
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )"و�ء"(ودية المتحدة للتأمين التعاوني الشركة السع
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 ا�ولية الموجزة القوائم المالية 
 مراجعي الحسابات المستقلينوتقرير فحص 
 م٢٠١٣مبر سبت ٣٠في  تينالمنتھي أشھر تسعةواللث)ثة أشھر لفترتي ا
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 )"و�ء"(ودية المتحدة للتأمين التعاوني الشركة السع
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 ا"ولية الموجزة  القوائم الماليةيضاحات حول إ
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠في  أشھر المنتھيه تسعةالالث=ثة ولفترة 

 
 
 امـــع -١
 
الخبر مدينة في  تأسستھي شركة مساھمة سعودية  ")الشركة(" ")و�ء(" الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاونين إ
ھـ، ١٤٢٨ اZخرةجمادى  ١٩ تاريخو ٢٠٥١٠٣٤٩٨٢ جاري رقمل التـالسج بموجبالمملكة العربية السعودية وسجلت ب

 .م٢٠٠٧يوليو  ٤ الموافق
 
شركات نظام مراقبة وفقا ل ا�عمالالتأمين التعاوني وكل ما يتعلق بھذه  أعمالن نشاط الشركة الرئيسي ھو القيام بمزاولة إ

ن . م. ت( رقم حصلت الشركة على الترخيص. ") نظامال(" التنفيذية في المملكة العربية السعودية و�ئحتهالتأمين التعاوني 
التأمين من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ  إعادةالتأمين العام والصحي وعمليات  أعماللممارسة ) ١٦/٢٠٠٨
 .م٢٠٠٨يوليو  ٢ھـ الموافق ١٤٢٩ اZخرةجمادى ٢٨

 

 ملخص السياسات المحاسبية الھامة -٢

 
 ا"ولية الموجزة الية أساس إعداد القوائم الم ١-٢
 

وفق/ا لمعي/ار المحاس/بة  ٢٠١٣س/بتمبر  ٣٠أش/ھر المنتھي/ة ف/ي  اش/ھر والتس/عة الث)ثةلفترة  ا�ولية الموجزة القوائم المالية أعدت 

تف/ق ليس الغ/رض منھ/ا ان تومن ثم، فإن ھذه القوائم المالية ا�ولية  .الخاص بالتقارير المالية ا�ولية )٣٤ IAS( ٣٤رقم  الدولي

الھيئ/ة  ع/نوفق/ا لمعي/ار التق/ارير المالي/ة ا�ولي/ة الص/ادر  ؛المبادئ المحاسبية المتع/ارف عليھ/ا ف/ي المملك/ة العربي/ة الس/عوديةمع 

 .السعودية للمحاسبين القانونيين

 
لمستحقة والتي المرفقة جميع التعدي)ت التي تتألف بشكل رئيسي من المبالغ المتكررة ا ا�ولية الموجزة  تتضمن القوائم المالية
 . قائمة المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية بصورة عادلة لعرض9دارة الشركة  تعتبر ضرورية وفقا

 
التي يتم قياسھا  ا�ستثمارات المتاحة للبيعيما عدا بعض وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، ف ا�ولية الموجزة القوائم المالية أعدت 

ا�ولية القوائم المالية  ھذه بال^ السعودي الذي ھو أيضا العملة الوظيفية للشركة وعملة عرض عرضھاتم وبالقيمة العادلة 
 .الموجزة 

 
كما . عمليات التأمين وانشطة المساھمين تتطلب انظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ا�بقاء على حسابات مستقلة ل

من فائض عمليات التأمين وعلى ان يستلم  ٪ ٩٠وتتطلب ، وفقا �نظمة التأمين المطبقة ، من المساھمين في الشركة است)م 
 .او ان يتم اقتطاع ھذه النسبة من اقساط العام القادم  ٪ ١٠حاملو وثائق التأمين 
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 )"و�ء"(الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساھمة سعودية(
 

 )تتمه(ا"ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھيه في  تسعةالالث=ثة و لفترة

 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الھامة -٢

 
 السياسات المحاسبية ٢-٢
 

تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم  ا�ولية الموجزة القوائم المالية ات المحاسبية المستخدمة في إعداد ھذه إن السياس
م، باستثناء تطبيق التعدي)ت على المعايير الحالية ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في  كما في وعن السنة المدققة سنوياالمالية 

للشركة، لذا ينبغي قراءة ھذه القوائم  ا�ولية الموجزة ا مالًيا جوھرًيا على القوائم المالية المذكورة أدناه والتي لم تؤثر تأثيرً 
 .م٢٠١٢ديسمبر  ٣١مقترنة بالقوائم المالية المدققة عن السنة المنتھية في  ا�ولية الموجزة المالية 
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لية والتي سيصبح معمو� بھا على قررت إدارة الشركة عدم التطبيق المبكر للمعايير والتفاسير الجديدة والمعدلة الصادرة التا
 :أو بعد ذلك التاريخ ٢٠١٤يناير  ١الفترات التي تبدأ في 
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 )"و�ء"(ة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني الشرك

 )شركة مساھمة سعودية(
 

 )تتمه(ا"ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠التسعة أشھر المنتھيه في الث=ثة و لفترة

 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الھامة -٢

 
 :ا"ولية الموجزة لمالية استخدام التقديرات في إعداد القوائم ا ٣-٢
 

يتطلب إعداد القوائم المالية ا�ولية الموجزة  وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات وا�فتراضات 
المحاسبية الھامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنھا وا9فصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة 

تاريخ القوائم المالية ا�ولية ومبالغ ا9يرادات والمصاريف المصرح بھا خ)ل فترة القوائم المالية ا�ولية، كما يتطلب من ب
وقد يكون للتغيرات في ا�فتراضات تأثيرا . ا9دارة ممارسة حكمھا وتقديرھا في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة

وتعتقد ا9دارة أن . ولية الموجزة  في الفترة التي تتعرض خ)لھا ا�فتراضات إلى التغيراتجوھريا على القوائم المالية ا�
ا�فتراضات ا�ساسية م)ئمة وأن القوائم المالية للشركة ُتظھر بعدل، من كافة النواحي الجوھرية، المركز المالي ونتائج 

 .العمليات
 

 

 مين المدينةوأرصدة التأ التأمينأقساط  -٣
 

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠  

 )مدققة(        )غير مدققة( إيضاح 

 )بالريا�ت السعودية(  

 ٧٣,٥٩٤,٢١٠   ١٠٣,٦٠٢,٤٤٨  ٥ أقساط تأمين مدينة

 ١,٢٠٦,١٧٣   ١,٤٧٥,٢٩٧   ةشركات تأمين وإعادة تأمين مدين ذمم

 )١٢,٧٣٤,٥٠٤(  )١٣,٥٤٤,٦١٠(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا 

   ٦٢,٠٦٥,٨٧٩   ٩١,٥٣٣,١٣٥ 
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 )"و�ء"(متحدة للتأمين التعاوني الشركة السعودية ال
 )شركة مساھمة سعودية(
  

 )تتمة( ا"ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الث=ثة والتسعة أشھر المنتھيه في 

 
 اعية المعلومات القط -٤
 

لشركة، اعتمدت ا9دارة قطاع ا�عمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتھا ل الداخليةرير اتمشيا مع طريقة إعداد التق
 . ومطلوباتھا كما ھو مبين أدناه

 
 .و المصاريف ا9دارية ا9دارية والعمومية الرواتب� تتضمن النتائج القطاعية 

 
أرصدة وذمم المدينة والودائع �جل وا�ستثمارات وأقساط التأمين  في حكمهنقد وما إن الموجودات القطاعية � تتضمن ال

 .ا�خرى والممتلكات والمعدات الموجوداتو والمدفوعات المقدمةالتأمين المدينة 
 

 عالدف معيدي التأمين الدائنة والمصاريف المستحقةأرصدة إن المطلوبات القطاعية � تتضمن الحسابات الدائنة وذمم 
 .نھاية الخدمة مكافأةإلى عمليات المساھمين و والمطلوبوالمطلوبات ا�خرى 

 
 القطاعات التشغيلية

 المجموع أخرى ممتلكاتتأمين  مركباتتأمين  تأمين طبي 
 أشھر المنتھية في الث=ثةلفترة 

 يN سعود N سعودي N سعودي N سعودي N سعودي )غير مدققة( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ 

      

 ١٠٩,٧٤٩,٩٩٣  ٢٠,٣٦٥,٩٦٠  ٦٥,٢٩٣,٤٠٩  ١٣,٦٤٠,٠٨٤  ١٠,٤٥٠,٥٤٠ التأمين المكتتبة أقساط إجمالي

 ٣٨,٦١٩,٦٩٩  ١٢,٩٤٨,٩٢٨  ١,٦٠١,٢٠٢  ١٣,٦١٩,٠٢٩  ١٠,٤٥٠,٥٤٠ صافي أقساط التأمين المكتتبة

      
 ٣٨,٩٨٠,١٦٥  ٧,٤٦٥,٨٩٧  ١,٢٩٤,٥٨٠  ٢٠,٨٩٩,٨٤٣  ٩,٣١٩,٨٤٥  صافي ا9قساط المكتسبة
 ١١,٦٥٦,٤٧١  ١,٣٩٥,٨٥٦  ٢,١٦٤,٩١١  ٥٢,٧٦٤  ٨,٠٤٢,٩٤٠  عمو�ت إعادة التأمين
 ١٧,٢٢١  ٨,٩٠٠  ١,٤٢٢  ٦,٨٩٩  -     إيرادات اكتتاب أخرى
 )٢٢,٩٧٨,٠٦٢( )٥,١١٣,٧٧٣( )٩٨١,٨١٩( )١٢,١٩٣,٩٤٤( )٤,٦٨٨,٥٢٦( صافي المطالبات المتكبدة
 )٧,٧٩٩,٣١٨( )٢,٠٢٨,١٨٥( )١,٠٥٩,٧٨٥( )٣,٢٢١,٨٥٠( )١,٤٨٩,٤٩٨( مصاريف اكتتاب أخرى

 )١٢,٢٤٣,٦٠٦(     )غير موزعة(مصاريف عمومية وإدارية أخرى 

      ٧,٦٣٢,٨٧١ 
      الفائض من عمليات التأمين

 ١٠٣,٠٥٢      إيرادات عمولة من ودائع بنكية

      
 ٧,٧٣٥,٩٢٣      صافي الفائض من عمليات التامين

 
 المجموع أخرى تأمين ممتلكات مركباتتأمين  تأمين طبي 

 أشھر المنتھية في التسعةلفترة 
 N سعودي N سعودي N سعودي N سعودي N سعودي )غير مدققة( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ 

      

 ٢٧٦,٧٠٠,٢٤٨  ٥٤,٢٨٣,٩٣٨  ١١٦,٨٣٥,٣٠٩  ٧٥,١٦٥,٦٩٦  ٣٠,٤١٥,٣٠٥  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ١٣٩,٥٥٣,٩٩٩  ٣٠,٩٥٩,٦٥١  ٤,٠١٥,٩٦٥  ٧٤,١٦٣,٠٧٨  ٣٠,٤١٥,٣٠٥  صافي أقساط التأمين المكتتبة

      
 ١١٣,٥٣٣,٠٦١  ٢١,٦٨٢,٠٠٩  ٢,٧٠٢,٣٦٣  ٥٨,١٦٢,٦٤٤  ٣٠,٩٨٦,٠٤٥  صافي ا9قساط المكتسبة
 ١٨,٤٩٩,٧٦٢  ٣,٥٣٤,٢٣٧  ٦,١٦٢,٩٤٧  ١٤٦,٧٦٦  ٨,٦٥٥,٨١٢  عمو�ت إعادة التأمين

 ٧٦,٤٥٨  ٣٣,٠٠٤  ٨,٤٦٥  ٣٤,٩٨٩  -     إيرادات اكتتاب أخرى
 )٧٦,٩٠٠,٤٠٩( )١٠,٣٥٤,٦٠٣( )٢,٢٤٥,١٩٠( )٤٥,٤٥٩,٨٦١( )١٨,٨٤٠,٧٥٥( صافي المطالبات المتكبدة
 )٢١,٣٦١,٥٤٥( )٧,٤٢٣,٨٠٦( )٢,٧٥٩,٦٣٠( )٧,٧٣٠,١٨٣( )٣,٤٤٧,٩٢٦( مصاريف اكتتاب أخرى
 )٣٣,٦٤٥,٩٨٦(     )غير موزعة(وإدارية أخرى مصاريف عمومية 

      ٢٠١,٣٤١ 

      الفائض من عمليات التأمين
 ٢٨٧,٢٩١      إيرادات عمولة من ودائع بنكية

      
 ٤٨٨,٦٣٢      صافي الفائض من عمليات التامين
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 )"و�ء"(الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 

 )سعودية شركة مساھمة(
 

 )تتمة( ا"ولية الموجزة  حول القوائم المالية إيضاحات
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الث=ثة والتسعة أشھر المنتھيه في 

 
 
 )تتمة(المعلومات القطاعية  -٤
 

 )تتمة( القطاعات التشغيلية
 

 
      
 المجموع أخرى تأمين ممتلكات مركباتتأمين  تأمين طبي 
 N سعودي N سعودي N سعودي ديN سعو N سعودي 

      )غير مدققة( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠كما في 
      موجودات عمليات التأمين

 ٨٢,٨٣٩,٩٢٦ ١٨,٩٢٤,٥٧٩ ٦٣,٦٤٦,٥٨٣ ٢٦٨,٧٦٤ -     التأمين من ا�قساط غير المكتسبة  حصة معيدي

 ٩١,٥٨٣,٧٦٥ ٣٧,٩٤٧,٦٦٢ ٥٢,٢٩٥,٠١٩ ٥٧٦,٥١٩ ٧٦٤,٥٦٥ التسوية التأمين من المطالبات تحت حصة معيدي
 ١٣,١٥٠,٤٥٧ ٣,٣٦٦,٧٢٨ ١,٩٢١,٨١٦ ٣,١٠٦,٢٦٣ ٤,٧٥٥,٦٥٠ مؤجلة وثائق تأمين كتتاباتكاليف 

 ٢٠٣,٢٣٢,٥٥١ -     -     -     -     موجودات غير موزعة 

 ٣٩٠,٨٠٦,٦٩٩ ٦٠,٢٣٨,٩٦٩ ١١٧,٨٦٣,٤١٨ ٣,٩٥١,٥٤٦ ٥,٥٢٠,٢١٥ الموجودات مجموع

      ليات التأمينمطلوبات عم

 ١٥٥,٦٩٢,٤٧٦ ٣٤,٢٧٣,٠١٥ ٦٥,٤٩٤,١٤٥ ٣٤,٥٨٠,١٤١ ٢١,٣٤٥,١٧٥ أقساط تأمين غير مكتسبة
 ١٦٢,٢٩٠,٣٥٣ ٥٦,٧٩٣,٠٤٧ ٥٦,٥٢٢,٦٨٣ ٣٦,٠٢٢,١١٨ ١٢,٩٥٢,٥٠٥ مطالبات تحت التسوية

 ٧,٥٢١,٣٤٨ ٢,٤٥٩,٧٢٠ ٤,٧٨٧,٨٦٤ ٥٣,٧٦٦ ٢١٩,٩٩٨ عمو�ت إعادة تأمين غير مكتسبة
 ٦٥,٣٠٢,٥٢٢ -     -     -     -     بات غير موزعةمطلو

 ٣٩٠,٨٠٦,٦٩٩ ٩٣,٥٢٥,٧٨٢ ١٢٦,٨٠٤,٦٩٢ ٧٠,٦٥٦,٠٢٥ ٣٤,٥١٧,٦٧٨ المطلوبات مجموع

 
 المجموع أخرى تأمين ممتلكات مركباتتأمين  تأمين طبي 
 N سعودي N سعودي N سعودي N سعودي N سعودي 

 نتھيةلفترة الث=ثة أشھر الم

 )غير مدققة( ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠في  

     

 ٦٢,٩٣٧,٥٩٩ ١٧,٢٥٦,٣٤٠ ٣٣,٦٣٤,١٧٧ ٨,٢٣٥,٥٣٣ ٣,٨١١,٥٤٩  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ٢٣,٧٧٦,٥٤٠ ١١,٣١٣,٧٦١ ٢٥٨,٨٨١ ٨,٣٩٢,٣٤٩ ٣,٨١١,٥٤٩  صافي أقساط التأمين المكتتبة

      
 ٤٤,٧٧٥,٤٥١  ٧,٤٥٢,٥٢٣  ٨٩٢,٦٣١  ١٤,٦٧٧,١٩٤  ٢١,٧٥٣,١٠٣  صافي ا9قساط المكتسبة
 ٢,٩٧٦,٩١٥  ١,٢٣٧,٥٨٢  ١,٧٠٨,٠٥٤  ٣١,٢٧٩  -     عمو�ت إعادة التأمين
 ٢١,١٢٣  ٩,٩٦٣  ١,٧٥٥  ٩,٤٠٥  -     إيرادات اكتتاب أخرى
 )٢٢,٢٧٤,٥٠٧( )٣,٢٧٤,٤٧١( )٢٣٧,٥٧٦( )١١,٥٢٠,٤٠٣( )٧,٢٤٢,٠٥٧( صافي المطالبات المتكبدة

 )٨,٧٩٢,٤١١( )٢,٥٠٠,٠١٠( )٩٤٠,٣٣٠( )١,٩٥٩,٣٧١( )٣,٣٩٢,٧٠٠( كتتاب اخرىمصاريف ا
 )١٠,٨٨٠,٦٩٠(     )غير موزعة(مصاريف عمومية وإدارية أخرى 

      ٥,٨٢٥,٨٨١ 
      الفائض من عمليات التأمين
 ٢١٨,٥٣٨      إيرادات عمولة من ودائع بنكية

      
 ٦,٠٤٤,٤١٩      صافي الفائض من عمليات التامين

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

١٤ 



 
 )"و�ء"(الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساھمة سعودية(
 

 )تتمة(ا"ولية الموجزة   حول القوائم المالية إيضاحات
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الث=ثة والتسعة أشھر المنتھيه في 

 
 
 )تتمة(المعلومات القطاعية  -٤
 

 )تتمة( شغيليةالقطاعات الت
 

 المجموع أخرى تأمين ممتلكات مركباتتأمين  تأمين طبي 
 N سعودي N سعودي N سعودي N سعودي N سعودي 

 لفترة التسعة أشھر المنتھية

 )غير مدققة( ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠في  
     

 ١٩٨,٨٤٨,٣٥٤  ٤٢,٩٤٥,١٤٩  ٥١,٣٥٣,١١٢  ٤٩,١٤٧,٥٥٨  ٥٥,٤٠٢,٥٣٥  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ١٣١,٥٨٧,٧١٩  ٢٦,١٠٠,٥٧٧  ٢,٣٤٠,٣٣٩  ٤٨,٢١٠,٧١٤  ٥٤,٩٣٦,٠٨٩  صافي أقساط التأمين المكتتبة

      
 ١٣١,٢٧٤,١٦٥  ٢٢,٠٦٤,٧٦٣  ١,٥٤٥,٩٥٧  ٤٦,٠٧٧,٦٢٦  ٦١,٥٨٥,٨١٩  صافي ا9قساط المكتسبة
 ٧,٤٩٩,٨٠٣  ٢,٧٥٤,٣٣٠  ٤,٦٠٤,٩٢٨  ١٤٠,٥٤٥  -     عمو�ت إعادة التأمين
 ١٤٦,١٨٨  ٣٢,٤٤٣  ٧,٨٥٥  ١٠٤,٦٤٠  ١,٢٥٠  إيرادات اكتتاب أخرى
 )٧٥,٠٥٥,٤١١( )١١,٧٠٨,٩١٢( )١,٥٨٤,٤٠٦( )٤٦,٨٧٠,١٥٢( )١٤,٨٩١,٩٤١( صافي المطالبات المتكبدة
 )٢٥,٨٤١,١٠٣( )٧,٢٢٤,١٨٩( )٢,٩٣٢,٤٦٤( )٦,١٦٣,٣٤٠( )٩,٥٢١,١١٠( مصاريف اكتتاب اخرى

 )٢٩,٤٣١,٤٦٨(     )غير موزعة(مومية وإدارية أخرى مصاريف ع

      ٨,٥٩٢,١٧٤ 
      الفائض من عمليات التأمين
 ٧٠٠,٨٩٩      إيرادات عمولة من ودائع بنكية

      
 ٩,٢٩٣,٠٧٣      صافي الفائض من عمليات التامين

 

 

 
      
 المجموع أخرى تأمين ممتلكات مركباتتأمين  تأمين طبي 
 N سعودي N سعودي N سعودي N سعودي N سعودي )مدققة( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ما في ك

      
 ٤٤,٢٨٤,١٢١ ٢٣,٣٢٩,١٦٩ ٢١,٤٧٧,٩٦٠ -     )٥٢٣,٠٠٨( التأمين من ا�قساط غير المكتسبة  حصة معيدي
 ٤٦,١٥٣,٠١٤ ٢٩,١٦٦,٤٦٩ ٩,٥٨٤,٦١٨ ١,٦٧٣,٦٨٧ ٥,٧٢٨,٢٤٠  التسوية التأمين من المطالبات تحت حصة معيدي
 ٩,٧٢٠,٧٦٨ ٢,٤٦٧,١٢١ ٩٥٦,٤٢٥ ١,٥٣١,١٢٤ ٤,٧٦٦,٠٩٨  مؤجلة وثائق تأمين كتتاباتكاليف 

 ١٥٣,٥٨٨,٤١٧ -     -     -     -     موجودات غير موزعة 

 ٢٥٣,٧٤٦,٣٢٠ ٥٤,٩٦٢,٧٥٩ ٣٢,٠١٩,٠٠٣ ٣,٢٠٤,٨١١ ٩,٩٧١,٣٣٠  الموجودات مجموع

      ينمطلوبات عمليات التأم

 ٩١,١١٥,٧٣٣ ٢٨,٨٧٣,٩٩٤ ٢٢,٠١١,٩٥٨ ١٨,٣١٠,٩٤٣ ٢١,٩١٨,٨٣٨  أقساط تأمين غير مكتسبة
 ١٠٧,٢٧٣,٨٨١ ٤٣,٠٢١,٠١٤ ١٢,١٩٠,٥٥٩ ٣٢,٤٥٦,٩٢٠ ١٩,٦٠٥,٣٨٨  مطالبات تحت التسوية

 ٥,١٩٨,١٣٣ ٢,٥٨٨,٨٠٨ ٢,٣٨٩,٣٢٧ -     ٢١٩,٩٩٨  عمو�ت إعادة تأمين غير مكتسبة
 ٥٠,١٥٨,٥٧٣ -     -     -     -     وزعةمطلوبات غير م

 ٢٥٣,٧٤٦,٣٢٠ ٧٤,٤٨٣,٨١٦ ٣٦,٥٩١,٨٤٤ ٥٠,٧٦٧,٨٦٣ ٤١,٧٤٤,٢٢٤  المطلوبات مجموع
 

 

 القطاعات الجغرافية
مطلوبات إعادة / موجودات  جزء ضئيل من ن جميع موجودات ومطلوبات الشركة الھامة تقع في المملكة العربية السعودية، باستثناءإ
 .خارج المملكة الواقعةأمين الت
 
 
 
 
 
 

 
١٥ 



 )"و�ء"(الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 )تتمة( ا"ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الث=ثة والتسعة أشھر المنتھيه في 

 
 
  المعام=ت مع الجھات ذات الع=قة -٥
 

 :التقريبية  ھاومبالغ فيما يلي المعام)ت الھامة التي تمت مع الجھات ذات الع)قة
 

 ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠  

 )مدققةغير (    )غير مدققة(   

 )بالريا�ت السعودية( 

 قساط المستلمة من أعضاء مجلس ا9دارة ا�إجمالي 
 وجھاتھم ذات الع)قة    

 
١,٦٤٨,٩٤٢ ١,٦١٩,٦٠٩ 

 -     ٣٣٦,٦٦٩ شركة شقيقةمبلغ مستلم بالنيابة عن 
 ٨٠٨,٠٣٦ ١,٤٥٢,٠٢٤ شركة شقيقةعلى  لحمّ مُ مبلغ 

 
 :جھات ذات ع)قة مما يلي )إلى(/ تتكون ا�رصدة المطلوبة من 

 

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ 

 )مدققة(        )غير مدققة( 

 )بالريا�ت السعودية( 

 ن مستحقة القبض من أعضاء مجلس ا9دارة وجھاتھم أقساط تأمي
 ذات الع)قة    

 
 ٧٠٢,٨١٨ 

  
 ٥٦١,٥٨٩ 

 مطالبات دائنة إلى أعضاء مجلس ا9دارة وجھات ذات 
 شركة شقيقة/ ع)قة    

 
)١,٠٢٧,٨٩٠( 

  
    - 

 ١,٨٧١,٩٤٥   ٢,٩٨٧,٣٠٠  مبالغ مستحقة القبض من شركة شقيقة
 
 نقد وما في حكمهال  -٦
 
 عمليات التأمين  

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ 

 )مدققة(        )غير مدققة( 

 )بالريا�ت السعودية( 

 ٧٢,٠٠٠   ٦٧,٠٠٠  صندوقالنقد في 

 ٤١,٦٥٠,٤٠٥   ٥٩,٠٤٣,٩٩٦  نقد لدى البنوك

 ٤٠,٠٦٤,٠٠٠   ٤٠,٣٢٥,٠٠٠  ودائع قصيرة ا�جل

  ٨١,٧٨٦,٤٠٥   ٩٩,٤٣٥,٩٩٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦ 



 )"و�ء"(الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 )تتمة( ا"ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الث=ثة والتسعة أشھر المنتھيه في 

 
 
 )تتمة( نقد وما في حكمهال -٦
 

 )تتمة( ينميات المساھلعم )ب
 

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ 

 )مدققة(       )غير مدققة( 

 )بالريا�ت السعودية( 

 ٦٠,٠٠٠,٠٠٠   ٤٥,٠٥٥,٦٣٩  نقد لدى البنوك

 
 . استثماريذات تصنيف إئتماني لدى أطراف أخرى الجارية والودائع القصيرة ا�جل الحسابات البنكية  إيداعتم ي
 
وتخضع . من تاريخ ا�ستحواذث)ثة أشھر مع بنوك محلية واجنبية لفترات استحقاق تقل عن  الودائع القصيرة ا�جل ربطتم ي

 . )٪ ١,١الى  ٪ ٠,٨٠: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠كما في  سنوًيا ٪ ١,١الى  ٪ ٠,٨٠يتراوح من لسعر عمولة 
 
 نظاميةالوديعة ال  -٧
 

وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية  والمحتفظ به من رأس المال المدفوع ٪١٠تمثل الوديعة النظامية 
 .مؤسسة النقد العربي السعودي موافقة � يمكن سحب ھذه الوديعة النظامية بدونوالسعودية 

 
 خرىا"مالية الموجودات ال  -٨
 

 :لموجودات المالية ا�خرى للشركة كالتاليتصنف ا
 

 ٢٠١٢ سمبردي ٣١  ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 )بالريا�ت السعودية( 

 ٦,٥٠٠,٠٠٠  ٦,٥٠٠,٠٠٠ محتفظ به لتاريخ ا�ستحقاقاستثمار 

 ٥٧,٨٠٠,٥٠٦  ٨٨,١٤٨,٨٥٤ للبيع ةمتاحاستثمارات 

 ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠ �ستثماراتدفعات مقدمة 

 ٦٤,٨٠٠,٥٠٦  ٩٥,١٤٨,٨٥٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٧ 



 )"و�ء"(الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 )تتمة( ا"ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠لفترة الث=ثة والتسعة أشھر المنتھيه في 

 
 
 احتياطي نظامي -٩
 

ص//افي ال//ربح م//ن ٪ ٢٠ م//ا � يق//ل ع//ن ى الش//ركة أن تح//وليج//ب عل// ق//انون ا�ش//راف عل//ى ش//ركات الت//أمين التع//اونيبموج//ب 
لم تقم الشركة بالتحوي/ل خ/)ل الفت/رة بس/بب  . ھامن رأس مال ٪١٠٠يعادل ھذا ا�حتياطي  حتىنظامي ال إلى ا�حتياطيالسنوي 

 .الخسائر المتكبدة بنھاية الفترة 
 

 السھم ربح -١٠
 

ع/دد عل/ى المتوس/ط الم/رجح ل للفت/رة ال/دخل بتقس/يم ص/افي ات المس/اھمينم/ن عملي/ ا�ساس/ية والمخفض/ة السھم ربحتم احتساب ي
 .فترةخ)ل الالقائمة العادية سھم �ا
 

على المتوسط الم/رجح لع/دد  فترةللالشامل  الدخلإجمالي من عمليات المساھمين الشاملة بتقسيم المخفض يتم احتساب ربح السھم 
 .فترةا�سھم العادية القائمة خ)ل ال

 
 قيمة العادلة لQدوات الماليةال -١١

 
القيمة العادلة ھو السعر الذي سوف يتلقى لبيع احد الموجودات او المدفوعة لتحويل مطلوبات لتنظيم معامل/ة ب/ين المش/اركين ف/ي 

 نقدي/ة واس/تثمارات وموج/وداتتتكون الموجودات المالية للشركة من نقدي/ة وش/به ). اي سعر الخروج( السوق في تاريخ القياس 
 .اخرى والمطلوبات المالية تتكون من ذمم دائنة ومطلوبات اخرى

 
القيم/ة العادل//ة ل/dدوات المالي//ة المعت/رف بھ//ا ليس/ت مختلف//ة بش/كل ج//وھري ع/ن قيمتھ//ا الدفتري/ة المدرج//ة ف/ي الق//وائم المالي//ة ان 

 .ا�ولية الموجزة
 

 لقيمة العادلةالھرمي لتسلسل التحديد القيمة العادلة و
 :كة التسلسل التالي للتحديد وا�فصاح عن القيمة العادلة لdدوات الماليةتستخدم الشر

 
 )اي دون تعديل او إعادة تغليفھا(ا�سعار المتداولة في ا�سواق النشطة لنفس ا�داة : ١المستوى 

 
الت//ي تس//تند جمي//ع يم أخ//رى ي//ا�س//عار المتداول//ة ف//ي ا�س//واق النش//طة لموج//ودات ومطلوب//ات مماثل//ة أو أس//اليب تق: ٢المس//توى 

 .على بيانات السوق الملحوظة لھا المدخ)ت الھامة
 

 .ھامة على بيانات السوق الملحوظةال� تعتمد أي من مدخ)تھا طريقة التقييم : ٣المستوى 
 

 عل/ى ٢٠١٢ديس/مبر  ٣١و  ٢٠١٣س/بتمبر  ٣٠يعرض الجدول أدناه الموجودات المالية والتي تقوم على القيم/ة العادل/ة كم/ا ف/ي 
 :لقيمتھا  أساس التسلسل الھرمي

 
 )غير مدققة( ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠كما في 

 
 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  

 )بالريا�ت السعوديه( 

 ٨٨,١٤٨,٨٥٤ -     -     ٨٨,١٤٨,٨٥٤ استثمارات متاحة للبيع
 ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ -     -     دفعات مقدمة �ستثمارات

 ٦,٥٠٠,٠٠٠ -     ٦,٥٠٠,٠٠٠ -     لتاريخ ا�ستحقاقمحتفظ به استثمار 

 ٩٥,١٤٨,٨٥٤ ٥٠٠,٠٠٠ ٦,٥٠٠,٠٠٠ ٨٨,١٤٨,٨٥٤ 

 
 

١٨ 



 )"و�ء"(الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 )تتمة(ا"ولية الموجزة   يضاحات حول القوائم الماليةإ
 م٢٠١٣سبتمبر  ٣٠في  لفترة الث=ثة والتسعة أشھر المنتھيه

 
 

 )مدققة( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
 

 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  

 )بالريا�ت السعوديه( 

     

 ٥٧,٨٠٠,٥٠٦ -     -     ٥٧,٨٠٠,٥٠٦ استثمارات متاحة للبيع
 ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ -     -     مقدمة �ستثماراتدفعات 
 ٦,٥٠٠,٠٠٠ -     ٦,٥٠٠,٠٠٠ -     �ستحقاقمحتفظ به لتاريخ ااستثمار 

 ٦٤,٨٠٠,٥٠٦ ٥٠٠,٠٠٠ ٦,٥٠٠,٠٠٠ ٥٧,٨٠٠,٥٠٦ 

 
ويات بالنسبة ل�دوات المالية التي يتم ا�عتراف بھا بالقيمة العادلة على اساس متكرر ، تحدد الشركة ما اذا تمت ھذه التحوي�ت بين المست

 . بنھاية كل فترة مالية ) بناء على اقل المدخ�ت الھامة لتحديد القيمة العادلة ككل(صنيف في التسلسل الھرمي من خ�ل اعادة تقييم الت

 
ف/ي قياس/ات القيم/ة العادل/ة،  ٢و المس/توى  ١، لم تكن ھناك تحوي)ت بين المستوى ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةخ)ل فترة ال

 .القيمة العادلةلقياسات  ٣الى او من المستوى وليست ھناك تحوي)ت 
 

 ا�لتزامات الطارئة -١٢
 

مب/الغ � أس/اس لھ/ا وأض/رار  مقاب/لملي/ون ^ س/عودي  ٧٤,٧ض/د الش/ركة بمبل/غ  قض/ائيةاحد وك)ء الشركة دع/وى رفع ، ٢٠١١خ)ل 
اخ/ذ الحالة، وعلية لم ي/تم  في صالح المدعي حيث �يوجد اساس لھذه تليس القضيةتعتقد ا9دارة ان نتائج ھذه . لعقدنتيجة 9نتھاك مزعوم با

 .مخصص 
 

 نتائج الفترة ا"ولية -١٣
 
 .الكاملة نظاميةتائج الفترة ا�ولية ليست مؤشرا على نتائج الفترة المالية الان ن

 
 ا"ولية الموجزة اعتماد القوائم المالية  -١٤

 
 .م٢٠١٣ اكتوبر ٢٣من قبل مجلس ا9دارة بتاريخ  الموجزة تم اعتماد القوائم المالية ا�ولية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩ 




