مدينة، صافي
8.830 - 8.830 ذمم تأمين مدينة لمعيدي التأمين، صافي

123.901 - 123.901 حصة معيدى التأمين من أالقساط غير المكتسبة
114.716 - 114.716 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية
84.811 - 84.811 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
884.158 10.252 873.906 مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين
92.486 349 92.137  نقد وما فى حكمه
165.017 74.253 90.764  إستثمارات متاحة للبيع
257.503 74.602 182.901 مجموع موجودات المساهمين

1.141.661 84.854 1.056.807 مجموع الموجودات
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مخاطر العمالت االجنبية )تتمة(

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي
)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( 31 ديسمبر 2012

موجودات عمليات التأمين
34.132 2.186 31.946 نقد وما فى حكمه
90.732 28.300 62.432 ودائع ألجل
2.439 1.096 1.343 إستثمارات 

281.115 - 281.115 اقساط تأمين مدينة، صافي
20.043 - 20.043 ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي
91.375 - 91.375 حصة معيدى التأمين من أالقساط غير المكتسبة
75.189 - 75.189 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية
86.788 - 86.788 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
681.813 31.582 650.231 مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين
32.314 2.630 29.684 نقد وما فى حكمه
166.301 162.916 3.385 ودائع ألجل
22.201 10.293 11.908 إستثمارات متاحة للبيع
205 - 205 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة اخرى

221.021 175.839 45.182 مجموع موجودات المساهمين
902.834 207.421 695.413 مجموع الموجودات

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي
)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( 31 ديسمبر 2013

مطلوبات عمليات التأمين
190.992 - 190.992 ذمم دائنة لمعيدي التأمين 
22.439 - 22.439 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
296.662 - 296.662 المطالبات تحت التسوية
510.093 - 510.093 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات المساهمين
1.059 - 1.059 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
18.750 18.750 - مستحق لمؤسسة مالية
19.809 18.750 1.059 مجموع مطلوبات المساهمين
529.902 18.750 511.152 مجموع المطلوبات

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي
)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( 31 ديسمبر 2012

مطلوبات عمليات التأمين
56.672 - 56.672 ذمم دائنة لمعيدي التأمين 
27.399 - 27.399 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
188.689 - 188.689 المطالبات تحت التسوية
272.760 - 272.760

مطلوبات المساهمين
728 - 728 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
728 - 728 مجموع مطلوبات المساهمين

273.488 - 273.488 مجموع المطلوبات
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مخاطر أسعار العموالت

تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب في القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة 
التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق . تعرض األدوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار 

العموالت الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات المالية بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر العموالت 
الناتجة من مخاطر عمولة القيمة العادلة .

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض إستثماراتها وبشأن النقد وما في حكمه والودائع ألجل 
. تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت بالعمالت 

المسجلة بها اإلستثمارات .
يعكس الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العموالت على قائمة عمليات المساهمين الشاملة بسبب التغيرات 

المحتملة المعقولة في أسعار العموالت مع كافة التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة .
تمثل الحساسية على قائمة الدخل الشامل للمساهمين أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على دخل 

الشركة للسنة وذلك على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمولة عائمة والمقتناة كما في 31 
ديسمبر:

األثر على )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

)ألف ريال سعودي(التغير في نقاط األساس

201350801 ±

2012501.385 ±

مخاطر أسعار السوق 

ان مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة 
المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة(، 

سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة المالية أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل 
أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق.

تتم ادارة االستثمارات من قبل صندوق متخصص وفقًا لتعليمات مجلس االدارة.

يظهر الجدول أدناه التسلسل الهرمي لألدوات الماليه المقيدة بالقيمة العادلة: 
المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

31 ديسمبر 2013

استثمارات متاحة للبيع 

اسهم حقوق ملكية: 

1.9231.923--عمليات المساهمين

اسهم ائتمانية:

54.858-14.85840.000عمليات التأمين

105.578-35.57870.000عمليات المساهمين

شهادات وديعة:

57.516-57.516-عمليات المساهمين

50.436167.5161.923219.875
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2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر العمالت االجنبية )تتمة(

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

31 ديسمبر 2012

استثمارات متاحة للبيع 

اسهم حقوق ملكية: 

843--843عمليات التأمين

1.9233.915-1.992عمليات المساهمين

اسهم ائتمانية:

1.596--1.596عمليات التأمين

18.286--18.286عمليات المساهمين

22.717-1.92324.640

لدى الشركة أدوات حقوق ملكية غير مدرجة مقيدة بالتكلفة أو سعر البيع التأشيري والتي يتم ادراج أثر 
التغير في سعرها فقط عند بيع األداة أو عند انخفاض قيمتها، وعندها يتم قيد التأثير في قائمة الدخل الشامل 

للمساهمين.

إدارة رأس المال 

يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال الكافية 
في حالة اإلفالس. كما وضعت الشركة أهداف أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها 

وزيادة المنفعة للمساهمين.

تقوم الشركة، بصورة منتظمة، بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم اإلنخفاض بين مستويات 
رأس المال المسجلة والمطلوبة. يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالي على ضوء التغيرات 

في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة. وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، 
يجوز للشركة تعديل مقدار توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.

كما هو متطلب من قبل انظمة التامين في المملكة العربية السعودية )المادة 66 من الالئحة التنفيذية الصارة 
من مؤسسة النقد العربي السعودي( ينبغي على الشركة االحتفاظ بالحد االدنى من هامش المالءة باإللتزامات 
يعادل على الحد االدنى لمتطلبات راس المال، هامش اقساط المالءة باإللتزامات او هامش المالءة بالمطالبات. 

كما في 31 ديسمبر 2013، مستوى المالءة باإللتزامات اقل من الحد االدنى من هامش مستوى المالءة باإللتزامات 
المطلوب في نطاق المادة المذكورة اعالة من الالئحة التنفيذية. الشركة بصدد تقديم خطة عمل لمؤسسة 

النقد العربي السعودي لتحقيق هامش المالءة باإللتزامات. 

2٨ – إعتماد القوائم المالية 
إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 25 ربيع الثاني 1435ھ  25 فبراير 2014م.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية وتقرير  مراجعي الحسابات المستقلين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2012

31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2012

)الف ريال سعودي( )الف ريال سعودي( ايضاح

موجودات عمليات التأمين

210.908 34.132 5 نقد وما فى حكمه

- 90.732 ودائع ألجل

28.475 2.439 6 إستثمارات متاحة للبيع

5.361 - 7 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

381.055 281.115 8 أقساط تأمين مدينة ، صافي

8.843 20.043 9 ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي

83.450 91.375 14 حصة معيدى التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

121.725 75.189 15 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

9.462 9.133 10 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة

60.163 86.788 11 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 

8.542 8.743 12 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

917.984 699.689 مجموع موجودات عمليات التأمين
موجودات المساهمين

181.780 32.314 5 نقد وما في حكمه

- 166.301 ودائع ألجل

17.450 22.201 6 إستثمارات متاحة للبيع

19.467 - 7 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

105 205 مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

230 230 25 مطلوب من جهات ذات عالقة 

47.708 22.847 مطلوب من عمليات التأمين

78.400 78.400 1 الشهرة

20.000 20.000 21 وديعة نظامية

365.140 342.498 مجموع موجودات المساهمين

1.283.124 1.042.187 مجموع الموجودات

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2012

31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2012

)الف ريال سعودي( )الف ريال سعودي(

مطلوبات وفائض التأمين

مطلوبات عمليات التأمين

106.097 56.672 ذمم دائنة لمعيدي التأمين
15.081 16.665 13 دخل عموالت غير مكتسبة
402.856 336.380 14 أقساط تأمين غير مكتسبة
1.281 1.421 إحتياطي أخطار قائمة

258.198 188.689 15 مطالبات تحت التسوية
9.887 21.028 مطلوب إلى حملة وثائق التأمين
52.701 27.399 16 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
47.708 22.847 مطلوب إلى عمليات المساهمين

4.995 7.313 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

898.804 678.414 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

فائض عمليات التأمين

18.720 21.258 الفائض المتراكم لعمليات التأمين

460 17 6 إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

917.984 699.689 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

5.540 728 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
17.088 21.819 17 مخصص الزكاة وضريبة الدخل
24.962 - 1 مطلوب إلى جهات ذات عالقة متعلق بالشهرة
47.590 22.547 مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

200.000 200.000 18 رأس المال
27.429 31.944 19 إحتياطي نظامي
89.716 87.777 أرباح مبقاة
405 230 6 احتياطى إستثمارات متاحة للبيع

317.550 319.951 مجموع حقوق المساهمين

365.140 342.498 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

1.283.124 1.042.187 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012

)الف ريال سعودي()الف ريال سعودي(إيضاح

االيرادات

1.024.0701.068.776إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

)231.411()281.965(ناقصا : أقساط إعادة التأمين المسندة

)6.732()5.148(فائض خسارة أقساط التأمين 

736.957830.633صافي أقساط التأمين المكتتبة

)114.801(1474.402التغيرات في صافى أقساط التأمين غير المكتسبة

811.359715.832صافي أقساط التأمين المكتسبة

1338.85035.032العموالت المستلمة من إعادة التأمين

850.209750.864صافي االيرادات

التكاليف والمصروفات

15848.348669.699إجمالي المطالبات المدفوعة

)62.848()116.193(15ناقصا : حصة معيدى التأمين

732.155606.851صافى المطالبات المدفوعة

)14.926()22.973(صافي التغيرات في المطالبات تحت التسوية

15709.182591.925صافى المطالبات المتكبدة

1022.60721.214تكاليف إقتناء وثائق التأمين

-140إحتياطي أخطار قائمة

731.929613.139صافي التكاليف والمصروفات

118.280137.725صافى نتائج عمليات التأمين

)87.084()93.912(23مصاريف عمومية وإدارية

)5.231()5.002(رسوم إشراف وتفتيش

)4.453()2.356(مصاريف مجلس الضمان الصحي التعاوني

6.1714.965ايرادات من إستثمارات

2.2047.087مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها وإحتياطات أخرى الغرض منها

25.38553.009الفائض من عمليات التأمين

)47.708()22.847(حصة المساهمين من عمليات التأمين

2.5385.301الفائض للسنة

18.72013.419الفائض المتراكم فى بداية السنة 

21.25818.720الفائض المتراكم فى نهاية السنة 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2012

)الف ريال سعودي( )الف ريال سعودي( إيضاح

اإليرادات

47.708 22.847 حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

5.113 4.880 إيرادات عموالت

34 240 إيرادات من إستثمارات

777 4.429 أرباح محققة من إستثمارات

53.632 32.396 مجموع اإليرادات

المصاريف

2.054 1.106 23 مصاريف عمومية وإدارية

912 1.154 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

2.966 2.260 مجموع المصاريف

50.666 30.136 صافي الربح للسنة

20.000 20.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باألالف(

2.53 1.51 22 ربح السهم للسنة - األساسي والمخفض )بالريال السعودي(

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



267

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة الدخل الشامل للمساهمين

للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2012

)الف ريال سعودي( )الف ريال سعودي(

50.666 30.136 صافي الربح للسنة 

دخل شامل آخر

)303( )175( التغير في القيمة لإلستثمارات المتاحة للبيع

مصاريف أخرى

)7.833( )7.560( الزكاة وضريبة الدخل )إيضاح 17(

42.530 22.401 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

5.301 2.538 صافي فائض السنة من عمليات التأمين

تعديالت لـ :

2.510 4.158 اإلستهالك

2.203 2.318 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)27( )1.302( ارباح محققة من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

)244( - مكاسب غير محققة من تحويل عمالت أجنبية

- )1.385( ارباح محققة عن إستثمارات متاحة للبيع

)5.728( )2.204( مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها وإحتياطات أخرى  إنتفى الغرض منها

4.015 4.123

التغيرات فى الموجودات والمطلوبات العاملة :

)13.358( 101.375 أقساط تأمين مدينة ، صافي

14.978 )10.431( ذمم مدينة لمعيدي التأمين 

24.892 )7.925( حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة

)48.674( 46.536 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

)1.564( 329 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

53.438 - مبالغ مطلوبة من جهة ذات عالقة

)31.117( )26.625( مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

8.017 )49.425( ذمم دائنة لمعيدي التأمين 

)3.363( 1.584 دخل عموالت غير مكتسب

89.909 )66.476( أقساط تأمين غير مكتسبة

- 140 احتياطي أخطار قائمة

)1.530( - احتياطي عجز أقساط التأمين

33.748 )69.509( مطالبات تحت التسوية

146 11.141 مطلوب إلى حملة وثائق التأمين

)22.587( )25.302( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)73.276( )24.861( مطلوب الى عمليات المساهمين

33.674 )115.326( صافى النقد )المستخدم في(/المتوفر من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)6.132( )4.359( شراء ممتلكات ومعدات

)27.178( )419( شراء إستثمارات متاحة للبيع
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)500( )21.775( شراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

- )90.732( ودائع ألجل

6.734 28.970 المتحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع

- 26.865 المتحصالت من بيع إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

)27.076( )61.450( صافي النقد المستخدم فى األنشطة اإلستثمارية

6.598 )176.776( )النقص(/الزيادة في النقد وما فى حكمه

204.310 210.908 النقد وما في حكمه فى بداية السنة 

210.908 34.132 النقد وما في حكمه فى نهاية السنة 

المعامالت غير النقدية

19.029 - تحويل استثمارات متاحة للبيع إلى جهة ذات عالقة 

)119( 18 التغير في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

- 1.573 تحويل استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق الى استثمارات متاحة للبيع

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



271

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

األنشطة التشغيلية

50.666 30.136 صافى الربح السنة

تعديالت:

- )1.702( ارباح محققة عن استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

)777( )2.728( ارباح محققة عن استثمارات متاحة للبيع

49.889 25.706

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة:

275 )100( مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

73.276 24.861 مطلوب من عمليات التأمين

)53.438( )24.962( مطلوب إلى جهة ذات عالقة متعلق بالشهرة

1.195 )4.812( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

71.197 20.693 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)3.309( )2.829( زكاة مدفوعة

67.888 17.864 صافي النقد )المستخدم في(/المتوفر من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

58.760 )166.301( ودائع ألجل

)15.122( )2.119( شراء استثمارات متاحة للبيع

)6.951( )35.129( شراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

71.679 17.949 المتحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع

4.956 38.270 المتحصالت من بيع إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

113.322 )147.330( صافي النقد المتوفر من األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

)20.000( )20.000( توزيعات أرباح مدفوعة

)20.000( )20.000( صافي النقد  المستحدم في  األنشطة التمويلية

161.210 )149.466( صافى )النقص( الزيادة فى النقد وما فى حكمه

20.570 181.780 النقد وما فى حكمه فى بداية السنة 

181.780 32.314 النقد وما في حكمه فى نهاية السنة 

المعامالت غير النقدية

- 18.028 تحويل استثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق الى استثمارات متاحة للبيع

)303( )175( التغير في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية 

للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

 

1 - التكوين واألنشطة الرئيسية
إن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني )»الشركة«( هي شـركة مساهمة سعودية ، سجلت في المملكة العربية السعودية 
بتاريخ 6 جمادى الثاني 1429هـ الموافق )6 يونيو 2008( تحت سجل تجاري رقم 4030179955. إن المركز الرئيسي للشركة 
يقع في مركز المخمل )الطابق األول والرابع( شارع الروضة ، حي الخالدية ص . ب 5019 جدة 21422 المملكة العربية 

السعودية .

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين و إعادة التأمين التعاوني واالنشطة المتعلقة بها في المملكة العربية 
السعودية. في 29 ربيع الثاني 1429هـ ) 5 مايو 2008( ، إستلمت الشركة الترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي ) ساما( 

لمزاولة التأمين و إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة أعمالها في 1 يناير 2009.
 

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين – البحرين بي اس سي )»البائع«( والتي بموجبها قامت باالستحواذ 
على عمليات تأمين البائع في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 31 ديسمبر 2008 بمبلغ شهرة وقدرة 78.40 مليون ريال 
سعودي حسب ما تم اعتماده من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )»المؤسسة«( مع موجودات ومطلوبات التامين ذات 

الصلة بمبلغ يعادل )656.95 ألف ريال سعودي(.

البالغة78.40 مليون ريال سعودي، حسب ما تم اعتماده من قبل ساما، ومطلوبات مماثلة  الى ما تقدم، فإن الشهرة  إضافة 
)مستحقة للبائع( قد تم تسجيلها باثر رجعي في القوائم المالية. طبقا لتعليمات المؤسسة، استحق دفع القسط المبدئي )%50 
من سعر المحفظة( بتاريخ 31 ديسمبر 2009 ودفعات دورية حتى نهاية 2015، بشرط أن ال تتجاوز المدفوعات 50% من الفائض 
المتاح للتوزيع، وبعد الحصول على موافقة المؤسسة قبل اجراء اي عملية دفع. حصلت الشركة على موافقة المؤسسة بتاريخ 
18 شعبان 1432 الموافق )19 يوليو 2011(  لدفع الشهرة لألعوام 2009 و 2010 بمبلغ 25.12 مليون ريال سعودي و 28.32 مليون 
ريال سعودي على التوالي. وتبعا لذلك، قامت الشركة بتخفيض  مطلوباتها فيما يتعلق بالشهرة بمبلغ 53.44 مليون ريال 
سعودي. حصلت الشركة على موافقة ساما بتاريخ 10 جماد االول 1433 الموافق 2 ابريل 2012 بخصوص دفع الشهرة المتبقية 
بمبلغ 24.962 مليون ريال سعودي. وطبقا لذلكن سددت الشركة التزامها بالكامل فيما يتعلق بالشهرة البالغة 24.962 مليون 

ريال سعودي. أيضا دفعت الشركة رسوم الشهرة بمبلغ 5.1 مليون ريال سعودي خالل السنة.

2 - أسس اإلعداد 

أسس القياس

تم اعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيع.

بيان االلتزام

وفقًا  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب  المالية.  للتقارير  الدولية  للمعايير  طبقا  المالية  القوائم  هذه  باعداد  الشركة  قامت 
عنها  المفصح  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  في  تؤثر  وافتراضات  تقديرات  استخدام  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير 
ومبالغ  المالية  القوائم  تاريخ  في  إن وجدت، وذلك كما  المحتملة،  والمطلوبات  الموجودات  اإلفصاح عن  أيضًا  ويتطلب 
اإليرادات والمصاريف المفصح عنها خالل فترة القوائم المالية. ورغم أن هذه التقديرات والقرارات مبنية على أفضل ما لدى 

اإلدارة من علم باألحداث والتصرفات الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.

اساس العرض

حسب متطلبات انظمة التأمين المعمول بها في المملكة العربية السعودية تقوم الشركة باالحتفاظ بحسابات منفصلة لعمليات 
الخاصة بوضوح بكل نشاط في  الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف  المساهمين يتم تسجيل  التأمين وعمليات 
الحسابات الخاصة بذلك الناشط ويتم توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة وتعتمد من قبل 

أعضاء مجلس اإلدارة.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

2 - أسس اإلعداد )تتمة( 

 اساس العرض )تتمة(

وفقا لنظام الشركة االساسي يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات التأمين كما يلي:

90%المحول إلى عمليات المساهمين

10%المحول إلى حاملي وثائق التأمين المستحقة

%100

العملة الرئيسية وعملة العرض

القوائم  السعودي، تظهر  الريال  المالية هي  القوائم  التي تستخدم ألغراض عرض  الوظيفية والعملة  العملة  إن 
المالية بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية 

عقود التأمين

تعرف عقود التأمين بانها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيها، عن نشأة 
العقود، سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين. تعتمد اهمية مخاطر التأمين على كل من احتمال وقوع 

حادث للجهة المؤمنة وحجم االثر المحتمل المتعلق به.
وفي حال تصنيف العقد كـ » عقد تأمين« فانه يبقى على هذه الحال بقية الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر 

التأمين بشكل كبير خالل هذه الفترة.
بصفة رئيسية تنقسم عقود التأمين الى البحري، الممتلكات، السيارات، الهندسة، الحوادث وااللتزامات وتكون بصفة رئيسية 

عقود تأمين قصيرة االجل.
يهدف التأمين البحري الى تعويض حملة العقود عن االضرار وااللتزامات الناشئة عن الخسارة أو الضرر للسفن والحوادث في 
البحر التي ينتج عنها خسارة كلية أو جزئية لشحنة البضاعة.  ان المخاطر الرئيسية بالنسبة للتأمين البحري هي خسارة 

سفينة أو حدوث اضرار لها، والحوادث التي ينتج عنها خسارة كلية أو جزئية لشحنة البضاعة.
يهدف التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية الى تعويض عمالء الشركة مقابل االضرار التي تتعرض لها ممتلكاتهم أو مقابل 
قيمة الملكية المفقودة. ان العمالء الذين يقومون بأنشطة تجارية في مبانيهم بامكانهم ايضا تلقي تعويضات عن خسائر 
مكاسبهم التي نتجت عن عدم قدرة استخدام الممتلكات المؤمنة في انشطة عملهم )تغطية انقطاع العمل(.  وبالنسبة لعقود 

التأمين على الممتلكات فان المخاطر الرئيسية هي الحريق، انقطاع العمل والسطو.
يهدف التأمين على السيارات الى تعويض حملة العقود عن األضرار التي تتعرض لها سياراتهم أو لقاء االلتزام تجاه الجهات 
األخرى الناشيء عن الحوادث.  يستطيع حملة العقود أيضا الحصول على تعويض عن الحريق أو السرقة التي تتعرض لها 
سياراتهم. يعتبر من االلزامي، في المملكة العربية السعودية، لكافة المركبات ان تكون لها بحد ادنى تغطية تجاه الغير. ايضا 
تقوم الشركة باصدار بوالص تأمين شاملة على السيارات. ان هذه البوالص تغطي التلفيات الناتجة عن العواصف والزوابع 

والفيضانات والحرائق والسرقة والحوادث الشخصية.
التزامات  التزامات المنتج،  النقود، تأمين خيانة االمانة، تأمين جميع مخاطر االنشطة،  التأمين على  يشمل تأمين الحوادث 
تعويض العمال/اصحاب العمل وتغطية التعويضات المهنية التي تحمي االلتزام القانوني للمؤمن عليهم التي تنشأ عن االهمال 

اثناء العمل.
يغطي تأمين الهندسة نوعين رئيسيين:أ( تأمين »كافة مخاطر المقاولين« بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد وانشاء مباني أو 
انشاءات هندسية مدنية مثل المنازل والمتاجر ومجموعة الشقق ومباني المصانع والطرق والجسور واعمال الصرف الصحي 
والخزانات ب( تأمين كافة مخاطر التشييد بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد أوتركيب المصنع واالالت مثل محطات الطاقة. 

ايضا يشمل الخط الهندسي لعمل تأمين تعطل االالت وتأمين المعدات االلكترونية.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

عقود التأمين )تتمة(

يهدف التأمين الطبي الى تعويض حملة البوالص عن مصاريفهم المتكبدة في العالج من األمراض او االصابات. يتم عرض 
التأمين الطبي بشكل رئيسي الى موظفي الشركات التي يوجد بها عدد كبير من المؤمن لهم.

يتم تحميل مصاريف تسوية المطالبات والخسائر على الدخل عند تكبدها وذلك بناء على االلتزامات المقدرة للتعويضات 
المدنية لحاملي العقود أو الغير من قبل حاملي العقود. هذه تتضمن تكاليف تسوية المطالبات المباشرة وغير المباشرة وتنشأ 
عن احداث طرأت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى في حالة عدم االبالغ عنها الى الشركة بعد. لم تقم الشركة بخصم 
مطلوباتها للمطالبات غير المسددة. يتم تقدير االلتزامات للمطالبات غير المسددة باستخدام ناتج تقييمات الحاالت الفردية 
المبلغ عنها الى الشركة والتحاليل االحصائية للمطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها وتقدير التكلفة النهائية المتوقعة 

للمطالبات االكثر تعقيدا والتي قد تكون متأثرة بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.

إعادة التأمين 

تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية ، بعمليات إسناد التأمين، حيث تؤمن هذه الترتيبات تنوع أكبر في األعمال وتسمح 
لإلدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانية نمو إضافي. يتم جزء كبير من عمليات 
إعادة التأمين بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة. تمثل الموجودات أو المطلوبات 
أو دفعات مستحقة من معيدي  التأمين  إلى معيدي  التأمين أقساط مستحقة  المالي لعمليات  المركز  المسجلة في قائمة 
التأمين وحصة الشركة في الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة من اعادة التأمين بنفس 

الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمن لهم.

تقوم الشركة بتقييم موجودات اعادة التأمين لديها، ان وجدت، بخصوص االنخفاض كل ثالثة أشهر. وفي حال وجود دليل 
موضوعي بانه حدث انخفاض في موجودات اعادة التأمين فان الشركة تقوم بخفض القيمة الدفترية الصل اعادة التأمين 
الى قيمته القابلة لالسترداد وتقوم باثبات خسارة االنخفاض في قائمة عمليات التأمين والعجز المتراكم. تقوم الشركة 
بجمع أدلة موضوعية بوجود انخفاض أصل اعادة التأمين باستخدام نفس الطريقة المتبعة لمديني التأمين واألرصدة المدينة 

االخرى. كما يتم احتساب خسارة االنخفاض باتباع نفس الطريقة المستخدمة لهذه الموجودات المالية.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو 
مجموعة من الموجودات المالية )باالضافة الى اقساط التأمين المدينة( . وفي حالة وجود دليل موضوعي على وقوع خسائر 
انخفاض في قيمة أي اصل مالي ، يتم تقدير قيمة  االصل القابلة لالسترداد ويتم تحديد خسارة االنخفاض على النحو التالي: 
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد االنخفاض في القيمة على اساس الفرق بين التدفقات النقدية 

المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي والقيمة الدفترية.
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة، يحدد اإلنخفاض في القيمة على اساس االنخفاض في القيمة العادلة.

الحالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  القيمة  في  اإلنخفاض  يحدد  بالتكلفة،  المثبتة  المالية  للموجودات  بالنسبة 
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حاليًا ألصل مالي مماثل. 

وألغراض العرض، يتم قيد االحتياطي الناتج في البند الخاص به في قائمة المركز المالي، ويتم تعديل قائمة نتائج عمليات 
التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين.



275

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها )تتمة(

البيانات  على  الموجودات  من  مجموعة  أو  المالية  الموجودات  قيمة  في  الدائم  االنخفاض  على  الموضوعية  األدلة  تشمل 
المالحظة من قبل الشركة عن األحداث التالية:

· اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد.	
· هناك احتمالية إلفالس الُمصدر أو المقترض.	
· عدم وجود سوق نشط للموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية.	
· بيانات ملحوظة تشير إلى أن هناك انخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة من الموجودات 	

المالية يمكن قياسه منذ تاريخ االعتراف األولي بهذه الموجودات، بالرغم من عدم إمكانية تحديد أصل مالي معين 
مرتبط بهذا االنخفاض. تشمل هذه البيانات:

o .التغيرات السلبية في وضع الدفعات للُمصدرين أو المقترضين في الشركة
o .الظروف االقتصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر المتالزمة مع التعثر في الموجودات

االنخفاض في موجودات غير مالية 

ال يتم استهالك الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد بل يتم مراجعة االنخفاض الدائم في قيمتها بشكل سنوي. يتم 
مراجعة االنخفاض في قيمة الموجودات الخاضعة لالستهالك عندما تشير االحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة 

الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد.

القابلة  القيمة  عن  لألصل  الدفترية  القيمة  في  الزيادة  تمثل  والتي  القيمة،  في  الهبوط  عن  الناتجة  الخسارة  إثبات  يتم 
لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير االنخفاض ، يتم 

تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(.

تكاليف وثائق تأمين مؤجلة

يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود التأمين بالقدر 
الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لالسترداد من االقساط المستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف 

عند تكبدها.

وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء هذه التكاليف بطريقة النسبة والتناسب على مدى فترة االقساط المستقبلية المتوقعة ما 
عدا الشحن البحري حيث يكون الجزء المؤجل التكلفة المتكبدة خالل الربع األخير . يتم قيد اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات 

التأمين والفائض المتراكم . 

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها 
ذلك االصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء ، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
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( اإلستثمارات المتاحة للبيع	(أ
ف الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها موجودات مالية غير مشتقة والمصّنفة في هذه الفئة أو غير المصّنفة  تعرَّ
في أي فئة أخرى. تقاس هذه االستثمارات اساسا بسعر الكلفة والحقًا بالقيمة العادلة. تظهر التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة لهذه االستثمارات كبند مستقل في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للمساهمين. 
يتم تسجيل األرباح والخسائر المحققة من عملية بيع هذه االستثمارات في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض 
المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين. كما يتم تسجيل األرباح الموزعة ودخل العمولة وأرباح / خسائر تحويل 

العمالت المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة العمليات الشاملة للمساهمين.

يحّمل االنخفاض الدائم في قيمة االستثمارات على قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين كأعباء 
انخفاض في القيمة.

بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في االسواق النظامية ، تحدد القيمة العادلة على أساس االسعار المتداولة 
في السوق. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام 

العمولة لبنود بنفس الشروط وخصائص المخاطر .
بالنسبة الستثمارات االسهم غير المتداولة ، تحدد القيمة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مشابه أو على 

أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة.

( اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق	(أ
لدى  وأن  ثابت  استحقاق  تاريخ  لديها  والتي  للتحديد  القابلة  تلك  أو  الثابتة  الدفعات  ذات  االستثمارات  تصنف 
الشركة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. 
ويتم قياسها في وقت الحق بالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصص االنخفاض في القيمة. ويتم احتساب التكلفة المطفأة 
بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة اقتناء باستخدام طريقة العائد الفعلي. ويتم االعتراف بأي مكاسب أو 
خسائر من هذه االستثمارات في قائمة عمليات المساهمين أو قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم عندما يتم 

استبعاد االستثمار أو انخفاضه.

المحاسبة بتاريخ التداول 

يتم إثبات أو شطب كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ 
الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات( . العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية 
هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك 

المتعارف عليها في السوق.

النقد وما في حكمه

يتضمن النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع تحت الطلب واالستثمارات ذات 
السيولة العاليتة التي يمكن تسييلها خالل فترة ثالثة اشهر او اقل من تاريخ اقتنائها.

الشهرة

يتم إعتبار سعر الشراء المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة كـ » شهرة » . تقوم 
اإلدارة بإجراء إختبار الشهرة للتأكد من عدم وجود إنخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة علي األقل في نهاية 
كل سنة. يحدد اإلنخفاض في قيمة الشهرة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموع 
الوحدات المدرة للنقدية( التي تتعلق بالشهرة. وفي حالة تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المدرة للنقدية 
)أو مجموع الوحدات المدرة للنقدية( بأقل من القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموع الوحدات 
القيمة . اليمكن عكس قيد  إثبات خسارة اإلنخفاض في  الشهرة، عندئذ يتم  التي خصصت لها  المدرة للنقدية( 

خسائر اإلنخفاض فــــــــي قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية .
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ممتلكات ومعدات

تظهر المملتكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة وأي انخفاض في القيمة ما عدا االعمال الرأسمالية 
تحت التنفيذ التي تظهر بالكلفة. يحمل االستهالك على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وذلك باستخدام طريقة 

القسط الثابت، ويتم توزيع تكاليف الموجودات ذات الصلة على اساس حياتها العملية المقدرة كما يلي:

عدد السنوات

4سيارات

4 – 10اثاث وتجهيزات 

4 – 10أجهزة كمبيوتر و معدات مكتبية

10تحسينات على المأجور

تحدد االرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم قيدها في قائمة عمليات 
التأمين والفائض المتراكم.

تقيد مصاريف الصيانة واالصالح العادية التي ال تزيد جوهريا عن العمر االنتاجي المقدر لالصل في قائمة عمليات المساهمين 
عند ظهورها. اما مصاريف التجديدات والتحسينات ، ان وجدت، فتعتبر مصاريف رأسمالية وهذه الموجودات هلى هذا النحو 

يتم ايقافها.

مخصصات االلتزامات

يتم اثبات المخصصات عندما يكون على الشركة )التزام قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، ويكون تدفق المواد التي 
تنطوي على منافع اقتصادية مطلوبا لسداد االلتزامات مع امكانية تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

ذمم دائنة تجارية واخرى

يتم اثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالكلفة المطفأة باستخدام الفائدة الفعالة.
يتم اثبات االلتزامات بالنسبة للمبالغ الواجب سدادها عن الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير أم لم يصد بها فواتير 

للشركة.

تحويل العمالت األجنبية

إجراء  عند  السائدة  التحويل  بأسعار  السعودي  الريال  إلى  األجنبية  بالعملة  المعامالت  تحويل   يتم 
المعاملة . ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال 
السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ . إن المكاسب والخسائر الناتجة عن تسديد هذه العمليات أو تحويل العمالت 
االجنبية باسعار الصرف في نهاية العام للموجودات والمطلوبات المالية يتم إدراجها ضمن قائمة عمليات التأمين والفائض 

المتراكم او قائمة عمليات المساهمين.

اختبار كفاية المطلوبات

يتم إجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف 
االكتتاب المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرًة على قائمة 
نتائج عمليات التأمين والعجز المتراكم وذلك بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة أواًل وبعد ذلك يتم تكوين 

مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبات )مخصص الخسائر سارية المفعول(. 
وفي الحاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية المطلوبات استخدام أفضل االفتراضات الجديدة، يتم استخدام هذه االفتراضات 

)بدون أي هامش لقاء أي تغير عكسي( لقياس هذه المطلوبات الحقًا.
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اقساط تأمين وذمم مدينة

ان اقساط التأمين والذمم المدينة االخرى هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو محددة، ويتم 
تسجيلها مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد تنزيل 

مخصص االنخفاض في القيمة.
تخفض القيمة الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب مخصص وتسجل خسائر االنخفاض في قائمة عمليات 
التأمين والفائض المتراكم. يتم عمل مخصص انخفاض للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم 
تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط االصلية. ان المبالغ المستردة الالحقة التي 
تم شطبها سابقا يتم قيدها على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم تسجيل الذمم المدينة من عقود 
التأمين في نفس الفئة وتتم مراجعتها للتحقق من وجود انخفاض في القيمة كجزء من مراجعة االنخفاض في 

قيمة الذمم المدينة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم حاليًا تجنيب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه لجميع الموظفين طبقًا لشروط 
وأحكام نظام العمل السعودي عند إنهاء عقود عملهم. يحتسب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا المكتسبة التي 
يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
على أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في 

نظام العمل في المملكة العربية السعودية. 

إثبات اإليرادات

إثبات دخل األقساط والعمولة
يتم إثبات إجمالي األقساط والعموالت عند إصدار وثيقة التأمين. يتم تسجيل الجزء من األقساط والعموالت التي 
سيتم إكتسابها مستقباًل كـ »أقساط وعموالت غير مكتسبة« على التوالي، ويتم تأجيلها بصورة مماثلة على مدى 
فترة وثيقة التأمين المعنية ما عدا الشحن البحري. إن الجزء غير المكتسب من التأمين على الشحن البحري يمثل 

25% من اجمالي األقساط المكتتبة خالل السنة المالية الحالية.
تظهر أقساط التأمين ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط غير 

مكتسبة، ويتم تأجيلها بإستعمال الطرق التالية:

· بالنسبة للشحن البحري، على األقل بوليصة ثالثة أشهر وذلك ألن بوالص التأمين البحري تغطي فترات 	
مختلفة اقل من عام ، وبذلك يتم توزيع األقساط المكتسبة علي فترة وثائق التأمين.

· عدد األيام الفعلية لكافة فئات التأمين األخرى.	

دخل العمولة

يتم إثبات دخل العموالت على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة 
السائد.

توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.

المطالبات

يشتمل إجمالي المطالبات على المزايا والمطالبات المدفوعة لحملة وثائق التأمين، التغيرات في قيمة المطلوبات 
القيمة  التأمين وتكاليف معالجة المطالبات الخارجية والداخلية بعد خصم  الناشئة عن العقود مع حملة وثائق 

المتوقعة لالستردادات.
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المالي،  المركز  قائمة  بتاريخ  المسددة  غير  المتكبدة  للمطالبات  المقدرة  التكلفة  على  التسوية  تحت  المطالبات  تشتمل 
وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، والنقص في القيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى، سواء تم التبليغ عنها من 
قبل المؤمنين أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبّلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على 
أساس تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد 
المطالبات المتكبدة غير المبّلغ عنها، بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات والقيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى 
كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات 

المجنبة في الفترة الالحقة في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم للسنة.
يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة.

الخردة وتعويضات االحالل

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع سيارات )معطوبة عادة( أو ممتلكات مقتناة لتسديد مطالبة )اي الخردة(. كما يحق 
للشركة متابعة اطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف )اي: االحالل(.

والمركبات  المطالبات،  بخصوص  التأمين  التزامات  قيام  في  بمثابة مخصص  المدرجة  المعطوبات  مستردات  تقديرات  ان 
المعطوبة أو الممتلكات المقتناة يتم اثباتها في بند الموجودات االخرى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة عن المبلغ 

الذي يمكن استرداده بشكل معقول من بيع السيارات أو الممتلكات.
ايضا تعتبر تعويضات االحالل بمثابة مخصص في قيام التزامات التأمين بخصوص المطالبات، ويتم اثباتها في بند الموجودات 
االخرى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة عن التقييم للمبلغ الذي يمكن استعادته بشكل معقول من التصرف ازاء 

الطرف الثالث.

التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي يتكون منها ويتم ذلك 
عادًة عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة. 

المقاصة 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما 
يكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة 
االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين إال اذا كان ذلك مطلوبًا او 

مسموحًا من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

عقود االيجار

يتم اثبات دفعات عقود االيجار التشغيلية كمصاريف ضمن قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم بطريقة القسط الثابت 
على طول فترة عقد االيجار.

الزكـاة وضريبة الدخل

السعوديين وضريبة  المساهمين  نيابة عن  وفقا النظمة مصلحة الزكاة والدخل )»المصلحة«( تخضع الشركة للزكاة 
الدخل نيابة عن المساهمين االجانب. تستحق الزكاة وضريبة الدخل وتحمل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
السعوديين واالجانب على التوالي ويتم احتساب اية مبالغ اضافية مستحقة ، ان وجدت، عند االنتهاء من الربوطات وتحديد 

تلك المبالغ.

دخل العموالت غير المكتسب

يتم تاجيل وإطفاء دخل العموالت الناتجة عن عقود إعادة التامين على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها بطريقة مماثلة 
القساط التأمين المكتسبة . ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم.
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القيم العادلة لألدوات المالية

تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية، وأقساط التأمين المدينة، والمطلوب من 
معيدي التأمين، و االستثمارات ، والمطالبات تحت التسوية، والمطلوب إلى معيدي التأمين وموجودات ومطلوبات 

أخرى. 

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستعمال معدل الفائدة 
لبنود بشروط وصفات مخاطر مماثلة. ويتم تقدير القيمة العادلة لكافة االدوات المالية االخري باستخدام طرق 

مثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات على األسعار المتداولة في األسواق النشطة أو القيمة العادلة المقدرة. وبالنسبة 
للقيمة العادلة لالستثمارت الغير متداولة، فيتم تقديرها لسعر السوق إلستثمار مشابه أو على أساس التدفقات 

النقدية المخصومة.

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز 
المالي.

تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في حال تطبيقه عند احتساب وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:

المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية )بدون تعديل أو دعم(.
المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالية المشابهة أو طرق تسعير 

أخرى والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.
المستوى الثالث: طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من 

السوق.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم 
وعندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. 
ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين إال 

اذا كان ذلك مطلوبًا او مسموحًا من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

احتياطى عجز اإلكتتاب باألقساط

تقوم الشركة بتحليل نسب الخسارة المباشرة أو الصافية/ المجمعة للفترات المنقضية. يتم األخذ في اإلعتبار 
استخدامها  يتم  ثم  ومن  النسب،  هذه  احتساب  عند  العالقة  ذات  عنها  مبلغ  والغير  المتكبدة  المطالبات  إحتياطي 

لتحديد إحتياطي العجز في كل وحده عمل.
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التقارير القطاعية

يمثل القطاع جزء اساسي من الشركة ويقوم ببيع/بتقديم منتجات  أو خدمات معينة )قطاع حسب النشاط( والتي 
هي عرضة لمخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر ومنافع القطاعات االخرى. والغراض ادارية، تتكون الشركة من 

وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعات االعمال الرئيسية الثالثة التالية: 
· التأمين الصحي،  ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية 	

والعالجية.
· بالسيارات ويستثنى من ذلك مخاطر 	 المتعلقة  الخسائر وااللتزامات  السيارات، تقوم بتغطية  تأمين 

النقل.
· فروع التأمين األخرى، ويشمل فروع التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها أعاله.	

ألجل  الودائع  و  االجل  قصيرة  الودائع  من  المكتسب  الدخل  ان  أعمال.  قطاع  المساهمين  دخل  إعتبار  يتم  ال 
واالستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقق اإليرادات. ان بعض مصاريف التشغيل المباشرة وغيرها من المصاريف 
غير المباشرة خصصت لهذا القطاع على أساس مناسب. ويتم تخصيص الخسارة أو الفائض من عمليات التأمين 

إلى هذا القطاع على أساس مناسب.
يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح 

أو الخسارة في القوائم المالية المرفقة. 
السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقًا ألسعار  القطاعات خالل  لم تحدث أية معامالت بين 
التحويل بين قطاعات األعمال، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج 

القطاع على التحويالت بين قطاعات األعمال والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية  للشركة.

المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تم 
تبنيها من  قبل الشركة

ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة تتفق مع تلك التي يتم اتباعها 
في اعداد القوائم المالية للسنة السابقة وتبني المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة والتفسيرات  المعمول بها 

لدى الشركة ليس لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية المرحلية الموجزة للشركة .
قامت الشركة بتبني التعديالت والتنقيحات على المعايير القائمة، وهي التي استخدمت من قبل مجلس معايير 

المحاسبة الدولية:

( معايير وتعديالت جديدة 	(أ

التفسيرالمعيار

تعديالت على ضرائب الدخل – ضرائب مؤجلة: استرداد للموجودات االساسيةالمعيار الدولي للقتارير المالية  رقم 1

تعديالت على ضرائب الدخل – ضرائب مؤجلة: استرداد للموجودات االساسيةالمعيار الدولي  رقم 12

تعديالت على ضرائب الدخل – ضرائب مؤجلة: استرداد للموجودات االساسيةالمعيار المحاسبي الدولي رقم 12

االفصاحات المتعلقة بجهة ذات عالقة المعيار المحاسبي الدولي رقم 24

تعديالت للمعيار المحاسبي رقم 7 االدوات المالية: االفصاحات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7

ان تبني المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات التي تنطبق على الشركة ليس لها أي تأثير جوهري على هذه 
القوائم المالية المرحلية الموجزة.
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( معايير مصدرة ولم يحن موعد تطبيقها بعد	(أ

التقارير  تفسيرات  لجنة  المالية وتفسيرات  للتقارير  الدولية  المعايير  الدولية  المحاسبة  معايير  اصدر مجلس 
المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد:

تاريخ التطبيقالتفسيرالمعيار

1 يناير 2015االدوات المالية – التصنيف والقياسالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

1 يناير 2013القوائم المالية الموحدةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10

1 يناير 2013االتفاقيات المشتركةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11

1 يناير 2013االفصاح عن القوائم في منشآات أخرىالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12

1 يناير 2013قياس القيمة العادلةالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13

تعديالت للمعيار المحاسبي رقم 1 – عرض المعيار المحاسبي الدولي رقم 1
1 يناير 2013القوائم المالية

1 يناير 2013تعديالت لتصنيف معدات الصيانةالمعيار المحاسبي الدولي رقم 16 

1 يناير 2013تعديالت للمعيار المحاسبي رقم 19 منافع الموظفينالمعيار المحاسبي الدولي رقم 19 

1 يناير 2013قوائم مالية منفصلةالمعيار المحاسبي الدولي رقم 27 

1 يناير 2013االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركةالمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 

االدوات المالية: لعرض )مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 
1 يناير 2014المالية(

تعديالت لتأثيرات الضريبة عند التوزيع على حاملي ادوات حقوق المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 
1 يناير 2013الملكية

تعديالت العداد التقارير المالية المرحلية والمعلومات القطاعية المعيار المحاسبي الدولي رقم 34 
1 يناير 2013الجمالي الموجودات والمطلوبات

افصاحات  عنه  ينتج  سوف  الشركة  على  تنطبق  والتي  اعاله  والمعدلة  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  تبني  إن 
وتغييرات في بعض التصنيفات والقياسات على هذه القوائم المالية للشركة. ولكن ال تعتقد الشركة ان ذلك 

سيكون له تأثير على مركزها وأدائها المالي نتيجًة لهذا التبني.
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التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة    – 4

يتطلب اعداد القوائم المالية للشركة من االدارة اجراء التقديرات واالفتراضات التي قد توثر على مبالغ االيرادات 
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واالفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ اعداد القوائم المالية . 
بيد ان عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات يمكن ان يؤدي الى تعديل جوهري في المستقبل على القيمة 

الدفترية للموجودات أو المطلوبات.

فيما يلي االفتراضات االساسية المتعلقة بالمصادر االساسية  المسقبلية واالخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ 
قائمة المركز المالي والتي يمكن ان تؤدي كما هو موضح ادناه الى اجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية 

للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية 
التي تقوم بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات 
التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها 
)IBNR( تقديرًا للمطالبات التي يتوقع اإلفصاح عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحدث المؤمن عليه 
الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي. ان الطريقة الفنية االولية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة 
المطالبات المفصح عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها )IBNR(، تعتمد على الخبرة السابقة 

لالدارة.
التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم  المحكمة أو عن طريق  التي تتطلب قرارًا من  المطالبات  تقدر 
المخصصات  بمراجعة  اإلدارة  تقوم  بالممتلكات.  المتعلقة  المطالبات  بتقدير  مستقلة  مخاطر  تسويات  شركات 

المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي.
إن الشركة معرضة لمخاطر النزاعات مع احتمالية عدم مقدرة معيدي التأمين على السداد.  تقوم اإلدارة بمراجعة 

تطور النزاعات مع معيدي التأمين على أساس ربع سنوي.

خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة 
من الموجودات المالية التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. ان الذمم 
المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر 
في إثبات خسارة اإلنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. 
بتقويم  الشركة  تقوم  ذلك،  وإلجراء  والتقديرات.  األحكام  إجراء  هذه  القيمة  في  اإلنخفاض  مراجعة  تتطلب 
خصائص االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرًا على القدرة على سداد كافة 

المبالغ المستحقة طبقًا للشروط التعاقدية.

تكاليف االكتتاب المؤجلة 

يتم تسجيل بعض تكاليف اإلكتتاب المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على عقود جديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة 
وتطفأ في قائمة عمليات التأمين  والفائض المتراكم على مدى فترة العقد وبما يتماشى مع شروط التغطية 
المعنية.  اذا لم يتم تحقيق االفتراضات المتعلقة بالربحية المسقبلية لهذه الوثائق ، فإن إطفاء هذه المصاريف 
يمكن أن يتسارع ، وهذا قد يتطلب أيضا شطب اضافي لهذه المصاريف المؤجلة في قائمة عمليات التأمين و الفائض 

المتراكم.

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
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) شركة مساهمة سعودية (
إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

٥ -  النقد وما فى حكمه
2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

153.556 34.132 نقد لدى البنوك

57.352 - ودائع قصيرة االجل

210.908 34.132

عمليات المساهمين 

136.135 32.314 نقد فى الصندوق ولدى البنوك

45.645 - ودائع قصيرة األجل

181.780 32.314

يتم االحتفاظ بالنقدية لدى البنوك لدى اطراف اخرى ذات تصنيف ائتماني جيد . ان القيمة الدفترية المفصح 
بشكل معقود اعاله عنها تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.

٦ -  االستثمارات المتاحة للبيع

       عمليات التأمين

تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع بالبنوك المحلية في وحدات صناديق استثمارية مدرجة في سوق المال)تداول( 
المحققة  المكاسب غير  العالمية. تم قيد  التداول  البنوك االجنبية في أسواق  االستثمارات في   ادراج  يتم  بينما 
والبالغة 0.017 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2012 )31 ديسمبر 2011: 0.46 مليون ريال سعودي(  في 

قائمة فائض عمليات التأمين كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع.

الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يلي:

الرصيد في نهاية 
السنة

التغير في القيمة 
العادلة خالل السنة

التحويل من 
استثمارات محتفظ 

بها حتى تاريخ 
االستحقاق )ايضاح 

)1-٦

الحركة خالل 
السنة

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2012

843 )390( - )7.165( 8.398 استثمارات في اسهم حقوق ملكية

- - - )20.077( 20.077 استثمارات في صناديق استثمارية

1.596 24 1.572 - - استثمارات في سندات

2.489 )366( 1.572 )27.242( 28.475
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

الرصيد في نهاية  
السنة

التغير في القيمة  
العادلة خالل 

السنة

التحويل من 
استثمارات محتفظ 

بها حتى تاريخ 
االستحقاق )ايضاح 

)1-٦

الحركة خالل 
السنة

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر 2011

8.398 383 - )6.888( 14‚903 استثمارات في اسهم حقوق ملكية

20.077 77 - 16.537 3‚463 استثمارات في صناديق استثمارية

- - - )8‚787(        8‚787 استثمارات في سندات

28.475 460 - 862      27‚153
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

٦ -  االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(

عمليات المساهمين

2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

15.527 20.278 أوراق مالية مدرجة في سوق مالية

1.923 1.923 أوراق مالية غير مدرجة في سوق مالية

17.450 22.201

المتاحة للبيع – مدرجة في سوق مالية:

الرصيد في اخر 
السنة

التغير في القيمة  
العادلة خالل 

السنة

التحويل من استثمارات 
محتفظ بها حتى تاريخ 
االستحقاق )ايضاح ٦-1(

الحركة خالل السنة الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال 
سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2012

1.991 )433( - )13.103( 15.527
االستثمار في اسهم حقوق 
ملكية )مدار من قبل أودي 

كابيتال(

18.286 258 18.028 - - االستثمار في سندات )مدار 
من قبل أودي كابيتال(

26.278 )175( 18.028 )13.103( 15.527

الرصيد في نهاية 
السنة

التغير في القيمة  
العادلة خالل 

السنة

التحويل من 
استثمارات محتفظ 

بها حتى تاريخ 
االستحقاق )ايضاح 

)1-٦

الحركة خالل 
السنة

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر 2011

صندوق االسواق المالية 
بالريال السعودي )مدار من

- - )51‚699( 51‚699  كام السعودي الفرنسي(

- - )19.911( 19.911 صندوق القنديل )مدار من كام 
السعودي الفرنسي(

15.527 405 15.122 - حقوق ملكية )مدار من أودي 
كابيتال(

15.527 405 )56.488( 71.610

تم قيد الخسارة الغير محققة والبالغة 0.175 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2012 )31 ديسمبر 2011 : 0.12 
مليون ريال سعودي( ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع. ان 
احتياطي استثمارات متاحة للبيع كما في 31 ديسمبر 2012 هو 0.023 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2011: 0.41 

مليون ريال سعودي(.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

٦ -  االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(

المتاحة للبيع - غير مدرجة في سوق مالية:

الرصيد في نهاية 
السنة

التغير في القيمة  
العادلة خالل السنة

الحركة خالل
السنة

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2012

         1‚923                -                -         1‚923 استثمار في شركة محلية

         1‚923                -                -         1‚923

الرصيد في نهاية 
السنة

التغير في القيمة  
العادلة خالل السنة

الحركة خالل 
السنة

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

كما في 13 ديسمبر 1102

         1‚923                -                -         1‚923 استثمار في شركة محلية

         1‚923                -                -         1‚923

٧– االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

عمليات التأمين

تمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق سندات بنسبة فائدة ثابتة من 4 الى 10 سنوات بواقع معدل 
فائدة فعال يتراوح بين 2.4% إلى 625‚4%. قامت الشركة بشراء سندات قدرها 21.78 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 
2011: 5.36 مليون ريال سعودي( وباعت / استحق تاريخ االستثمار بمبلغ 25.56 مليون ريال سعودي خالل العام. 
وكما في 31 ديسمبر 2012 قامت الشركة باعادة تصنيف جميع استثماراتها المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

الى استثمار متاح للبيع بسبب تغير في نية االدارة. 

عمليات المساهمين

تتمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق سندات تتراوح من 1 – 10 سنوات بنسبة فائدة ثابتة 
بواقع معدل فائدة فعال يتراوح بين 77‚1% الى 125‚6% )31 ديسمبر 2011: 5‚2% الى 5‚3%( سنويًا. قامت الشركة 

بشراء سندات بمبلغ 35.13 مليون ريال سعودي )2011: 6.95 مليون ريال سعودي ( وباعت/استحق تاريخ دفع 
استثمار بمبلغ 36.57 مليون ريال سعودي خالل العام. وكما في 31 ديسمبر 2012، قامت اشركة باعادة تصنيف 

جميع استثماراتها المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق الى استثمار متاح للبيع بسبب تغير في نية االدارة.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

٨ – اقساط التامين المدينة 
2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

178.408 134.594 المطلوب من حملة بوليصة التأمين
229.617 172.056 المطلوب من أطراف ذات عالقة
)26.970( )25.535( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

381.055 281.115

متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

المجموعأكثر من 180 يوممن 91 الى 180 يومأقل من 90 يوم

31 ديسمبر2012
)ألف ريال 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(سعودي(

172.056-129.07842.978اقساط التامين المدينة – أطراف ذات عالقه

)25.535()16.952()8.583(-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
210.50648.63521.974281.115اقساط التامين المدينة، صافي 

متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

المجموعأكثر من 180 يوممن 91 الى 180 يومأقل من 90 يوم

31 ديسمبر2011
)ألف ريال 

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(سعودي(

106.99626.31845.094178.408اقساط التامين المدينة

209.23419.2861.097229.617اقساط التامين المدينة – أطراف ذات عالقه

)26.970()20.129()6.841(-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
316.23038.76326.062381.055اقساط التامين المدينة، صافي 

ان حركة مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها هي كالتالي:
20122011

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

26.97031.541الرصيد في بداية السنة

)4.571()1.435(مخصص إنتفى الغرض منه خالل السنة

25.53526.970الرصيد في نهاية السنة

تتوقع اإلدارة استالم كافة مبالغ أقساط التأمين، وذلك بناًء على الخبرة السابقة. ال تقوم الشركة بأخذ ضمانات 
على المبالغ المدينة وبالتالي فإن غالبية الذمم غير مضمونة. يشكل اكبر خمسة عمالء 71.63% من الذمم المدينة 
القائمة كما في 31 ديسمبر 2012 )31 ديسمبر 2011: 64.95%(. تتكون الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء 

وشركات تأمين بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

٩ - المطلوب من معيدي التأمين
2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

12.008 22.439 مطلوب من معيدي التأمين

)3.165( )2.396( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

8.843 20.043

10 – تكاليف إقتناء وثائق التأمين المؤجلة

2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

7.898 9.462 الرصيد في 1 يناير

22.778 22.278 تكاليف متكبدة خالل السنة

)21.214( )22.607( المحمل خالل السنة

9.462 9.133 الرصيد في 31 ديسمبر 

11 – المصاريف المدفوعة مقدما والذمم المدينة األخري
2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

3.767 2.096 رسوم مؤجلة إلدارة المطالبات 

5.097 4.512 ايجارات مدفوعة مقدما

20 7 فوائد مستحقة

39.320 54.642 دفعات مقدمة للمستشفيات

11.959 25.531 أخري

60.163 86.788
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

12 – الممتلكات والمعدات

    عمليات التأمين

أجهزة كمبيوتر و اثاث وتجهيزات سيارات
معدات مكتبية

تحسينات على 
االجماليالمأجور

الكلفة:
)ألف ريال 

سعودي(
)ألف ريال 

سعودي(
)ألف ريال 

سعودي(
)ألف ريال 

سعودي(
)ألف ريال 

سعودي(

1485.1125.4182.02012.698بداية السنة

841.4821.3211.4724.359اضافات

2326.5946.7393.49217.057نهاية السنة

االستهالكات:

341.2122.2107004.156بداية السنة

561.6631.6248154.158المحمل للسنة

902.8753.8341.5158.314نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

1423.7192.9051.9778.743في 31 ديسمبر 2012

1143.9003.2081.3208.542في 31 ديسمبر 2011

13- دخل العموالت غير المكتسب
2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

18.444 15.081 كما في 1 يناير

31.669 40.434 عموالت مستلمة خالل السنة 

)35.032( )38.850( عموالت مكتسبة خالل السنة

15.081 16.665 كما في 31 ديسمبر

14 - الحركة في األقساط غير المكتسبة
2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

312.947 402.856 إجمالي األقساط غير المكتسبة كما في 1 يناير 

)402.856( )336.380( إجمالي األقساط غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر

)89.909( 66.479 التغير في األقساط غير المكتسبة

)108.342( )83.450( حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في 1 يناير 

83.450 91.375 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 

)24.892( 7.925 التغير في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

)114.801( 74.401 التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

1٥ – المطالبات
2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

669.699 848.348 إجمالي المطالبات المدفوعة 

258.198 188.689 إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في نهاية السنة

927.897 1.037.037

)224.450( )258.198( إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في بداية السنة

703.447 778.839 إجمالي المطالبات المتكبدة

)62.848( )116.193( المبالغ المستردة من معيدي التأمين

)121.725( )75.189( حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة كما في نهاية السنة

)184.573( )191.382(

73.051 121.725 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة كما في بداية السنة

)111.522( )69.657( حصة معيدي التأمين من المطالبات

591.925 709.182 صافي المطالبات المتكبدة

من المتوقع استالم كافة المبالغ المستحقة من معيدي التأمين خالل 12 شهرًا من تاريخ التقرير. تم إحتساب 
حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة على أساس نسبة توزيع الخطر.

1٦ - المستحقات والمطلوبات األخرى
2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

460 543 مصاريف مستحقة
2.000 2.246 ورش الصيانة
4.082 - رسوم إدارة المطالبات
2.584 1.164 وسطاء التأمين
147 591 أتعاب المسح 

11.024 5.764 عموالت وحوافز مستحقة
3.017 2.306 أتعاب مستحقة لمجلس الضمان الصحي
1.326 1.048 أتعاب إشراف وتفتيش مستحقة
8.554 9.748 ضرائب مستقطعة مستحقة
19.507 3.989 أخرى

52.701 27.399
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

1٧ – الزكاة وضريبة الدخل
تم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة الدخل بالمملكة العربية السعودية . تتألف 

مكونات مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة مما يلي :

2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

200.000 200.000 حقوق الملكية 

)20.000( )20.000( وديعة نظامية

18.862 27.429 اإلحتياطي النظامي

106.876 89.716 أرباح سنوات سابقة

)20.000( )20.000( توزيعات ارباح مدفوعة

2.792 4.995 مخصص نهاية الخدمة للموظفين

)24.828( - إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

)8.542( )8.743( الممتلكات والمعدات، صافي

255.160 273.397

50.666 30.136 أرباح السنة

)151( )2.204( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

4.995 2.318 مخصص نهاية الخدمة للموظفين

310.670 303.647 الوعاء الزكوي

304.457 297.574 حصة المساهمين السعوديين )%98(

7.611 7.439 الزكاة للفترة بواقع %2.5

1.110 605 ضريبة الدخل للمساهمين غير السعوديين )%2(

222 121 ضريبة الدخل بواقع %20

7.833 7.560 الزكاة وضريبة الدخل
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

1٧ – الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(
تتلخص الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل مما يلي :

2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

12.564 17.088 الرصيد في بداية السنة 

7.833 7.560 المحمل على السنة

)3.309( )2.829( المدفوع خالل السنة

17.088 21.819 الرصيد في نهاية السنة 

إن الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة ترجع أساسا إلى إدخال بعض التعديالت وفقا 
لألنظمة المالية ذات العالقة.

وضع اإلقرار:

قدمت الشركة االقرار الزكوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2011وحصلت بموجبة على شهادة مقيدة. 

1٨ –  رأس المال
إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة يبلغ 200 مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة وهو 

مقسم الى 20 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 ريال سعودي.

1٩ - احتياطي نظامي
تمشيًا مع متطلبات نظام شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة،  تقوم 

الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويـل 20% من صافي الربح السنوي إلى أن يبلغ االحتياطي 100% من رأس 
المال.  إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

20 –   توزيعات ارباح
قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ 23 جماد األخر )الموافق 14 مايو 2012( الموافقة على مقترح 

مجلس االدارة بتوزيع أرباح بقيمة 1 ريال سعودي لكل سهم لحملة االسهم المسجلين كما في تاريخ اجتماع 
الجمعية العمومية العادية.

21 –   وديعة نظامية

2011 2012

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات المساهمين

20.000 20.000 وديعة نظامية
تمشيا مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية ، قامت الشركة بايداع 10% من راس المال 

 المدفوع والذي يمثل
20 مليون ريال سعودي في بنك تم اختياره من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . ال يمكن سحب هذه 

الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

22 - ربحية السهم
يتم إحتساب ربحية السهم للفترة بتقسيم صافي االرباح للسنة على متوسط عدد األسهم القائمة  في نهاية 

السنة.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

23 - المصاريف العمومية واإلدارية
2011 2012

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

عمليات التأمين 

60.934 63.442 تكلفة موظفين

1.411 1.007 أتعاب مهنية وقانونية

8.717 10.084 إيجار مكاتب

2.510 4.158 استهالك 

2.483 2.178 مصاريف مكاتب

3.149 4.116 مصاريف اتصاالت

115 132 مصاريف سيارات

- 1.600 ضرائب استقطاع

2.147 1.957 قرطاسية ومطبوعات

434 478 نقل وبريد

261 282 كهرباء

4.923 4.478 أخرى

87.084 93.912

2011 2012 عمليات المساهمين 

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

480 400 أتعاب مهنية
1.248 - رسوم علي الشهرة الغير مدفوعة
326 706 أخري

2.054 1.106

24 - المعلومات القطاعية

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

ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية ومكافأة ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة.

المدينة، المطلوب من معيدي  التأمين  النقد وما فى حكمه، االستثمارات، أقساط  القطاعات  ال تتضمن موجودات 
التأمين، المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى وصافي الممتلكات والمعدات.

 ال تتضمن مطلوبات القطاعات المطلوب لمعيدي التأمين، المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى، المطلوب إلى    
عمليات المساهمين  ومخصص نهاية الخدمة للموظفين.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

24 – المعلومات القطاعية )تتمة(

المجموع أخرى مركبات طبي
)ألف ريال 

سعودى(
)ألف ريال 

سعودى(
)ألف ريال 

سعودى( )ألف ريال سعودى( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

عمليات التأمين

222.692 477.640 323.738 1.024.070 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)281.965( )276.881( )5.084( - أقساط إعادة التأمين المسندة
)5.148( )2.461( )1.139( )1.548( فائض خسارة أقساط التأمين
736.957 44.396 471.417 221.144 صافي أقساط التأمين المكتتبة
74.402 )1.049( 28.349 47.102 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 
811.359 43.347 499.766 268.246 صافي أقساط التأمين المكتسبة
38.850 38.126 706 18 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين 
850.209 81.473 500.472 268.264 صافي االيرادات

التكاليف و المصاريف:
848.348 124.111 482.810 241.427 إجمالي المطالبات المدفوعة

)116.193( )112.906( )2.140( )1.147( ناقصا : حصة معيدي التأمين
732.155 11.205 480.670 240.280 صافي المطالبات المدفوعة
)22.973( )2.886( )4.438( )15.649( صافي التغير في المطالبات تحت التسوية
709.182 8.319 476.232 224.631 صافي المطالبات المتكبدة

140 140 - - إحتياطي أخطار قائمة
22.607 5.310 10.635 6.662 تكاليف اقتناء وثائق التأمين
731.929 13.769 486.867 231.293 صافي التكاليف
118.280 67.704 13.605 36.971 صافي نتائج عمليات التأمين
)5.002( )1.500( )2.389( )1.113( رسوم إشراف وتفتيش
)2.356( - - )2.356( مصاريف مجلس الضمان الصحي
)93.912(  مصاريف عمومية و ادارية غير موزعة
2.204 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
6.171 ايرادات من إستثمارات غير موزعة
25.385 الفائض من عمليات التأمين

كما في 31 ديسمبر 2012
91.375 90.163 1.212 - حصة معيدي التأمين من األقساط الغير مكتسبة
75.189 70.599 3.150 1.440 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
9.133 2.429 4.994 1.710 تكاليف إستحواذ مؤجلة

523.992 موجودات غير موزعة
699.689
16.665 16.482 180 3 األقساط الغير مكتسبة
336.380 103.315 168.435 64.630 المطالبات القائمة
188.689 80.812 77.763 30.114 دخل العموالت الغير مكتسب
157.955 مطلوبات غير موزعة
699.689
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

24 – المعلومات القطاعية )تتمة(
المجموع أخرى  مركبات طبي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال 
سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال 

سعودى( للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

عمليات التأمين

1.068.776 270.854 496.245 301.677 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)231.411( )229.778( )992( )641( أقساط إعادة التأمين المسندة

)6.732( )1.828( )4.158( )746( فائض خسارة أقساط التأمين

830.633 39.248 491.095 300.290 صافي أقساط التأمين المكتتبة

)114.801( 968 )116.033( 264 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 

715.832 40.216 375.062 300.554 صافي أقساط التأمين المكتسبة

35.032 34.669 278 85 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين 

750.864 74.885 375.340 300.639 صافي االيرادات

التكاليف و المصاريف:

669.699 56.273 342.568 270.858 إجمالي المطالبات المدفوعة

)62.848( )45.841( )16.960( )47( ناقصا : حصة معيدي التأمين

606.851 10.432 325.608 270.811 صافي المطالبات المدفوعة

)14.926( 1.793 13.681 )30.400( التغير في المطالبات تحت التسوية

591.925 12.225 339.289 240.411 صافي المطالبات المتكبدة

21.214 4.832 6.786 9.596 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

613.139 17.057 346.075 250.007 صافي التكاليف 

137.725 57.828 29.265 50.632 صافي نتائج عمليات التأمين

)5.231( )1.205( )2.480( )1.546( رسوم إشراف وتفتيش

)4.453( - - )4.453( مصاريف مجلس الضمان الصحي

)87.084(  مصاريف عمومية و ادارية غير موزعة

7.087 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

4.965 ايرادات من إستثمارات غير موزعة

53.009 الفائض من عمليات التأمين

كما في 31 ديسمبر 2011

83.450 80.508 259 2.683 حصة معيدي التأمين من األقساط الغير مكتسبة

121.725 118.348 3.255 122 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

9.462 1.924 3.756 3.782 تكاليف إستحواذ مؤجلة

703.347 80.508 259 2.683 موجودات غير موزعة

917.984

15.081 14.202 124 755 األقساط الغير مكتسبة

402.856 92.078 195.830 114.948 المطالبات القائمة

258.198 130.758 82.307 45.133 دخل العموالت الغير مكتسب

241.849 14.202 124 755 مطلوبات غير موزعة

917.984
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

2٥ - المعامالت مع األطراف ذات العالقة
فيما يلي اهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة الناجمة عنها :

الرصيد كما في مبلغ التعامل للسنة المنتهية طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2012 31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2012

)ألف ريال 
سعودى(

)ألف ريال 
سعودى(

)ألف ريال 
سعودى(

)ألف ريال 
سعودى(

عمليات التامين

المساهمين

215.804 156.864 390.072 260.242 اقساط تامين  مجموعة بن الدن السعودية

)412.102( )319.182( سدادات ومطالبات

9.591 10.898 21.986 23.316 اقساط تامين  مجموعة راشد الراشد

)28.796( )22.009( سدادات ومطالبات

4.189 4.343 11.162 12.550 اقساط تامين  الشركة السعودية للتوريدات

)10.323( )12.396( سدادات ومطالبات

2.104 6.897 اقساط تامين  مجموعة الفيصلية

33 )650( )2.071( )7.580( سدادات ومطالبات

أعضاء مجلس االدارة:

11.590 5.690 رسوم تسوية مطالبات
خدمات المطالبات واألخطار 

)كارز(
)4082( 203 )19.546( )9.975( مسدد

606 649 أقساط تأمين
خدمات المطالبات واألخطار 

)كارز(
8 2 )598( )655( سدادات ومطالبات

310 322 أقساط تأمين مكتب المحامي حسان المحاسني

85 65 )294( )342( سدادات و مطالبات

- - 3.759 4.524 مكافآت ومصاريف  المديرين التنفيذيين

عمليات المساهمين

24.962 - 53.438 )24.962( شهره مستحقة يو سي ايه للتامين )البحرين(

230 230 - - مصاريف نجم لخدمات التأمين

- - 912 1.154 مكافآت أعضاء مجلس االدارة
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

2٦ - التوزيع الجغرافي
والودائع آلجل  اإلستثمارات  عدا  فيما  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركة  ومطلوبات  موجودات  معظم  تقع 

التالية:

2012الموقعنوع اإلستثمارات
)ألف ريال سعودي(

2011
)ألف ريال سعودي(

136-أفريقياإستثمارات في أسهم حقوق ملكية
689-الشرق األوسطإستثمارات في أسهم حقوق ملكية

1.5096.169الشرق األوسطإستثمارات في سندات
191.14687.998الشرق األوسطودائع قصيرة األجل

192.65594.992

تم الحتفاظ باإلستثمارات المذكورة أعاله خارج المملكة العربية السعودية كما في تاريخ المركز المالي وسوف 
سيتم تصفيتها خالل الفترة الالحقة وسوف يتم بعد ذلك اإلحتفاظ بها في المملكة العربية السعودية. 

2٧ - إدارة المخاطر  

حوكمة المخاطر

تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة 
والتي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر 
المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من 
واإلئتمان  الخاص  العمولة  معدل  ومخاطر  التأمين  إعادة  و  التأمين  لمخاطر  الشركة  تتعرض  اإلدارة.  مجلس 

ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت ومخاطر السوق.

هيكل إدارة المخاطر

تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة 

وإعتماد  التوجيه  بتقديم  يقوم  حيث  المخاطر  محكومية  عن  المسؤولة  العليا  الجهة  هو  اإلدارة  مجلس  إن 
اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا

اإلدارة العليا مسئولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقًا من 
قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنويًا من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية 
اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقويم مع اإلدارة العليا، 

وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة إلى لجنة المراجعة .
ان الهدف الرئيسي الطار ادارة المخاطر المالية للشركة هو حماية الشركة من احداث تعرقل تحقيق اهداف مالية بما في 

ذلك عدم استغالل الفرص .

فيما يلي ملخصًا بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتخفيض منها :

ادارة مخاطر التأمين 

إن المخاطر بموجب عقد تأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة 
الفعلية  المطالبات والمزايا  العقود في  التي تواجهها الشركة بموجب هذه  الرئيسية  المخاطر  الحادث.  تتمثل  عن ذلك 
الفعلية  والمزايا  المطالبات  لتكرار وحجم  ذلك  التأمين.  ويخضع  لمطلوبات  الدفترية  القيمة  تزيد عن  التي  المدفوعة 
المخاطر وذلك  تغيرات  تتحسن  األجل.  للمطالبات طويلة  الالحقة  والتطورات  المقدرة أصال  تلك  المدفوعة أكثر من 
بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود التأمين حيث أن المحافظ األكثر تنوعًا ستكون أقل تأثرًا بالتغيير 

في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة.
ان االجراءات والسياسات المتعلقة باالقساط واالكتتاب وحدودها وأيضًا وضوح صالحيات االكتتاب هي التي تنظم بشكل 
دقيق االشخاص المخولين المسؤولين عن اختيار عقود التأمين واعادة التأمين و وفقا ألية ظروف. يتم التأكد من تطبيق 
هذه النظم بشكل دوري كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي واالقليمي والمحلي . اذا ما تطلب االمر، يتم التفاعل 

مع هذه التطورات وترجمتها الى اسس وقواعد االكتتاب.
ان مقياس مراقبة المخاطر الرئيسي بالنسبة لمخاطر التأمين يكمن في تحويل هذه المخاطر الى طرف ثالث من خالل اعادة 
التأمين . يتم وضع عملية اعادة التأمين المسندة بأساس نسبي وغير نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا لخطوط االعمال. 

يتم تنويع عقود اعادة التأمين بحيث ال تكون الشركة معتمدة على معيد تأمين منفرد أو عقد اعادة تأمين منفرد .
يستخدم اعادة التأمين الدارة مخاطر التأمين . بالرغم من ان الشركة لديها ترتيبات اعادة تأمين ، اال ان هذا ال يعفي الشركة 
من مسؤوليتها كمؤمن رئيسي وبذلك فإن التعرض لمخاطر االعتماد ال يزال قائما بالنسبة العادة التأمين المسند الى 
الحد الذي يكون عنده معيد التأمين غير قادر على الوفاء بمسؤوليته ضمن ترتيبات اعادة التأمين هذه . تقلل الشركة من 
مخاطرة االعتماد هذه بالدخول في ترتيبات اعادة تأمين مع معيدي تأمين ذوي تقييم جيد يتم مراقبته على اساس دوري . 
يتم النظر في السمعة االئتمانية لمعيدي التأمين بشكل سنوي وذلك بمراجعة قوتهم المالية قبل انهاء أي عقد معهم . تتم 
مراقبة مخاطر االحتياطي بمراقبة المخصصات لمطالبات التأمين التي تم تسليمها ولم تتم تسويتها بشكل منتظم وبتعديل 

هذا المخصص اذا دعت الحاجة لذلك .

تكرار المطالبات ومبالغها

يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر إكتتاب عقود 
التأمين الطبي وتأمين المركبات والحريق والسطو والحوادث العامة والتأمين البحري . تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين 
قصيرة األجل ألنه يتم ، في العادة ، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل فترة زمنية قصيرة. وهذا من شأنه أن يساعد في 

التقليل من مخاطر التأمين.

الحريق والسطو

يتم االكتتاب في عقود تأمين الحرائق والسطو، حيث يتمثل الخطر الرئيسي في األضرار من الحريق وغيرها من المخاطر 
الناجمة المتعلقة بها، بالرجوع إلى قيمة االستبدال أو أساس التعويض مع القيم المناسبة لمصلحة المؤمن له. تعتبر تكلفة 
العوامل  من  العمل  إعاقة  إلى  تؤدي  التي  بالعمليات  للبدء  المستغرق  والوقت   ، المتضررة  الممتلكات  ترميم  أو  بناء  إعادة 
الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات . فيما يتعلق بتراكم الضمانات المتعلقة بالممتلكات، يتم تغطيتها من خالل 

إتفاقيات إعادة التأمين النسبية.
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المركبات

بالنسبة للتأمين على المركبات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية 
وتبديل أو إصالح ممتلكات الجهات االخرى اضافة الى المركبات المؤمنة. لدى الشركة تركيز في التأمين على 

السيارات والذي يمثل 39 % من إجمالي األقساط المكتتبة. 
يعتبر مستوى التعويضات لدى المحاكم فيما يتعلق بتعويضات الوفاة واألطراف المصابة باألذى ودرجة االضرار 
في الممتلكات من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات. لدى الشركة تغطية إعادة تأمين عن أخطار 

الخسائر الناتجة عن تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد .

الحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل

يتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان المال، الحوادث الشخصية ، تعويضات العمال، 
السفر ، مسؤولية الطرف الثالث العامة والتعويضات المهنية . إن حجم الخسائر أو األضرار وتعويضات المحكمة 

المحتملة هي من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات.

التأمين البحري

يعتبر العنصر الرئيسي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن عليها أو التلف في السفينة 
نفسها بسبب الحوادث المختلفة مما يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية.  ان مدى الخسارة 
أو الضرر هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات . يتم التأمين على المخاطر التي تنبع أساسًا من 

المملكة العربية السعودية. تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من خالل اإلتفاقيات النسبية.

تركيز مخاطر التأمين 

ليس لدى الشركة عقد يغطي المخاطر بالنسبة لحوادث مفردة اوالذي يعرض الشركة لمخاطر تأمين متعددة . 
قامت الشركة بإعادة التأمين على نحو كاف لمواجهة المخاطر التي قد تنطوي على دعاوي قضائية. ان الشركة 
ليس لديها أي مطالبات كبيرة لم يتم التوصل إلى مبلغها أو توقيت دفعها في غضون عام واحد من تاريخ التبليغ 

عنها .

التأمين الطبي

تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر 
ومستوى المزايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك بشكل كبير من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية 
للمطالبات  االعتيادية  والمراجعة  الحالية  الصحية  الظروف  االعتبار  بعين  تأخذ  األسعار  ان  من  للتأكد  وذلك 
على  تقوم  سياسة  بإتباع  الشركة  تقوم  المطالبات. كما  لمتابعة  التفصيلية  واإلجراءات  المنتج  وسعر  الفعلية 
المتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك لتغطية المخاطر المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا 
على الشركة . يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية ولغاية 

30.000 ريال سعودي.
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تتطلب  األنظمة ال  إن هذه  السعودية.  العربية  المملكة  المحلية في  األنظمة  لمتطلبات  الشركة  تخضع عمليات 
فقط الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل 

مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.

مخاطر اإلئتمان 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد 
الطرف اآلخر لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة ، تمثل مخاطر 

االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة :

تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. وتكمن سياسة 
الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية . إضافة إلى 
ذلك ، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة 

لمخاطر الديون المعدومة .

تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل ووسيط، 
ومراقبة الذمم المدينة القائمة .

تدار المحفظة االستثمارية للشركة من قبل لجنة ادارة االستثمار وذلك طبقًا للسياسة اإلستثمارية المعتمدة من 
لجنة االستثمار.

، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك  المالية األخرى  الناتجة عن الموجودات  فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان 
تجارية ذات مركز مالي قوي وسمعة إئتمانية جيدة .

ال يوجد تركيز في مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة .

يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي :

عمليات المساهمين عمليات التأمين 31 ديسمبر 2012

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

32.314 34.132 نقد وما فى حكمه

166.301 90.732 ودائع ألجل

22.201 2.439 إستثمارات 

- 301.158 األقساط وأرصدة التأمين المدينة

- 91.375 حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة

- 75.189 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

205 86.788 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

221.021 681.813
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عمليات المساهمين عمليات التأمين 31 ديسمبر 2011

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

181.780 210.908 نقد وما فى حكمه

36.917 33.836 إستثمارات 

- 389.898 األقساط وأرصدة التأمين المدينة

- 83.450 حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة

- 121.724 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

105 60.163 مطلوب من طرف ذو عالقة 

218.802 899.979 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها 
. يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريًا ، وتقوم اإلدارة بالتأكد مـن توفر السيولة الكافية لمواجهة أية التزامات 

عند نشوئها. يتم استثمار جزء كبير من سيولة الشركة في ودائع آلجل لدى بنوك محلية .

تواريخ اإلستحقاق

يعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على اساس اإللتزامات التعاقدية 
غير المخصومة المتوقعة المتبقية.

اإلجمالي أكثر من سنة حتى سنة واحدة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2012
المطلوبات المالية لعمليات التأمين

56.672 6.524 50.148 مطلوب إلى معيدي التأمين 
27.399 - 27.399 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
188.689 - 188.689 إجمالي المطالبات تحت التسوية

المطلوبات المالية للمساهمين
728 - 728 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
728 - 728

273.488 6.524 266.964 إجمالي المطلوبات المالية
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اإلجمالي أكثر من سنة حتى سنة واحدة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2011

المطلوبات المالية لعمليات التأمين

106.097 9.255 96.842 مطلوب إلى معيدي التأمين 

52.701 - 52.701 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

252.198 - 252.198 إجمالي المطالبات تحت التسوية

416.996 9.255 407.741

المطلوبات المالية للمساهمين

5.540 - 5.540 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

5.540 - 5.540

422.536 9.255 413.281 إجمالي المطلوبات المالية
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2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

محفظة السيولة

ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها 
مستحقة السداد وفق األسس المذكورة أعاله.

مخاطر العمالت االجنبية

تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف 
األجنبي. تتم المعامالت الرئيسية للشركة بالريال السعودي . تعتقد اإلدارة بأن مخاطر وقوع خسائر جوهرية 
بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ضئيله وبالتالي ال تقوم الشركة بالتحوط لمخاطر العمالت األجنبية .

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2012

موجودات عمليات التأمين

34.132 2.186 31.946 نقد وما فى حكمه

90.732 28.300 62.432 ودائع ألجل

2.439 1.096 1.343 إستثمارات 

281.115 - 281.115 األقساط وأرصدة التأمين المدينة

20.043 - 20.043 مطلوب من معيدي التأمين

91.375 - 91.375 حصة معيدى التأمين من أالقساط غير المكتسبة

75.189 - 75.189 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

86.788 - 86.788 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

681.813 31.582 650.231 مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

32.314 2.630 29.684  نقد وما فى حكمه

166.301 162.916 3.385 ودائع ألجل

22.201 10.293 11.908  إستثمارات

220.816 175.839 44.977 مجموع موجودات المساهمين

902.629 207.421 695.208 مجموع الموجودات
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2011

موجودات عمليات التأمين

210.908 147.860 63.048 نقد وما فى حكمه

33.836 5.726 28.110 إستثمارات 

381.055 - 381.055 األقساط وأرصدة التأمين المدينة

8.843 - 8.843 مطلوب من معيدي التأمين

83.450 - 83.450 حصة معيدى التأمين من أالقساط غير المكتسبة

121.724 - 121.725 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

60.163 - 60.163 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى

899.980 153.586 746.394 مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

181.780 135.707 46.073  نقد وما فى حكمه

36.917 12.515 24.402  إستثمارات

218.697 148.222 70.475 مجموع موجودات المساهمين

1.118.677 301.808 816.869 مجموع الموجودات
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر العمالت االجنبية )تتمة(

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2012

مطلوبات عمليات التأمين

56.672 - 56.672 مطلوب إلى معيدي التأمين 

27.399 - 27.399 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

188.689 - 188.689 إجمالي مطالبات تحت التسوية

272.760 - 272.760 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات المساهمين

728 - 728 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

728 - 728 مجموع مطلوبات المساهمين

273.488 - 273.488 مجموع المطلوبات

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2011

مطلوبات عمليات التأمين

106.097 - 106.097 مطلوب إلى معيدي التأمين 
52.701 - 52.701 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
258.198 - 258.198 مطالبات تحت التسوية
416.996 - 416.996 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات المساهمين

5.540 - 5.540 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
5.540 - 5.540 مجموع مطلوبات المساهمين

422.536 - 422.536 مجموع المطلوبات

مخاطر أسعار العموالت

تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب في القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات 
في أسعار العموالت السائدة في السوق . تعرض األدوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموالت 
الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات المالية بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر العموالت الناتجة من 

مخاطر عمولة القيمة العادلة .
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض إستثماراتها وبشأن النقدية وشبه النقدية والودائع ألجل . 
تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت بالعمالت المسجلة 

بها اإلستثمارات .
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر العمالت االجنبية )تتمة(

يعكس الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العموالت على قائمة عمليات المساهمين الشاملة بسبب التغيرات المحتملة 
المعقولة في أسعار العموالت مع كافة التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة .

يمثل األثر على قائمة الدخل الشامل للمساهمين أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على دخل الشركة 
للسنة وذلك على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمولة عائمة والمقتناة كما في 31 ديسمبر :

األثر على الدخل الشامل للسنة

)ألف ريال سعودى(التغير في نقاط األساس

2012501.385 ±

201150440 ±

مخاطر أسعار السوق 

ان مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة 
للتغيرات في أسعار السوق )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة( ، سواء كانت هذه 
التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة المالية أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات 

المالية المشابهة المتداولة بالسوق.
تتم ادارة االستثمارات من قبل صندوق متخصص وفقًا لتعليمات مجلس االدارة.
يظهر الجدول أدناه التسلسل الهرمي لألدوات الماليه المقيدة بالقيمة العادلة: 

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

31 ديسمبر 2012

استثمارات متاحة للبيع 

اسهم حقوق ملكية 

843--843عمليات التأمين

1.9233.915-1.992عمليات المساهمين

اسهم ائتمانية:

1.697--1.697عمليات التأمين

18.286--18.286عمليات المساهمين

22.818-1.92324.741
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2012

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

31 ديسمبر 2011

استثمارات متاحة للبيع 

اسهم حقوق ملكية: 

28.339--28.339عمليات التأمين

1.92317.450-15.527عمليات المساهمين

43.866-1.92345.789

 لدى الشركة اسهمم حقوق ملكية غير مدرجة مقيدة بالتكلفة أو سعر البيع الممكن والتي يتم ادراج أثر التغير في
سعرها فقط عند بيع هذا االستثمارأو عند انخفاضه وعندها يتم قيد التأثير في قائمة الدخل الشامل للمساهمين.

2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

إدارة رأس المال 

يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال الكافية في حالة 
اإلفالس. كما وضعت الشركة أهداف أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها وزيادة المنفعة 

للمساهمين.

تقوم الشركة ، بصورة منتظمة ، بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم اإلنخفاض بين مستويات رأس المال 
المسجلة والمطلوبة . يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالي على ضوء التغيرات في ظروف السوق 
وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة . وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال ، يجوز للشركة تعديل 
مقدار توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم . يعتقد مجلس اإلدارة بأن الشركة قد إلتزمت بالكامل 

بمتطلبات رأس المال المطلوبة من جهات خارجية خالل فترة القوائم المالية المعروضة .

2٨ – إعتماد القوائم المالية 
إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 3 مارس 2013 الموافق 21 ربيع األخر 1434ه.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية وتقرير  مراجعي الحسابات المستقلين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي
كما  في 31 ديسمبر 2011

31 ديسمبر 2010 31 ديسمبر 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( ايضاح

موجودات عمليات التأمين

204.310 210.908 5 نقد وما فى حكمه

27.153 28.475 6 إستثمارات متاحة للبيع

4.861 5.361 7 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

363.126 381.055 8 أقساط تأمين مدينة ، صافي

22.583 8.843 9 ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي

108.342 83.450 14 حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة

73.051 121.725 15 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

7.898 9.462 10 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة

34.409 - 25 مطلوب من طرف ذو عالقة

29.046 60.163 11 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى 

4.920 8.542 12 أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

879.699 917.984 مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

20.570 181.780 5 نقد وما في حكمه

58.760 - ودائع ألجل

73.533 17.450 6 إستثمارات متاحة للبيع

17.472 19.467 7 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

380 105 مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

230 230 25 مطلوب من طرف ذو عالقة 

120.984 47.708 مطلوب من عمليات التأمين

78.400 78.400 1 الشهرة

20.000 20.000 21 وديعة نظامية

390.329 365.140 مجموع موجودات المساهمين

1.270.028 1.283.124 مجموع الموجودات

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي )تتمة(
كما  في 31 ديسمبر 2011

31 ديسمبر 2010 31 ديسمبر 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( ايضاح

مطلوبات وفائض التأمين

مطلوبات عمليات التأمين

98.244 106.097 ذمم دائنة لمعيدي التأمين

18.444 15.081 13 دخل عموالت غير مكتسبة

312.947 402.856 14 أقساط تأمين غير مكتسبة

1.530 - إحتياطى عجز األقساط

1.281 1.281 إحتياطي أخطار قائمة

224.450 258.198 15 مطالبات تحت التسوية

9.746 9.887 مطلوب إلى حملة الوثائق 

75.283 52.701 16 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

120.984 47.708 مطلوب إلى عمليات المساهمين

2.792 4.995 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

865.701 898.804 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

فائض عمليات التأمين

13.419 18.720 الفائض المتراكم لعمليات التأمين

579 460 6 إحتياطي إستثمارات متاحة للبيع

879.699 917.984 مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

4.345 5.540 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

12.564 17.088 17 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

78.400 24.962 1 مطلوب إلى طرف ذو عالقة متعلق بالشهرة

95.309 47.590 مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

200.000 200.000 18 رأس المال

18.862 27.429 19 إحتياطي نظامي

75.450 89.716 أرباح مبقاة

708 405 6 احتياطى إستثمارات متاحة للبيع

295.020 317.550 مجموع حقوق المساهمين

390.329 365.140 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

1.270.028 1.283.124 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين وحقوق المساهمين

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم
كما  في 31 ديسمبر 2011 )بآالف الرياالت (

31 ديسمبر 312010 ديسمبر 2011

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(إيضاح

االيرادات

1.068.776850.546إجمالى أقساط التأمين المكتتبة

)255.101()231.411(ناقصا : أقساط إعادة التأمين المسندة

)2.646()6.732(فائض خسارة أقساط التأمين 

830.633592.799صافي أقساط التأمين المكتتبة

30.149)114.801(14التغيرات في صافى أقساط التأمين غير المكتسبة

715.832622.948صافي أقساط التأمين المكتسبة

1335.03239.873العموالت المستلمة من إعادة التأمين

750.864662.821صافي االيرادات

التكاليف والمصروفات

15669.699593.315إجمالي المطالبات المدفوعة

)67.014()62.848(15ناقصا : حصة معيدى التأمين

606.851526.301صافى المطالبات المدفوعة

)25.707()14.926(صافي التغيرات في المطالبات تحت التسوية

15591.925500.594صافى المطالبات المتكبدة

1021.21429.785تكاليف إقتناء وثائق التأمين

1.281-إحتياطي أخطار قائمة

613.139531.660صافي التكاليف والمصروفات

137.725131.161صافى نتائج عمليات التأمين

)75.503()87.084(23مصاريف عمومية وإدارية

)7.144()9.684(رسوم إشراف وتفتيش

4.96515.775ايرادات من إستثمارات

مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها وإحتياطات أخرى إنتفى الغرض 
7.0871.643منها

53.00965.932فائض عمليات التأمين

47.70859.339حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

5.3016.593فائض السنة

13.4196.826الفائض المتراكم فى بداية السنة 

18.72013.419الفائض المتراكم فى نهاية السنة 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

31 ديسمبر 2010 31 ديسمبر 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي( إيضاح

اإليرادات

59.339 47.708 حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

1.804 5.113 إيرادات عموالت

137 34 إيرادات من إستثمارات

858 777 أرباح محققة من إستثمارات

 62.138 53.632 مجموع اإليرادات

المصاريف

4.455 2.054 23 مصاريف عمومية وإدارية

1.036 912 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

5.491 2.966 مجموع المصاريف

56.647 50.666 صافي دخل السنة

20.000 20.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باألالف(

2.84 2.53 22 ربح السهم للسنة األساسي والمخفض )بالريال السعودي(

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

31 ديسمبر 2010 31 ديسمبر 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

56.647 50.666 صافي دخل السنة 

دخل شامل آخر

)216( )303( التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

مصاريف أخرى

)7.016( )7.833( الزكاة وضريبة الدخل )إيضاح 17(

49.415 42.530 إجمالي الدخل الشامل اآلخر  للسنة 

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

31 ديسمبر 2010 31 ديسمبر 2011
)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
6.593 5.301 صافي فائض السنة من عمليات التأمين

التعديالت لـ :
1.198 2.510 اإلستهالك
1.470 2.203 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
)257( )27( ارباح محققة عن إستثمارات متاحة للبيع

- )244( مكاسب غير محققة من تحويل عمالت أجنبية
4.855 - مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها 

- )5.728( مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها وإحتياطات أخرى  إنتفى الغرض منها
13.859 4.015

التغيرات فى الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
)39.500( )13.358( أقساط تأمين مدينة ، صافي
)11.767( 14.978 ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي 
131.882 53.438 مبالغ مطلوبة من طرف ذو عالقة
4.212 )31.117( مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

)1.643( - احتياطي المشاركة في أرباح أقساط التأمين
893 )1.530( احتياطي عجز أقساط التأمين

4.927 )1.564( تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة
)2.342( )3.363( دخل عموالت غير مكتسب
)7.237( 24.892 حصة معيدى التأمين من األقساط غير مكتسبة
57.811 )48.674( حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية
1.281 - إحتياطي أخطار قائمة

)23.805( 89.909 أقساط تأمين غير مكتسبة
)83.518( 33.748 مطالبات تحت التسوية
31.867 8.017 ذمم دائنة لمعيدي التأمين 
3.973 146 مطلوب إلى حملة وثائق التأمين
27.125 )22.587( مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
59.336 )73.276( مطلوب الى عمليات المساهمين
167.354 33.674 صافى النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)2.655( )6.132( شراء ممتلكات ومعدات
)26.460( )27.178( شراء إستثمارات متاحة للبيع
)4.861( )500( شراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
19.639 - ودائع ألجل
30.257 6.734 المستلم من بيع إستثمارات متاحة للبيع
5.003 - المستلم من بيع إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
20.923 )27.076( صافي النقد )المستخدم فى( / المتوفر من األنشطة اإلستثمارية
188.277 6.598 الزيادة في النقد وما فى حكمه
16.033 204.310 النقد وما في حكمه فى بداية السنة 
204.310 210.908 النقد وما في حكمه فى نهاية السنة 

المعامالت غير النقدية
- 19.029 تحويل استثمارات متاحة للبيع إلى طرف ذو عالقة 

)63( )119( التغير في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

31 ديسمبر 2010 31 ديسمبر 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

األنشطة التشغيلية

56.647 50.666 صافى دخل السنة

تعديالت لــ:

)858( )777( ارباح محققة عن استثمارات متاحة للبيع

55.789 49.889

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

)356( 275 مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

)59.336( 73.276 مطلوب من عمليات التأمين

- )53.438( مطلوب إلى طرف ذو عالقة متعلق بالشهرة

4.132 1.195 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

229 71.197 النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

- )3.309( زكاة مدفوعة

229 67.888 صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

)28.267( 58.760 ودائع ألجل

)12.425( )6.951( شراء إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

- )15.122( شراء استثمارات متاحة للبيع

- 4.956 المستلم من بيع إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

59.956 71.679 المستلم من بيع إستثمارات متاحة للبيع

19.264 113.322 صافي النقد المتوفر من األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

- )20.000( توزيعات أرباح مدفوعة

- )20.000( صافي النقد  المستحدم في  األنشطة التمويلية

19.493 161.210 صافى الزيادة فى النقد وما فى حكمه

1.077 20.570 النقد وما فى حكمه فى بداية السنة 

20.570 181.780 النقد وما في حكمه فى نهاية السنة 

المعامالت غير النقدية

)216( )303( التغير في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تشكل اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )28( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

1 - التكوين واألنشطة الرئيسية
إن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني )»الشركة«( هي شـركة مساهمة سعودية ، سجلت في المملكة العربية 
السعودية بتاريخ 6 جمادى الثاني 1429هـ الموافق )6 يونيو 2008( تحت سجل تجاري رقم 4030179955. إن المركز 
الرئيسي للشركة يقع في مركز المخمل )الطابق األول  والرابع( شارع الروضة ، حي الخالدية ص . ب 5019 

جدة 21422 المملكة العربية السعودية .

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين و إعادة التأمين التعاوني واالنشطة المتعلقة بها في 
المملكة العربية السعودية. في 29 ربيع الثاني 1429هـ ) 5 مايو 2008( ، إستلمت الشركة الترخيص من مؤسسة 
النقد العربي السعودي ) ساما( لمزاولة التأمين و إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. بدأت الشركة 

أعمالها في 1 يناير 2009.
 أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين – البحرين بي اس سي )»البائع«( والتي بموجبها قامت 

باالستحواذ على عمليات تأمين البائع في المملكة العربية السعودية اعتبارا من 31 ديسمبر 2008 بمبلغ شهرة 
وقدرة 78.40 مليون ريال سعودي حسب ما تم اعتماده من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي )»المؤسسة«( مع 

موجودات ومطلوبات التامين ذات الصلة بمبلغ يعادل )656.945 ألف ريال سعودي(.

إضافة الى ما تقدم، فإن الشهرة البالغة78.40 مليون ريال سعودي، حسب ما تم اعتماده من قبل ساما، ومطلوبات 
مماثلة )مستحقة للبائع( قد تم تسجيلها باثر رجعي في القوائم المالية. طبقا لتعليمات المؤسسة، استحق دفع 
القسط المبدئي )50% من سعر المحفظة( بتاريخ 31 ديسمبر 2009 ودفعات دورية حتى نهاية 2015، بشرط أن ال 
تتجاوز المدفوعات 50% من الفائض المتاح للتوزيع، وبعد الحصول على موافقة المؤسسة قبل اجراء اي عملية دفع. 
خالل السنة، حصلت الشركة على موافقة المؤسسة بتاريخ 18 شعبان 1432 الموافق )19 يوليو 2011(  لدفع الشهرة 
لألعوام 2009 و 2010 بمبلغ 25.12 مليون ريال سعودي و 28.32 مليون ريال سعودي على التوالي. وتبعا لذلك، قامت 

الشركة بتخفيض  مطلوباتها فيما يتعلق بالشهرة بمبلغ 53.44 مليون ريال سعودي.

2 - أسس اإلعداد 

أسس القياس

لقد تم اعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء اإلستثمارات المتاحة للبيع.

بيان االلتزام

لقد تم اعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. يتطلب إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير 
عنها  المفصح  والمطلوبات  الموجودات  مبالغ  في  تؤثر  وافتراضات  تقديرات  استخدام  المالية  للتقارير  الدولية 
ويتطلب أيضًا اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة، إن وجدت، وذلك كما في تاريخ القوائم المالية 
والقرارات  التقديرات  هذه  أن  ورغم  المالية.  القوائم  فترة  خالل  عنها  المفصح  والمصاريف  اإليرادات  ومبالغ 
مبنية على أفضل ما لدى اإلدارة من علم باألحداث والتصرفات الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك 

التقديرات.

اساس العرض

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وفقًا لمتطلبات النظام 
األساسي للشركة. تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية 
الخاصة بها. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف الناشئة عن العمليات المشتركة من قبل اإلدارة وتعتمد من قبل 

أعضاء مجلس اإلدارة.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

2 - أسس اإلعداد )تتمة(

      اساس العرض )تتمة(

يتم توزيع فائض عمليات التأمين حسب نص الالئحة التنفيذية لشركات التأمين بين مساهمي الشركة كما يلي:

90%المحول إلى عمليات المساهمين

10%المحول إلى عمليات حملة وثائق التأمين

%100

العملة الوظيفية وعملة العرض

إن العملة الوظيفية والعملة التي تستخدم ألغراض عرض القوائم المالية هي الريال السعودي، تظهر القوائم المالية بالريال 
السعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية 

عقود التأمين

تعرف عقود التأمين بانها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين عند نشأة العقد أو تلك التي التي يكون فيها، عن نشأة 
العقود، سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين. تعتمد اهمية مخاطر التأمين على كل من احتمال وقوع 

حادث للجهة المؤمنة وحجم االثر المحتمل المتعلق به.
وفي حال تصنيف العقد كـ » عقد تأمين« فانه يبقى على هذه الحال بقية الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر 

التأمين بشكل كبير خالل هذه الفترة.
تنقسم عقود التأمين بصفة رئيسية الى البحري، الممتلكات، السيارات، الهندسة، الحوادث وااللتزامات وتكون بصفة رئيسية 

عقود تأمين قصيرة االجل.
يهدف التأمين البحري الى تعويض حملة العقود عن االضرار وااللتزامات الناشئة عن الخسارة أو الضرر للسفن والحوادث في 
البحر التي ينتج عنها خسارة كلية أو جزئية لشحنة البضاعة.  ان المخاطر الرئيسية بالنسبة للتأمين البحري هي خسارة 

سفينة أو حدوث اضرار لها، والحوادث التي ينتج عنها خسارة كلية أو جزئية لشحنة البضاعة.
يهدف التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية الى تعويض عمالء الشركة مقابل االضرار التي تتعرض لها ممتلكاتهم أو مقابل 
قيمة الملكية المفقودة. ان العمالء الذين يقومون بأنشطة تجارية في مبانيهم بامكانهم ايضا تلقي تعويضات عن خسائر 
مكاسبهم التي نتجت عن عدم قدرة استخدام الممتلكات المؤمنة في انشطة عملهم )تغطية انقطاع العمل(.  أما بالنسبة لعقود 

التأمين على الممتلكات فان المخاطر الرئيسية هي الحريق، انقطاع العمل والسطو.
يهدف التأمين على السيارات الى تعويض حملة العقود عن األضرار التي تتعرض لها سياراتهم أو لقاء االلتزام تجاه الجهات 
األخرى الناشيء عن الحوادث.  يستطيع حملة العقود أيضا الحصول على تعويض عن الحريق أو السرقة التي تتعرض لها 
سياراتهم. يعتبر من االلزامي، في المملكة العربية السعودية، لكافة المركبات ان تكون لها بحد ادنى تغطية تجاه الغير. ايضا 
تقوم الشركة باصدار بوالص تأمين شاملة على السيارات. ان هذه البوالص تغطي التلفيات الناتجة عن العواصف والزوابع 

والفيضانات والحرائق والسرقة والحوادث الشخصية.
التزامات  التزامات المنتج،  النقود، تأمين خيانة االمانة، تأمين جميع مخاطر االنشطة،  التأمين على  يشمل تأمين الحوادث 
تعويض العمال/اصحاب العمل وتغطية التعويضات المهنية التي تحمي االلتزام القانوني للمؤمن عليهم التي تنشأ عن االهمال 

اثناء العمل.
يغطي تأمين الهندسة نوعين رئيسيين:أ( تأمين »كافة مخاطر المقاولين« بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد وانشاء مباني أو 
انشاءات هندسية مدنية مثل المنازل والمتاجر ومجموعة الشقق ومباني المصانع والطرق والجسور واعمال الصرف الصحي 
والخزانات ب( تأمن كافة مخاطر التشييد بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد أوتركيب المصنع واالالت مثل محطات الطاقة. 

ايضا يشمل الخط الهندسي لعمل تأمين تعطل االالت وتأمين المعدات االلكترونية.
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عقود التأمين )تتمة(

يهدف التأمين الطبي الى تعويض حملة البوالص عن مصاريفهم المتكبدة في العالج من األمراض او االصابات. يتم عرض 
التأمين الطبي بشكل رئيسي الى موظفي الشركات التي يوجد بها عدد كبير من المؤمن لهم.

يتم تحميل مصاريف تسوية المطالبات والخسائر على الدخل عند تكبدها وذلك بناء على االلتزامات المقدرة للتعويضات 
المدنية لحاملي العقود أو الغير من قبل حاملي العقود. هذه تتضمن تكاليف تسوية المطالبات المباشرة وغير المباشرة وتنشأ 
عن احداث طرأت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى في حالة عدم االبالغ عنها الى الشركة بعد. لم تقم الشركة بخصم 
مطلوباتها للمطالبات غير المسددة. يتم تقدير االلتزامات للمطالبات غير المسددة باستخدام ناتج تقييمات الحاالت الفردية 
المبلغ عنها الى الشركة والتحاليل االحصائية للمطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها وتقدير التكلفة النهائية المتوقعة 

للمطالبات االكثر تعقيدا والتي قد تكون متأثرة بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.

إعادة التأمين 

تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية ، بعمليات إسناد التأمين، حيث تؤمن هذه الترتيبات تنوع أكبر في األعمال وتسمح 
لإلدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانية نمو إضافي. يتم جزء كبير من عمليات 
إعادة التأمين بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة. تمثل الموجودات أو المطلوبات 
أو دفعات مستحقة من معيدي  التأمين  إلى معيدي  التأمين أقساط مستحقة  المالي لعمليات  المركز  المسجلة في قائمة 
التأمين وحصة الشركة في الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة من اعادة التأمين بنفس 

الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمن لهم.

تقوم الشركة بتقييم موجودات اعادة التأمين لديها، ان وجدت، بخصوص االنخفاض كل ثالثة أشهر. وفي حال وجود دليل 
موضوعي بانه حدث انخفاض في موجودات اعادة التأمين فان الشركة تقوم بخفض القيمة الدفترية الصل اعادة التأمين 
الى قيمته القابلة لالسترداد وتقوم باثبات خسارة االنخفاض في قائمة عمليات التأمين والعجز المتراكم. تقوم الشركة 
بجمع أدلة موضوعية بوجود انخفاض أصل اعادة التأمين باستخدام نفس الطريقة المتبعة لمديني التأمين واألرصدة المدينة 

االخرى. كما يتم احتساب خسارة االنخفاض باتباع نفس الطريقة المستخدمة لهذه الموجودات المالية.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو 
مجموعة من الموجودات المالية )باالضافة الى اقساط التأمين المدينة( . وفي حالة وجود دليل موضوعي على وقوع خسائر 
انخفاض في قيمة أي اصل مالي ، يتم تقدير قيمة  االصل القابلة لالسترداد ويتم تحديد خسارة االنخفاض على النحو التالي: 

بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحدد االنخفاض في القيمة على اساس الفرق بين التدفقات النقدية 	·
المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي والقيمة الدفترية.

بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة، يحدد اإلنخفاض في القيمة على اساس االنخفاض في القيمة العادلة.	·
الحالية 	· والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  بالفرق  القيمة  في  اإلنخفاض  يحدد  بالتكلفة،  المثبتة  المالية  للموجودات  بالنسبة 

للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حاليًا ألصل مالي مماثل. 
وألغراض العرض، يتم قيد االحتياطي الناتج في البند الخاص به في قائمة المركز المالي، ويتم تعديل قائمة نتائج عمليات 

التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين.
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها )تتمة(

على  الموجودات  من  أو مجموعة  المالية  الموجودات  قيمة  في  الدائم  االنخفاض  على  الموضوعية  األدلة  تشمل 
البيانات المالحظة من قبل الشركة عن األحداث التالية:

اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد.	·
هناك احتمالية إلفالس الُمصدر أو المقترض.	·
عدم وجود سوق نشط للموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية.	·
بيانات ملحوظة تشير إلى أن هناك انخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة من الموجودات 	·

المالية يمكن قياسه منذ تاريخ االعتراف األولي بهذه الموجودات، بالرغم من عدم إمكانية تحديد أصل مالي معين 
مرتبط بهذا االنخفاض. تشمل هذه البيانات:

o .التغيرات السلبية في وضع الدفعات للُمصدرين أو المقترضين في الشركة
o .الظروف االقتصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر المتالزمة مع التعثر في الموجودات

االنخفاض في موجودات غير مالية 

ال يتم استهالك الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد بل يتم مراجعة االنخفاض الدائم في قيمتها بشكل 
في  التغير  أو  االحداث  تشير  عندما  لالستهالك  الخاضعة  الموجودات  قيمة  في  االنخفاض  مراجعة  يتم  سنوي. 

الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد.

يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة 
القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير 
االنخفاض ، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات 

مدرة للنقد(.

تكاليف وثائق تأمين مؤجلة

المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود  الفترة  المتكبدة خالل  المباشرة  المباشرة وغير  التكاليف  يتم تأجيل 
التأمين بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لالسترداد من االقساط المستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف 

االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها.

وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء هذه التكاليف بطريقة النسبة والتناسب على مدى فترة االقساط المستقبلية 
المتوقعة ما عدا الشحن البحري حيث يكون الجزء المؤجل التكلفة المتكبدة خالل الربع األخير . يتم قيد اإلطفاء 

في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم . 

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي 
تضمنها ذلك االصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء ، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
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اإلستثمارات المتاحة للبيع)أ( 

ف الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها موجودات مالية غير مشتقة والمصّنفة في هذه الفئة أو غير المصّنفة  تعرَّ
في أي فئة أخرى. تقاس هذه االستثمارات اساسا بسعر الكلفة والحقًا بالقيمة العادلة. تظهر التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة لهذه االستثمارات كبند مستقل في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل الشامل للمساهمين. 
يتم تسجيل األرباح والخسائر المحققة من عملية بيع هذه االستثمارات في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض 
المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين. كما يتم تسجيل األرباح الموزعة ودخل العمولة وأرباح / خسائر تحويل 

العمالت المتعلقة باالستثمارات المتاحة للبيع في قائمة العمليات الشاملة للمساهمين.

يحّمل االنخفاض الدائم في قيمة االستثمارات على قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين كأعباء 
انخفاض في القيمة.

بالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في االسواق النظامية ، تحدد القيمة العادلة على أساس االسعار المتداولة 
في السوق. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام 

العمولة لبنود بنفس الشروط وخصائص المخاطر .

بالنسبة الستثمارات االسهم غير المتداولة ، تحدد القيمة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مشابه أو على 
أساس التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة.

اإلستثمارات الحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق)ب( 

لدى  وأن  ثابت  استحقاق  تاريخ  لديها  والتي  للتحديد  القابلة  تلك  أو  الثابتة  الدفعات  ذات  االستثمارات  تصنف 
الشركة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق كإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. 
ويتم قياسها في وقت الحق بالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصص االنخفاض في القيمة. ويتم احتساب التكلفة المطفأة 
بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة اقتناء باستخدام طريقة العائد الفعلي. ويتم االعتراف بأي مكاسب أو 
خسائر من هذه االستثمارات في قائمة عمليات المساهمين أو قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم عندما يتم 

استبعاد االستثمار أو انخفاضه.
المحاسبة بتاريخ التداول 

يتم إثبات أو شطب كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ 
الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات( . العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية 
هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك 

المتعارف عليها في السوق.

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك، واستثمارات عالية السيولة تستحق خالل 
ثالثة اشهر او اقل من تاريخ اقتنائها.

الشهرة

يتم إعتبار سعر الشراء المدفوع بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة كـ » شهرة » . تقوم 
اإلدارة بإجراء إختبار الشهرة للتأكد من عدم وجود إنخفاض في قيمتها وذلك مرة واحدة علي األقل في نهاية 
كل سنة. يحدد اإلنخفاض في قيمة الشهرة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموع 
الوحدات المدرة للنقدية( التي تتعلق بالشهرة. وفي حالة تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المدرة للنقدية 
)أو مجموع الوحدات المدرة للنقدية( بأقل من القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقدية )أو مجموع الوحدات 
القيمة . اليمكن عكس قيد  إثبات خسارة اإلنخفاض في  الشهرة، عندئذ يتم  التي خصصت لها  المدرة للنقدية( 

خسائر اإلنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية .
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ممتلكات ومعدات

تظهر المملتكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة وأي انخفاض في القيمة ما عدا االعمال 
المتراكم  التأمين والفائض  بالكلفة. يحمل االستهالك على قائمة عمليات  التي تظهر  التنفيذ  الرأسمالية تحت 
العملية  اساس حياتها  الصلة على  ذات  الموجودات  تكاليف  الثابت، ويتم توزيع  القسط  باستخدام طريقة  وذلك 

المقدرة كما يلي:

عدد السنوات

4سيارات
4 – 10اثاث وتجهيزات 

4 – 10أجهزة كمبيوتر و معدات مكتبية
10تحسينات على المأجور

تحدد االرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم قيدها في 
قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم.

تقيد مصاريف الصيانة واالصالح العادية التي ال تزيد جوهريا عن العمر االنتاجي المقدر لالصل في قائمة عمليات 
وهذه  رأسمالية  مصاريف  فتعتبر  وجدت،  ان   ، والتحسينات  التجديدات  مصاريف  اما  ظهورها.  عند  المساهمين 

الموجودات هلى هذا النحو يتم ايقافها.

مخصصات االلتزامات

يتم اثبات المخصصات عندما يكون على الشركة )التزام قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، ويكون تدفق 
المواد التي تنطوي على منافع اقتصادية مطلوبا لسداد االلتزامات مع امكانية تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

ذمم دائنة تجارية واخرى مستحقة الدفع
يتم اثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بالكلفة المطفأة باستخدام الفائدة الفعالة.

يتم اثبات االلتزامات بالنسبة للمبالغ الواجب سدادها عن الخدمات المستلمة سواء صدرت بها فواتير أم لم يصد 
بها فواتير للشركة.

تحويل العمالت األجنبية

 يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء 
المعاملة . ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي 
إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ . إن المكاسب والخسائر الناتجة عن تسديد هذه العمليات 

أو تحويل العمالت االجنبية باسعار الصرف في نهاية العام للموجودات والمطلوبات المالية يتم إدراجها ضمن 
قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم او قائمة عمليات المساهمين.

اختبار كفاية المطلوبات

يتم إجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم 
تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية 
القيمة  المطالبات. يحمل أي نقص في  إدارة ومعالجة  المتعاقد عليها، ومصاريف  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 
الدفترية مباشرًة على قائمة نتائج عمليات التأمين والعجز المتراكم وذلك بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات 
العالقة أواًل وبعد ذلك يتم تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبات )مخصص الخسائر 

سارية المفعول(. 
وفي الحاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية المطلوبات استخدام أفضل االفتراضات الجديدة، يتم استخدام هذه 

االفتراضات )بدون أي هامش لقاء أي تغير عكسي( لقياس هذه المطلوبات الحقًا.
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اقساط تأمين مدينة

ان اقساط التأمين المدينة هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو محددة، ويتم تسجيلها مبدئيا بالقيمة 
العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة بعد تنزيل مخصص االنخفاض في القيمة.

تخفض القيمة الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب مخصص وتسجل خسائر االنخفاض في قائمة عمليات التأمين 
والفائض المتراكم. يتم عمل مخصص انخفاض للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة 
من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط االصلية. ان المبالغ المستردة الالحقة التي تم شطبها سابقا يتم قيدها 
على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم تسجيل الذمم المدينة من عقود التأمين في نفس الفئة وتتم مراجعتها 

للتحقق من وجود انخفاض في القيمة كجزء من مراجعة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم حاليًا تجنيب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه لجميع الموظفين طبقًا لشروط وأحكام نظام 
العمل السعودي عند إنهاء عقود عملهم. يحتسب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا المكتسبة التي يستحقها الموظف في حالة 
تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتب الموظفين األخيرة 

وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. 

إثبات اإليرادات

إثبات دخل األقساط والعمولة

يتم إثبات إجمالي األقساط والعموالت عند إصدار وثيقة التأمين. يتم تسجيل الجزء من األقساط والعموالت التي سيتم 
إكتسابها مستقباًل كـ »أقساط وعموالت غير مكتسبة« على التوالي، ويتم تأجيلها بصورة مماثلة على مدى فترة وثيقة 
البحري يمثل 25% من اجمالي  الشحن  التأمين على  المكتسب من  الجزء غير  البحري. إن  الشحن  المعنية ما عدا  التأمين 

األقساط المكتتبة خالل السنة المالية الحالية.
تظهر أقساط التأمين ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط غير مكتسبة، ويتم 

تأجيلها بإستعمال الطرق التالية:

بالنسبة للشحن البحري، على األقل بوليصة ثالثة أشهر وذلك ألن بوالص التأمين البحري تغطي فترات مختلفة اقل من 	·
عام ، وبذلك يتم توزيع األقساط المكتسبة علي فترة وثائق التأمين.

عدد األيام الفعلية لكافة فئات التأمين األخرى.	·

دخل العمولة

يتم إثبات دخل العموالت على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة السائد.

توزيعات األرباح

يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.

المطالبات

يشتمل إجمالي المطالبات على المزايا والمطالبات المدفوعة لحملة وثائق التأمين، التغيرات في قيمة المطلوبات الناشئة عن 
العقود مع حملة وثائق التأمين وتكاليف معالجة المطالبات الخارجية والداخلية بعد خصم القيمة المتوقعة لالستردادات.
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المالي،  المركز  قائمة  بتاريخ  المسددة  غير  المتكبدة  للمطالبات  المقدرة  التكلفة  على  التسوية  تحت  المطالبات  تشتمل 
وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، والنقص في القيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى، سواء تم التبليغ عنها من 
قبل المؤمنين أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبّلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على 
أساس تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد 
المطالبات المتكبدة غير المبّلغ عنها، بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات والقيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى 
كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات 

المجنبة في الفترة الالحقة في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم للسنة.

يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة.

المعطوبات وتعويضات االحالل

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع سيارات )معطوبة في العادة( أو ممتلكات مقتناة لتسديد مطالبة )اي المعطوبة(. 
كما يحق للشركة متابعة اطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف )اي: االحالل(.

والمركبات  المطالبات،  بخصوص  التأمين  التزامات  قيام  في  بمثابة مخصص  المدرجة  المعطوبات  مستردات  تقديرات  ان 
المعطوبة أو الممتلكات المقتناة يتم اثباتها في بند الموجودات االخرى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة عن المبلغ 

الذي يمكن استرداده بشكل معقول من بيع السيارات أو الممتلكات.

ايضا تعتبر تعويضات االحالل بمثابة مخصص في قيام التزامات التأمين بخصوص المطالبات، ويتم اثباتها في بند الموجودات 
االخرى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة عن التقييم للمبلغ الذي يمكن استعادته بشكل معقول من التصرف ازاء 

الطرف الثالث.

التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي يتكون منها ويتم ذلك 
عادًة عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة. 

المقاصة 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما 
يكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة 
االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين إال اذا كان ذلك مطلوبًا او 

مسموحًا من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

عقود االيجار

يتم اثبات دفعات عقود االيجار التشغيلية كمصاريف ضمن قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم بطريقة القسط الثابت 
على طول فترة عقد االيجار.

الزكـاة وضريبة الدخل

السعوديين وضريبة  المساهمين  نيابة عن  وفقا النظمة مصلحة الزكاة والدخل )»المصلحة«( تخضع الشركة للزكاة 
الدخل نيابة عن المساهمين االجانب. تستحق الزكاة وضريبة الدخل وتحمل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
السعوديين واالجانب على التوالي ويتم احتساب اية مبالغ اضافية مستحقة ، ان وجدت، عند االنتهاء من الربوطات وتحديد 

تلك المبالغ.

دخل العموالت غير المكتسب

يتم تاجيل وإطفاء دخل العموالت الناتجة عن عقود إعادة التامين على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها بطريقة مماثلة 
القساط التأمين المكتسبة . ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم.
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القيم العادلة لألدوات المالية

التأمين المدينة، والمطلوب من  النقدية، وأقساط  تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه 
معيدي التأمين، و االستثمارات ، والمطالبات تحت التسوية، والمطلوب إلى معيدي التأمين وموجودات ومطلوبات 

أخرى. 

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستعمال معدل الفائدة 
لبنود بشروط وصفات مخاطر مماثلة. ويتم تقدير القيمة العادلة لكافة االدوات المالية االخري باستخدام طرق 

مثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.

تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات على األسعار المتداولة في األسواق النشطة أو القيمة العادلة المقدرة. وبالنسبة 
للقيمة العادلة لالستثمارت الغير متداولة، فيتم تقديرها لسعر السوق إلستثمار مشابه أو على أساس التدفقات 

النقدية المخصومة.

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز 
المالي.

تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في حال تطبيقه عند احتساب وعرض القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية )بدون تعديل أو دعم(.

المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالية المشابهة أو طرق تسعير 
أخرى والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.

المستوى الثالث: طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من 
السوق.

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم 
وعندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. 
ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين إال 

اذا كان ذلك مطلوبًا او مسموحًا من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

احتياطى عجز اإلكتتاب باألقساط

تقوم الشركة بتحليل نسب الخسارة المباشرة أو الصافية/ المجمعة للفترات المنقضية. يتم األخذ في اإلعتبار 
استخدامها  يتم  ثم  ومن  النسب،  هذه  احتساب  عند  العالقة  ذات  عنها  مبلغ  والغير  المتكبدة  المطالبات  إحتياطي 

لتحديد إحتياطي العجز في كل وحده عمل.
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التقارير القطاعية

يمثل القطاع جزء اساسي من الشركة ويقوم ببيع/بتقديم منتجات  أو خدمات معينة )قطاع حسب النشاط( والتي هي عرضة 
لمخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر ومنافع القطاعات االخرى. والغراض ادارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك 

حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعات االعمال الرئيسية الثالثة التالية: 

التأمين الصحي،  ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية.	·

تأمين السيارات، تقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسيارات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.	·

فروع التأمين األخرى، ويشمل فروع التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها أعاله.	·

ال يتم إعتبار دخل المساهمين قطاع أعمال. ان الدخل المكتسب من الودائع قصيرة االجل و الودائع ألجل واالستثمارات هو 
النشاط الوحيد لتحقق اإليرادات. ان بعض مصاريف التشغيل المباشرة وغيرها من المصاريف غير المباشرة خصصت لهذا 

القطاع على أساس مناسب. ويتم تخصيص الخسارة أو الفائض من عمليات التأمين إلى هذا القطاع على أساس مناسب.

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو 
الخسارة في القوائم المالية المرفقة. 

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقًا ألسعار التحويل بين 
قطاعات األعمال، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت 

بين قطاعات األعمال والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية  للشركة.

المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التي تم تبنيها من  
قبل الشركة

اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية 
الجديدة والمعدلة التالية وذلك للفترات التي تبدأ من أو بعد التواريخ المذكورة أدناه:

( معايير وتعديالت جديدة 	(أ

تاريخ التطبيقالمعيار / التفسير
المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 – التعديالت المتعلقة بعرض القوائم المالية

1 يناير 2011
المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 – اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة )معدل(

1 يناير 2011
المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 – التعديالت المتعلقة بتصنيف حقوق االصدار 

1 فبراير 2010
المعيار المحاسبي الدولي رقم 34 – القوائم المالية المرحلية

1 يناير 2011
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 – التعديالت المتعلقة باالفصاح عن  

1 يوليو 2011  االدوات المالية

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 19- إطفاء المطلوبات المالية 
1 يوليو 2010  مع ادوات حقوق الملكية

إن السياسات المحاسبية المطبقة في اعداد هذه القوائم المالية تتفق مع تلك المتبعة في القوائم المالية للسنةالسابقة للسنة 
و أن تبني المعايير الجديدة والمعدلة اعاله والتفسيرات التي تنطبق على الشركة لم يكن له تأثير جوهري على هذه القوائم 

المالية للشركة. 
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

3 – ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

( معايير مصدرة ولم يحن موعد تطبيقها بعد	(أ
اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية 

الجديدة والمعدلة التالية المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد:

تاريخ التطبيقالمعيار / التفسير

1 يناير 2015المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 – األدوات المالية )التصنيف والقياس(

1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 – القوائم المالية الموحدة

1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12 – االفصاح عن المصالح في منشآت أخرى

1 يناير 2013المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13 – قياس القيمة العادلة

1 يوليو 2012المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 – التعديالت المتعلقة بعرض القوائم المالية
المعيار المحاسبي الدولي رقم 12 –   التعديالت المتعلقة بضريبة الدخل – الضريبة المؤجلة – استرداد االصول 

1 يناير 2012الضمنيه

1 يناير 2013المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 –  التعديالت المتعلقة بمنافع الموظفين

إن تبني المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة اعاله والتي تنطبق على الشركة سوف ينتج عنه افصاحات وتغييرات في 
تأثير على  له  ان ذلك سيكون  الشركة  تعتقد  للشركة. ولكن ال  المالية  القوائم  والقياسات على هذه  التصنيفات  بعض 

مركزها وأدائها المالي نتيجًة لهذا التبني.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة    – 4

يتطلب اعداد القوائم المالية للشركة من االدارة اجراء التقديرات واالفتراضات التي قد توثر على مبالغ االيرادات والمصاريف 
والموجودات والمطلوبات المسجلة واالفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ اعداد القوائم المالية . بيد ان عدم التأكد من 
هذه التقديرات واالفتراضات يمكن ان يؤدي الى تعديل جوهري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات.

فيما يلي االفتراضات االساسية المتعلقة بالمصادر االساسية  المسقبلية واالخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة 
الدفترية للموجودات  القيمة  الى اجراء تعديل جوهري على  ادناه  ان تؤدي كما هو موضح  المالي والتي يمكن  المركز 

والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي 
تقوم بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على 
الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها )IBNR( تقديرًا للمطالبات 
التي يتوقع اإلفصاح عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحدث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز 
المالي. ان الطريقة الفنية االولية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المفصح عنها وكذلك المطالبات 

المتكبدة غير المفصح عنها )IBNR(، تعتمد على الخبرة السابقة لالدارة.
تقدر المطالبات التي تتطلب قرارًا من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات 
مخاطر مستقلة بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، 

والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي.
إن الشركة معرضة لمخاطر النزاعات مع احتمالية عدم مقدرة معيدي التأمين على السداد.  تقوم اإلدارة بمراجعة تطور 

النزاعات مع معيدي التأمين على أساس ربع سنوي.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(    – 4

خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة 
من الموجودات المالية التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. ان الذمم 
المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر 
في إثبات خسارة اإلنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. 
بتقويم  الشركة  تقوم  ذلك،  وإلجراء  والتقديرات.  األحكام  إجراء  هذه  القيمة  في  اإلنخفاض  مراجعة  تتطلب 
خصائص االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرًا على القدرة على سداد كافة 

المبالغ المستحقة طبقًا للشروط التعاقدية.

تكاليف االكتتاب المؤجلة 

يتم تسجيل بعض تكاليف اإلكتتاب المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على عقود جديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة 
وتطفأ في قائمة عمليات التأمين  والفائض المتراكم على مدى فترة العقد وبما يتماشى مع شروط التغطية 
المعنية.  اذا لم يتم تحقيق االفتراضات المتعلقة بالربحية المسقبلية لهذه الوثائق ، فإن إطفاء هذه المصاريف 
يمكن أن يتسارع ، وهذا قد يتطلب أيضا شطب اضافي لهذه المصاريف المؤجلة في قائمة عمليات التأمين و الفائض 

المتراكم.

٥ -  النقد وما فى حكمه
2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

74‚601 153.556 نقد لدى البنوك

129‚709 57.352 ودائع قصيرة االجل

204‚310 210.908

عمليات المساهمين 

570 136.135 نقد فى الصندوق ولدى البنوك

            20‚000 45.645 ودائع قصيرة األجل

20‚570 181.780

الدفترية  القيمة  ان  أئتماني جيد.  البنوك والوديعة االجلة لدى اطراف اخرى ذات تصنيف  النقد لدى  ايداع  تم 
المفصح عنها تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011 

٦ -  االستثمارات المتاحة للبيع

       عمليات التأمين

تتمثل االستثمارات المتاحة للبيع بالبنوك المحلية في وحدات صناديق استثمارية مدرجة في سوق المال)تداول( 
المحققة  المكاسب غير  العالمية. تم قيد  التداول  البنوك االجنبية في أسواق  االستثمارات في   ادراج  يتم  بينما 
والبالغة 0.46 مليون ريال سعودي كما في 30 ستبمبر 2011 )31 ديسمبر 2010: 0.58 مليون ريال سعودي(  في قائمة 

فائض عمليات التأمين كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع.

الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يلي:

الرصيد في نهاية 
السنة

)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة العادلة 
خالل السنة

)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل السنة
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية السنة
)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2011

8.398 383 )6.888( 14‚903 استثمارات في اسهم حقوق ملكية

20.077 77 16.537 3‚463 استثمارات في صناديق استثمارية

- - )8‚787(        8‚787 استثمارات في سندات

28.475 460 862      27‚153

الرصيد في نهاية  
السنة

)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  
العادلة خالل السنة
)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل السنة
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية السنة
)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر 2010

14‚903 346 14‚557 - استثمارات في اسهم حقوق ملكية

3‚463             131      )26‚994(       30‚326 استثمارات في صناديق استثمارية

         8‚787               94           8‚693 - استثمارات في سندات

27‚153            571       )3‚744(       30‚326
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

٦ -  االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(

عمليات المساهمين

2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

71‚610 15.527 أوراق مالية مدرجة في سوق مالية

1‚923 1.923 أوراق مالية غير مدرجة في سوق مالية

73‚533 17.450

المتاحة للبيع – مدرجة في سوق مالية:

الرصيد في اخر 
السنة

)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  
العادلة خالل السنة
)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل 
السنة

)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2011

- - )51‚699( 51‚699 صندوق االسواق المالية )مدار من كام 
  السعودي الفرنسي(

- - )19.911( 19.911 صندوق القنديل )مدار من كام السعودي  
  الفرنسي(

15.527 405 15.122 - حقوق ملكية )مدار من أودي كابيتال(

15.527 405 )56.488( 71.610

الرصيد في نهاية 
السنة

)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  
العادلة خالل السنة
)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل 
السنة

)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية 
السنة

)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر 2010

صندوق االسواق المالية بالريال السعودي )مدار من

51‚699 654       )59‚956( 111‚001  كام السعودي الفرنسي(

      19‚911             )12(              -        19‚923 صندوق القنديل )مدار من كام السعودي الفرنسي(

     71‚610            642    )59‚956(     130‚924

تم قيد الخسارة الغير محققة والبالغة 0.41 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2011 )31 ديسمبر 2010 : 0.71 
مليون ريال سعودي( ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

٦ -  االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(

المتاحة للبيع - غير مدرجة في سوق مالية:

الرصيد في نهاية 
السنة

)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  
العادلة خالل السنة
)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل
السنة

)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية السنة
)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر2011

         1‚923                -                -         1‚923 استثمار في شركة محلية

         1‚923                -                -         1‚923

الرصيد في نهاية السنة
)ألف ريال سعودى(

التغير في القيمة  
العادلة خالل السنة
)ألف ريال سعودى(

الحركة خالل السنة
)ألف ريال سعودى(

الرصيد في بداية السنة
)ألف ريال سعودى(

كما في 31 ديسمبر 2010

         1‚923                -                -         1‚923 استثمار في شركة محلية

         1‚923                -                -         1‚923

٧– االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

عمليات التأمين

تمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق سندات بنسبة فائدة ثابتة بفترة تتراوح بين 4 الى 5 سنوات 
بواقع معدل فائدة فعال يتراوح بين 2.4% إلى 25‚4% )31 ديسمبر 2010: 875‚4%( سنويا. قامت الشركة بشراء سندات 

بقيمة 5.36 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2010: 4.86 مليون ريال سعودي(. 

عمليات المساهمين

تتمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق سندات بنسبة فائدة ثابتة بفترة تتراوح بين 3 – 5 
سنوات بواقع معدل فائدة فعال يتراوح بين 5‚2% الى 5‚3% )31 ديسمبر 2010: 75‚3% الى 75‚4%( سنويًا. خالل 

الفترة، قامت الشركة بشراء سندات بنك الجزيرة بمبلغ 5 مليون ريال سعودي وسندات صكوك إس بي جي 
بمبلغ 1.95 مليون ريال سعودي بمعدل فائدة صفر. بلغت  القيمة الدفترية للسندات بعد خصم االطفاء 19.47 

 مليون ريال سعودي 
)31 ديسمبر 2010: 17.47 مليون ريال سعودي(.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

٨ – اقساط التامين المدينة، صافي 
2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

137.083 178.408 المطلوب من حملة بوليصة التأمين

257.584 229.617 المطلوب من أطراف ذات عالقة

)31.541( )26.970( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

363.126 381.055

متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

المجموعأكثر من 180 يوممن 91 الى 180 يومأقل من 90 يوم

31 ديسمبر2011
)ألف ريال 

)ألف ريال )ألف ريال سعودي(سعودي(
)ألف ريال سعودي(سعودي(

106.99626.31845.094178.408اقساط التامين المدينة

209.23419.2861.097229.617اقساط التامين المدينة – أطراف ذات عالقه

)26.970()20.129()6.841(-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

316.23038.76326.062381.055اقساط التامين المدينة، صافي 

متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

المجموعأكثر من 180 يوممن 91 الى 180 يومأقل من 90 يوم
)ألف ريال 31 ديسمبر2010

)ألف ريال )ألف ريال سعودي(سعودي(
)ألف ريال سعودي(سعودي(

81.85910.81344.411137.083اقساط التامين المدينة
196.08461.239261257.584اقساط التامين المدينة – أطراف ذات عالقه

)31.541()20.733()10.808(-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
277.94361.24423.939363.126اقساط التامين المدينة، صافي 

ان حركة مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها هي كالتالي:
20112010

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(

31.54129.041الرصيد في بداية السنة

2.500-المخصص للسنة

-)4.571(مخصص إنتفى الغرض منه خالل السنة

26.97031.541الرصيد في نهاية السنة

تتوقع اإلدارة استالم كافة مبالغ أقساط التأمين، وذلك بناًء على الخبرة السابقة. ال تقوم الشركة بأخذ ضمانات 
على المبالغ المدينة وبالتالي فإن غالبية الذمم غير مضمونة. يشكل اكبر خمسة عمالء 64.95% من الذمم المدينة 
القائمة كما في 31 ديسمبر 2011 )31 ديسمبر 2010: 64.29%(. تتكون الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء 

وشركات تأمين بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

٩ - المطلوب من معيدي التأمين
2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

26.905 12.008 مطلوب من معيدي التأمين

)4.322( )3.165( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

22.583 8.843

10 – تكاليف إقتناء وثائق التأمين المؤجلة

2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

12.825 7.898 الرصيد في 1 يناير

24.858 22.778 تكاليف متكبدة خالل السنة

)29.785( )21.214( المحمل خالل السنة

7.898 9.462 الرصيد في 31 ديسمبر 

11 – المصاريف المدفوعة مقدما والذمم المدينة األخري
2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

3.767 3.767 رسوم مؤجلة إلدارة المطالبات 

4.070 5.097 ايجارات مدفوعة مقدما

80 20 فوائد مستحقة

17.368 39.320 دفعات مقدمة للمستشفيات

3.761 11.959 أخري

29.046 60.163

12 – الممتلكات والمعدات

سيارات
اثاث وتجهيزات و 

معدات مكتبية
أجهزة كمبيوتر

تحسينات على 
المأجور

االجمالي

)ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي()ألف ريال سعودي(الكلفة:
702.5423.6892656.566بداية السنة

782.5701.7291.7556.132اضافات
1485.1125.4182.02012.698نهاية السنة

االستهالكات:
194161.137741.646بداية السنة

157961.0736262.510االضافات
341.2122.2107004.156نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية

1143.9003.2081.3208.542في 31 ديسمبر 2011

512.1262.5521914.920في 31 ديسمبر 2010
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

13- دخل العموالت غير المكتسب
2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

20.786 18.444 كما في 1 يناير

37.531 31.669 عموالت مستلمة خالل السنة 

)39.873( )35.032( عموالت مكتسبة خالل السنة

18.444 15.081 كما في 31 ديسمبر

14 - الحركة في األقساط غير المكتسبة
2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

336.752 312.947 إجمالي األقساط غير المكتسبة كما في 1 يناير 

637 1.530 احتياطي عجز األقساط كما في 1 يناير 

)312.947( )402.856( إجمالي األقساط غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر

)1.530( )1.530( احتياطي عجز األقساط كما في 31 ديسمبر 

22.912 )89.909( التغير في األقساط غير المكتسبة

)101.105( )108.342( حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في 1 يناير 

108.342 83.450 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في 31 ديسمبر 

7.237 )24.892( التغير في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

30.149 )114.801( التغير في األقساط غير المكتسبة، صافي

1٥ – المطالبات
2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

593.315 669.699 إجمالي المطالبات المدفوعة 

224.450 258.198 إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في نهاية السنة

817.765 927.897

)307.968( )224.450( إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في بداية السنة

509.797 703.447 إجمالي المطالبات المتكبدة

)67.014( )62.848( المبالغ المستردة من معيدي التأمين

)73.051( )121.725( حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة كما في نهاية السنة

)140.065( )184.573(

130.862 73.051 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة كما في بداية السنة

)9.203( )111.522( حصة معيدي التأمين من المطالبات

500.594 591.925 صافي المطالبات المتكبدة

من المتوقع استالم كافة المبالغ المستحقة من معيدي التأمين خالل 12 شهرًا من تاريخ التقرير. تم إحتساب 
حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة على أساس نسبة توزيع الخطر.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

1٦ - المستحقات والمطلوبات األخرى
2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات التأمين

665 460 مصاريف مستحقة

3.876 2.000 ورش الصيانة

12.038 4.082 رسوم إدارة المطالبات

2.965 2.584 وسطاء التأمين

804 147 أتعاب المسح 

25.796 11.024 عموالت وحوافز مستحقة

3.037 3.017 أتعاب مستحقة لمجلس الضمان الصحي

802 1.326 أتعاب إشراف وتفتيش مستحقة

7.513 8.554 ضرائب مستقطعة مستحقة

17.787 19.507 أخرى

75.283 52.701

1٧ – الزكاة وضريبة الدخل
تم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة الدخل بالمملكة العربية السعودية . تتألف مكونات 

مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة مما يلي :

2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

200.000 200.000 حقوق الملكية 

)20.000( )20.000( وديعة نظامية

8.963 18.862 اإلحتياطي النظامي

50.229 106.876 أرباح سنوات سابقة

- )20.000( توزيعات ارباح مدفوعة

1.322 2.792 مخصص نهاية الخدمة للموظفين

)22.475( )24.828( إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

)4.920( )8.542( الممتلكات والمعدات، صافي

213.119 255.160

56.647 50.666 أرباح السنة

4.855 )151( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1.470 4.995 مخصص نهاية الخدمة للموظفين

276.091 310.670 الوعاء الزكوي

270.569 304.457 حصة المساهمين السعوديين )%98(

6.764 7.611 الزكاة للفترة بواقع %2.5

1.259 1.110 ضريبة الدخل للمساهمين غير السعوديين )%2(

252 222 ضريبة الدخل بواقع %20

7.016 7.833 الزكاة وضريبة الدخل
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

1٧ – الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(
تتلخص الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل مما يلي :

2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

5.548 12.564 الرصيد في بداية السنة 

7.016 7.833 المحمل على السنة

- )3.309( المدفوع خالل السنة

12.564 17.088 الرصيد في نهاية السنة 

إن الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة ترجع أساسا إلى إدخال بعض التعديالت وفقا لألنظمة المالية 
ذات العالقة.

وضع اإلقرار:

قدمت الشركة االقرار الزكوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2010وحصلت بموجبة على شهادة مقيدة. 

1٨ –  رأس المال
إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة يبلغ 200 مليون ريال سعودي كما في نهاية السنة وهو مقسم 

الى 20 مليون سهم قيمة السهم الواحد 10 ريال سعودي.

1٩ - احتياطي نظامي
تماشيًا مع متطلبات نظام شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة،  تقوم الشركة 
بتكوين احتياطي نظامي بتحويـل 20% من صافي الربح السنوي إلى أن يبلغ االحتياطي 100% من رأس المال.  إن هذا 

االحتياطي غير قابل للتوزيع.

20 –   توزيعات ارباح
قررت الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ 24 رجب 1432)الموافق 26 يونيو 2011( الموافقة على مقترح مجلس 

االدارة بتوزيع أرباح بقيمة 1 ريال سعودي لكل سهم لحملة االسهم المسجلين كما في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية 
العادية.

21 –   وديعة نظامية

2010 2011

)ألف ريال سعودي( )ألف ريال سعودي(

عمليات المساهمين

20.000 20.000 وديعة نظامية

تماشيًا مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية ، قامت الشركة بايداع 10% من راس المال المدفوع والذي 
 يمثل

20 مليون ريال سعودي في بنك تم اختياره من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية 
بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

22 - ربحية السهم
يتم إحتساب ربحية السهم للفترة بتقسيم صافي االرباح للسنة على متوسط عدد األسهم القائمة  في نهاية السنة.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

23 - المصاريف العمومية واإلدارية

2010 2011

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

عمليات التأمين 

 46.679 55.216 تكلفة موظفين

2.298 1.411 أتعاب مهنية وقانونية

 7.038 8.717 إيجار مكاتب

4.855 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 1.198 2.510 استهالك 

 2.453 2.483 مصاريف مكاتب

 2.825 3.149 مصاريف اتصاالت

 136 115 مصاريف سيارات

 1.058 2.147 قرطاسية ومطبوعات

 477 434 نقل وبريد

 202 261 كهرباء

 6.284 10.641 أخرى

75.503 87.084

2010 2011 عمليات المساهمين 

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

225 480 أتعاب مهنية

3.920 1.248 رسوم علي الشهرة الغير مدفوعة

310 326 أخري

4.455 2.054

24 - المعلومات القطاعية

تماشيًا مع طريقة اعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت االدارة قطاعات االعمال بالنسبة لنشاطات الشركة 
وموجوداتها ومطلوباتها. ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واالدارية ومكافآت أعضاء مجلس االدارة.

ال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه واالستثمارات واقساط التأمين المدينة والمطلوب من معيدي التأمين 
والمصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى لعمليات التأمين.

ال تشمل مطلوبات القطاعات المطلوب لمعيدي التأمين  والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات االخرى والمستحق الى 
المساهمين ونهاية ترك الخدمة للموظفين.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

24 – المعلومات القطاعية )تتمة(

المجموع أخرى مركبات طبي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

عمليات التأمين

1.068.776 262.975 496.245 309.556 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)231.411( )224.284( )992( )6.135( أقساط إعادة التأمين المسندة

)6.732( )1.828( )4.158( )746( فائض خسارة أقساط التأمين

830.633 36.863 491.095 302.675 صافي أقساط التأمين المكتتبة

)114.801( 691 )116.033( 541 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 

715.832 37.554 375.062 303.216 صافي أقساط التأمين المكتسبة

35.032 32.573 278 2.181 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين 

750.864 70.127 375.340 305.397 صافي االيرادات

التكاليف:

669.699 54.807 342.568 272.324 إجمالي المطالبات المدفوعة

)62.848( )45.744( )16.960( )144( ناقصا : حصة معيدي التأمين

606.851 9.063 325.608 272.180 صافي المطالبات المدفوعة

)14.926( 1.903 13.681 )30.510( صافي التغير في المطالبات تحت التسوية

591.925 10.966 339.289 241.670 صافي المطالبات المتكبدة

21.214 4.508 6.786 9.920 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

613.139 15.474 346.075 251.590 صافي التكاليف

137.725 54.653 29.265 53.807 صافي نتائج عمليات التأمين

)5.231( )1.205( )2.480( )1.546( رسوم إشراف وتفتيش

)4.453( )4.453( مصاريف مجلس الضمان الصحي

)87.084(  مصاريف غير موزعة

7.087 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها واحتياطيات أخرى انتفى الغرض منها

4.965 ايرادات من إستثمارات غير موزعة

53.009 الفائض من عمليات التأمين

كما في 31 ديسمبر 2011

83.450 80.508 259 2.683 حصة معيدي التأمين من األقساط الغير مكتسبة

121.724 118.347 3.255 122 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

9.462 1.924 3.756 3.782 تكاليف إستحواذ مؤجلة

703.348 موجودات غير موزعة

917.984

402.856 92.078 195.830 114.948 األقساط الغير مكتسبة

258.198 130.758 82.307 45.133 المطالبات القائمة

15.081 14.202 124 755 دخل العموالت الغير مكتسب

241.849 مطلوبات غير موزعة

917.984
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

24 – المعلومات القطاعية )تتمة(
المجموع أخرى  مركبات طبي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

عمليات التأمين

850.546 282.792 257.309 310.445 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
)255.101( )247.515( )2.070( )5.516( أقساط إعادة التأمين المسندة
)2.646( )1.709( )747( )190( فائض خسارة أقساط التأمين
592.799 33.568 254.492 304.739 صافي أقساط التأمين المكتتبة
30.149 )5.892( 58.733 )22.692( التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 
622.948 27.676 313.225 282.047 صافي أقساط التأمين المكتسبة
39.873 35.238 416 4.219 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين 
662.821 62.914 313.641 286.266 صافي االيرادات

التكاليف:

593.315 58.844 255.514 278.957 إجمالي المطالبات المدفوعة
)67.014( )45.834( )352( )20.828( ناقصا : حصة معيدي التأمين

526.301 13.010 255.162 258.129 صافي المطالبات المدفوعة
)25.707( )8.528( )15.480( )1.699( التغير في المطالبات تحت التسوية
500.594 4.482 239.682 256.430 صافي المطالبات المتكبدة
29.785 10.765 10.225 8.795 تكاليف اقتناء وثائق التأمين
1.281 1.281 - - مخصص اخطار قائمة

531.660 16.528 249.907 265.225 صافي التكاليف
131.161 46.386 63.734 21.041 صافي نتائج عمليات التأمين
)4.107( )1.367( )1.242( )1.498( رسوم إشراف وتفتيش
)3.037( )3.037( مصاريف مجلس الضمان الصحي
)75.503(  مصاريف غير موزعة
1.643 دخل غير موزع
15.775 ايرادات من إستثمارات غير موزعة
65.932 الفائض من عمليات التأمين

كما في 31 ديسمبر 2010

108.342 105.897 360 2.085 حصة معيدي التأمين من األقساط الغير مكتسبة
73.051 72.387 640 24 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
7.898 3.967 3.870 61 تكاليف إستحواذ مؤجلة

690.408 - - - موجودات غير موزعة

879.699
312.947 118.157 79.898 114.892 األقساط الغير مكتسبة
224.450 82.895 66.010 75.545 المطالبات القائمة
18.441 16.476 - 1.965 دخل العموالت الغير مكتسب
323.861 - - - مطلوبات غير موزعة
879.699
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

2٥ - المعامالت مع األطراف ذات العالقة
فيما يلي اهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة واألرصدة الناجمة عنها :

الرصيد كما في مبلغ التعامل للسنة المنتهية طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

31 ديسمبر 2010 31 ديسمبر 2011 31 ديسمبر 2010 31 ديسمبر 2011

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( عمليات التامين

34.409 - - 19.029 تحويل استثمارات 
متاحة للبيع  يو سي ايه للتامين )البحرين(

- - - )53.438( تمويل مستلم

المساهمين

- - 330.039 390.072 اقساط تامين  مجموعة بن الدن السعودية

237.834 215.804 )267.323( )412.102( سدادات ومطالبات

- - 21.098 21.986 اقساط تامين  مجموعة راشد الراشد

16.401 9.591 )16.194( )28.796( سدادات ومطالبات

- - 9.952 11.162 اقساط تامين  الشركة السعودية للتوريدات

3.350 4.189 )9.249( )10.323( سدادات ومطالبات

- - - 2.104 اقساط تامين  مجموعة الفيصلية

- 33 - )2.071( سدادات ومطالبات

- - 3.399 3.759 مكافآت ومصاريف  المديرين التنفيذيين

عمليات المساهمين

78.400 24.962 78.400 53.438 شهره مستحقة يو سي ايه للتامين )البحرين(

230 230 - - مصاريف نجم لخدمات التأمين

- - 1.036 912 مكافآت أعضاء مجلس االدارة

2٦ - التوزيع الجغرافي
تقع معظم موجودات ومطلوبات الشركة في المملكة العربية السعودية فيما عدا اإلستثمارات والودائع آلجل التالية:

الموقعنوع اإلستثمارات
2011

)ألف ريال سعودي(
2010

)ألف ريال سعودي(

136145أفريقياإستثمارات في أسهم حقوق ملكية
658-أوروباإستثمارات في أسهم حقوق ملكية
68913.882الشرق األوسطإستثمارات في أسهم حقوق ملكية
219-الواليات المتحدة األمريكيةإستثمارات في أسهم حقوق ملكية

63-أوروباإستثمارات في صناديق إستثمار
383-الشرق األوسطإستثمارات في صناديق إستثمار
2.878-الواليات المتحدة األمريكيةإستثمارات في صناديق إستثمار

6.1697.650الشرق األوسطإستثمارات في سندات
1.136-الواليات المتحدة األمريكيةإستثمارات في سندات
1.452-أوروباودائع قصيرة األجل
87.998128.260الشرق األوسطودائع قصيرة األجل

94.992156.726

تم الحتفاظ باإلستثمارات المذكورة أعاله خارج المملكة العربية السعودية كما في تاريخ المركز المالي وسوف سيتم 
تصفيتها خالل الفترة الالحقة وسوف يتم بعد ذلك اإلحتفاظ بها في المملكة العربية السعودية. 
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2٧ - إدارة المخاطر  

حوكمة المخاطر

والتي  المقررة  الرقابية  والوسائل  واإلجراءات  السياسات  من  مجموعة  في  بالشركة  الخاصة  المخاطر  حوكمة  تتمثل 
تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها 
والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض 
الشركة لمخاطر التأمين و إعادة التأمين ومخاطر معدل العمولة الخاص واإلئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت 

ومخاطر السوق.
هيكل إدارة المخاطر

تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة 

التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات  المسؤولة عن محكومية المخاطر حيث يقوم بتقديم  العليا  إن مجلس اإلدارة هو الجهة 
والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا

قبل  من  مسبقًا  محددة  سياسة  اإلستراتيجية ضمن  األهداف  تحقيق  أجل  من  اليومية  العمليات  عن  مسئولة  العليا  اإلدارة 
الشركة بشأن قبول المخاطر.



344

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (
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2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنويًا من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية 
اإلجراءات ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقويم مع اإلدارة العليا، 

وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة إلى لجنة المراجعة .

ان الهدف الرئيسي الطار ادارة المخاطر المالية للشركة هو حماية الشركة من احداث تعرقل تحقيق اهداف مالية بما في 
ذلك عدم استغالل الفرص .

فيما يلي ملخصًا بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتخفيض منها :

ادارة مخاطر التأمين 

إن المخاطر بموجب عقد تأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة 
عن ذلك الحادث.  تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية 
الفعلية  والمزايا  المطالبات  لتكرار وحجم  التأمين.  ويخضع ذلك  الدفترية لمطلوبات  القيمة  التي تزيد عن  المدفوعة 
المخاطر وذلك  للمطالبات طويلة األجل. تتحسن تغيرات  الالحقة  المقدرة أصال والتطورات  المدفوعة أكثر من تلك 
بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود التأمين حيث أن المحافظ األكثر تنوعًا ستكون أقل تأثرًا بالتغيير 

في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة.

ان االجراءات والسياسات المتعلقة باالقساط واالكتتاب وحدودها وأيضًا وضوح صالحيات االكتتاب هي التي تنظم بشكل 
دقيق االشخاص المخولين المسؤولين عن اختيار عقود التأمين واعادة التأمين و وفقا ألية ظروف. يتم التأكد من تطبيق 
هذه النظم بشكل دوري كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي واالقليمي والمحلي . اذا ما تطلب االمر، يتم التفاعل 

مع هذه التطورات وترجمتها الى اسس وقواعد االكتتاب.

ان مقياس مراقبة المخاطر الرئيسي بالنسبة لمخاطر التأمين يكمن في تحويل هذه المخاطر الى طرف ثالث من خالل اعادة 
التأمين . يتم وضع عملية اعادة التأمين المسندة بأساس نسبي وغير نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا لخطوط االعمال. 

يتم تنويع عقود اعادة التأمين بحيث ال تكون الشركة معتمدة على معيد تأمين منفرد أو عقد اعادة تأمين منفرد .

وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة، فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق، وبالتالي 
فإنها تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدي التأمين من الوفاء 
بالتزاماته بموجب ترتيبات إعادة التأمين. تقلل الشركة من مخاطر االئتمان من خالل الدخول في ترتيبات اعادة تأمين 
مع معيدي تأمين ذوي تقييم جيد يتم مراقبته على اساس دوري. تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية 
والخبرات اإلدارية والفنية واألداء التاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفًا من قبل 

مجلس اإلدارة ولجنة إعادة التأمين قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين.

تكرار المطالبات ومبالغها

يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر إكتتاب عقود 
التأمين الطبي وتأمين المركبات والحريق والسطو والحوادث العامة والتأمين البحري . تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين 
قصيرة األجل ألنه يتم ، في العادة ، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل فترة زمنية قصيرة. وهذا من شأنه أن يساعد في 

التقليل من مخاطر التأمين.
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الحريق والسطو

يتم االكتتاب في عقود تأمين الحرائق والسطو، حيث يتمثل الخطر الرئيسي في األضرار من الحريق وغيرها من المخاطر 
الناجمة المتعلقة بها، بالرجوع إلى قيمة االستبدال أو أساس التعويض مع القيم المناسبة لمصلحة المؤمن له. تعتبر تكلفة 
العوامل  العمل من  إعاقة  إلى  التي تؤدي  بالعمليات  للبدء  المستغرق  ، والوقت  المتضررة  الممتلكات  أو ترميم  بناء  إعادة 
الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات . فيما يتعلق بتراكم الضمانات المتعلقة بالممتلكات، يتم تغطيتها من خالل 

إتفاقيات إعادة التأمين النسبية.

المركبات

بالنسبة للتأمين على المركبات ، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية وتبديل أو 
إصالح ممتلكات الجهات االخرى اضافة الى المركبات المؤمنة. لدى الشركة تركيز في التأمين على السيارات والذي يمثل 

39 % من إجمالي األقساط المكتتبة. 
في  االضرار  ودرجة  باألذى  المصابة  واألطراف  الوفاة  بتعويضات  يتعلق  فيما  المحاكم  لدى  التعويضات  مستوى  يعتبر 
الممتلكات من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات. لدى الشركة تغطية إعادة تأمين عن أخطار الخسائر الناتجة 

عن تضرر اكثر من مركبة في الحادث الواحد .

الحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل

يتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان المال، الحوادث الشخصية ، تعويضات العمال، السفر ، 
مسؤولية الطرف الثالث العامة والتعويضات المهنية . إن حجم الخسائر أو األضرار وتعويضات المحكمة المحتملة هي من 

العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات.

التأمين البحري

يعتبر العنصر الرئيسي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن عليها أو التلف في السفينة نفسها 
بسبب الحوادث المختلفة مما يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية.  ان مدى الخسارة أو الضرر 
هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات . يتم التأمين على المخاطر التي تنبع أساسًا من المملكة العربية 

السعودية. تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من خالل اإلتفاقيات النسبية.

تركيز مخاطر التأمين 

ليس لدى الشركة عقد يغطي المخاطر بالنسبة لحوادث مفردة اوالذي يعرض الشركة لمخاطر تأمين متعددة . قامت 
الشركة بإعادة التأمين على نحو كاف لمواجهة المخاطر التي قد تنطوي على دعاوي قضائية. ان الشركة ليس لديها أي 

مطالبات كبيرة لم يتم التوصل إلى مبلغها أو توقيت دفعها في غضون عام واحد من تاريخ التبليغ عنها .

التأمين الطبي

تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى 
المزايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك بشكل كبير من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتأكد من 
ان األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والمراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات 
وذلك  للمطالبات  والنشطة  الجادة  المتابعة  على  تقوم  سياسة  بإتباع  الشركة  تقوم  المطالبات. كما  لمتابعة  التفصيلية 
لتغطية المخاطر المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركة . يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين 

للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية ولغاية 30،000 ريال سعودي.
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المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول 
على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس 

من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.

مخاطر اإلئتمان 

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 
لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة ، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة 

القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة :

تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. وتكمن سياسة الشركة 
بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية . إضافة إلى ذلك ، يتم مراقبة 
المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة .

تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة 
الذمم المدينة القائمة .

تدار المحفظة االستثمارية للشركة من قبل لجنة ادارة االستثمار وذلك طبقًا للسياسة اإلستثمارية المعتمدة من لجنة 
االستثمار.

فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى ، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات 
مركز مالي قوي وسمعة إئتمانية جيدة .

ال يوجد تركيز في مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة .
يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي :

عمليات المساهمين عمليات التأمين 31 ديسمبر 2011
)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

181.780 210.908 نقد وما فى حكمه
36.917 33.836 إستثمارات 

- 389.898 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
- 83.450 حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة
- 121.724 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية

105 60.163 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
218.802 899.979

عمليات المساهمين عمليات التأمين 31 ديسمبر 2010
)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى(

20.570 204.310 نقد وما فى حكمه
58.760 - ودائع آلجل
91.005 32.014 إستثمارات 

- 385.709 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
- 108.342 حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة
- 73.051 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية
- 34.409 مطلوب من طرف ذو عالقة 

380 29.046 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
170.715 866.881
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مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها . يتم 
مراقبة متطلبات السيولة شهريًا ، وتقوم اإلدارة بالتأكد مـن توفر السيولة الكافية لمواجهة أية التزامات عند نشوئها. يتم 

استثمار جزء كبير من سيولة الشركة في ودائع آلجل لدى بنوك محلية .

تواريخ اإلستحقاق

التعاقدية غير  اإللتزامات  بالشركة وذلك على اساس  الخاصة  المالية  المطلوبات  أدناه تواريخ استحقاق  الجدول  يعكس 
المخصومة المتوقعة المتبقية.

اإلجمالي أكثر من سنة حتى سنة واحدة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2011

المطلوبات المالية لعمليات التأمين

106.097 9.255 96.842 مطلوب إلى معيدي التأمين 

52.701 - 52.701 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

252.198 - 252.198 إجمالي المطالبات تحت التسوية

416.996 9.255 407.741

المطلوبات المالية للمساهمين

5.540 - 5.540 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

5.540 - 5.540

422.536 9.255 413.281 إجمالي المطلوبات المالية

اإلجمالي أكثر من سنة حتى سنة واحدة

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2010

المطلوبات المالية لعمليات التأمين

98.244 - 98.244 مطلوب إلى معيدي التأمين 

75.283 - 75.283 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

224.450 - 224.450 إجمالي المطالبات تحت التسوية

397.977 - 397.977

المطلوبات المالية للمساهمين

4.345 - 4.345 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

4.345 - 4.345

402.322 - 402.322 إجمالي المطلوبات المالية
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(
محفظة السيولة

ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة 
السداد وفق األسس المذكورة أعاله.

مخاطر العمالت االجنبية

تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم 
المعامالت الرئيسية للشركة بالريال السعودي . تعتقد اإلدارة بأن مخاطر وقوع خسائر جوهرية بسبب التقلبات في 

أسعار الصرف األجنبي ضئيله وبالتالي ال تقوم الشركة بالتحوط لمخاطر العمالت األجنبية .
اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2011
موجودات عمليات التأمين

210.908 147.860 63.048 نقد وما فى حكمه
33.836 5.726 28.110 إستثمارات 
389.898 - 389.898 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
8.843 - 8.843 مطلوب من معيدي التأمين
83.450 - 83.450 حصة معيدى التأمين من أالقساط غير المكتسبة
121.724 - 121.724 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية
60.163 - 60.163 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
908.822 153.586 755.236 مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين
181.780 135.707 46.073   نقد وما فى حكمه
36.917 12.515 24.402  إستثمارات
218.697 148.222 70.475 مجموع موجودات المساهمين

1.127.519 301.808 825.711 مجموع الموجودات

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2010
موجودات عمليات التأمين

204.310 172.843 31.467 نقد وما فى حكمه
- - - ودائع آلجل

32.014 27.014 5.000 إستثمارات 
363.126 - 363.126 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
22.583 - 22.583 مطلوب من معيدي التأمين
108.342 - 108.342 حصة معيدى التأمين من أالقساط غير المكتسبة
73.051 - 73.051 حصة معيدى التأمين من المطالبات تحت التسوية
32.167 - 32.167 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
835.593 199.857 635.736 مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين
20.570 49 20.521  نقد وما فى حكمه
58.760 58.760 - ودائع آلجل
91.005 - 91.005  إستثمارات
170.335 58.809 111.526 مجموع موجودات المساهمين

1.005.928 258.666 747.262 مجموع الموجودات
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر العمالت االجنبية )تتمة(

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي
)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2011

مطلوبات عمليات التأمين
106.097 - 106.097 مطلوب إلى معيدي التأمين 
52.701 - 52.701 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
258.198 - 258.198 إجمالي مطالبات تحت التسوية
416.996 - 416.996 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات المساهمين
5.540 - 5.540 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
5.540 - 5.540 مجموع مطلوبات المساهمين

422.536 - 422.536 مجموع المطلوبات

اإلجمالي دوالر أمريكى ريال سعودي

)ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( )ألف ريال سعودى( 31 ديسمبر 2010

مطلوبات عمليات التأمين

98.244 - 98.244 مطلوب إلى معيدي التأمين 
78.405 - 78.405 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
224.450 - 224.450 مطالبات تحت التسوية
401.099 - 401.099 مجموع مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات المساهمين

4.345 - 4.345 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
4.345 - 4.345 مجموع مطلوبات المساهمين

405.444 - 405.444 مجموع المطلوبات

مخاطر أسعار العموالت

تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب في القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار 
العموالت السائدة في السوق . تعرض األدوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموالت الناتجة عن التدفقات 
النقدية، بينما األدوات المالية بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر العموالت الناتجة من مخاطر عمولة القيمة العادلة .

 
. تقوم  النقدية والودائع ألجل  النقدية وشبه  العموالت بشأن بعض إستثماراتها وبشأن  الشركة لمخاطر أسعار  تتعرض 
الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت بالعمالت المسجلة بها اإلستثمارات .
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

2٧ - إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر العمالت االجنبية )تتمة(

يعكس الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العموالت على قائمة عمليات المساهمين الشاملة بسبب التغيرات المحتملة المعقولة 
في أسعار العموالت مع كافة التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة .

التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على دخل الشركة للسنة  يمثل األثر على قائمة الدخل الشامل للمساهمين أثر 
وذلك على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمولة عائمة والمقتناة كما في 31 ديسمبر :

األثر على الدخل الشامل للسنة

)ألف ريال سعودى(التغير في نقاط األساس

201150440 ±

2010504.032 ±

مخاطر أسعار السوق 

ان مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات 
في أسعار السوق )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة( ، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل 
خاصة بهذه األداة المالية أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق.

تتم ادارة االستثمارات من قبل صندوق متخصص وفقًا لتعليمات مجلس االدارة.
يظهر الجدول أدناه التسلسل الهرمي لألدوات الماليه المقيدة بالقيمة العادلة: 

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

31 ديسمبر 2011

استثمارات متاحة للبيع 

اسهم حقوق ملكية: 

28.339--28.339عمليات التأمين

1.92317.450-15.527عمليات المساهمين

43.866-1.92345.789

المجموعالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

31 ديسمبر 2010

استثمارات متاحة للبيع 

اسهم حقوق ملكية: 

18.365--18.365عمليات التأمين

1.92373.533-71.610عمليات المساهمين

اسهم ائتمانية:

8.786--8.786عمليات المساهمين

98.761-1.923100.684

لدى الشركة اسهمم حقوق ملكية غير مدرجة مقيدة بالتكلفة أو سعر البيع الممكن والتي يتم ادراج أثر التغير في سعرها 
فقط عند بيع هذا االستثمارأو عند انخفاضه وعندها يتم قيد التأثير في قائمة الدخل الشامل للمساهمين.
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الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المنتهية  في 31 ديسمبر 2011

إدارة رأس المال 

يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال الكافية في حالة 
المنفعة  وزيادة  أغراضها  لتحقيق  وذلك  قوي  مال  رأس  على  للحفاظ  أخرى  أهداف  الشركة  وضعت  كما  اإلفالس. 

للمساهمين.

، بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم اإلنخفاض بين مستويات رأس المال  تقوم الشركة ، بصورة منتظمة 
السوق  ظروف  في  التغيرات  ضوء  على  الحالي  المال  رأس  مستويات  على  التعديالت  إجراء  يتم   . والمطلوبة  المسجلة 
وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة . وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال ، يجوز للشركة تعديل مقدار 
توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم . يعتقد مجلس اإلدارة بأن الشركة قد إلتزمت بالكامل بمتطلبات 

رأس المال المطلوبة من جهات خارجية خالل فترة القوائم المالية المعروضة .

2٨ – إعتماد القوائم المالية 

إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 18 فبراير 2012 الموافق 26 ربيع االول 1433.



المستشار المالي

مدير اإلكتتاب ومتعهد التغطية



الجهات  المستلمة






