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 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

١٠ 
   

 واألنشطة الرئيسية كوينالت -۱
ة") هي شـركة مساهمة سعودية ، سجلت في المملك�ة العربي�ة الس�عودية إن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ("الشرك

. إن المركز الرئيسي ٤۰۳۰۱۷۹۹٥٥سجل تجاري رقم ب ۲۰۰۸ يونيو ٦هـ الموافق ۱٤۲۹جمادى الثاني  ٦بتاريخ 
 ۲۱٤۲۲جدة  ٥۰۱۹ص . ب  الروضة ، حي الخالدية ارعشوالرابع) مل (الطابق األول خمركز المللشركة يقع في 

 ملكة العربية السعودية .الم
 

نش�طة المتعلق�ة به�ا ف�ي المملك�ة أليتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين و إعادة الت�أمين التع�اوني وا
، إس�تلمت الش�ركة الت�رخيص م�ن مؤسس�ة ۲۰۰۸م�ايو  ٥ المواف�ق ه�ـ۱٤۲۹ربي�ع الث�اني  ۲۹العربية السعودية. ف�ي 

لمزاولة التأمين و إعادة التأمين في المملكة العربي�ة الس�عودية. ب�دأت الش�ركة أعماله�ا  النقد العربي السعودي ( ساما)
 .۲۰۰۹يناير  ۱في 

      

الت��ي بموجبه��ا قام��ت والبح��رين ب��ي اس س��ي ("الب��ائع")  –أبرم��ت الش��ركة اتفاقي��ة م��ع ش��ركة ي��و س��ي أي��ه للت��أمين 
بمبل��غ ش��هرة  ۲۰۰۸ديس��مبر  ۳۱دية اعتب��ارا م��ن ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عو س��تحواذ عل��ى عملي��ات ت��أمين الب��ائعباال

) م��ع "المؤسس��ة"م��ن قب��ل مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي (ت��م اعتم��اده دي حس��بما وملي��ون لایر س��ع ۷۸٫٤۰وق��درة 
 ).لایر سعوديألف  ٦٥٦٫۹٥عادل (يموجودات ومطلوبات التامين ذات الصلة بمبلغ 

 

مؤسس�ة النق�د ه م�ن قب�ل دااعتم�ت�م م�ا  ، حس�بلایر س�عوديون ملي� ۷۸٫٤۰ البالغ�ة، ف�إن الش�هرة إضافة ال�ى م�ا تق�دم
طبق�ا لتعليم�ات ) قد ت�م تس�جيلها ب�اثر رجع�ي ف�ي الق�وائم المالي�ة. ئع، ومطلوبات مماثلة (مستحقة للباالعربي السعودي

 ۲۰۰۹ديس�مبر  ۳۱% م�ن س�عر المحفظ�ة) بت�اريخ ٥۰دف�ع القس�ط المب�دئي ( وج�ب ،النقد العربي الس�عودي مؤسسة
، وبع��د الف��ائض المت��اح للتوزي��ع% م��ن ٥۰الم��دفوعات تج��اوز ت بش��رط أن ال، ۲۰۱٥ت دوري��ة حت��ى نهاي��ة دفع��او

 مؤسس�ةدفع. حصلت الشركة على موافقة عملية قبل اجراء اي  النقد العربي السعودي مؤسسةالحصول على موافقة 
بمبل�غ  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹ لألع�وام ش�هرةاليولي�و  ل�دفع  ۱۹المواف�ق  ۱٤۳۲عبان ش� ۱۸بت�اريخ  النقد العربي الس�عودي

، قام��ت الش��ركة بتخف��يض . وتبع��ا ل��ذلكعل��ى الت��واليلایر س��عودي  ملي��ون ۲۸٫۳۲و لایر س��عودي  ملي��ون ۲٥٫۱۲
مؤسس�ة النق�د العرب�ي حصلت الشركة على موافق�ة  .لایر سعودي مليون ٥۳٫٤٤الشهرة بمبلغ فيما يتعلق بمطلوباتها 
 ۲٤٫۹٦۲بخص�وص دف�ع الش�هرة المتبقي�ة بمبل�غ  ۲۰۱۲ابري�ل  ۲مواف�ق ال ۱٤۳۳جم�اد االول  ۱۰بتاريخ  السعودي

لایر ملي�ون  ۲٤٫۹٦۲س�ددت الش�ركة التزامه�ا بالكام�ل فيم�ا يتعل�ق بالش�هرة البالغ�ة  مليون لایر سعودي. وطبقا ل�ذلك
 ديس�مبر ۳۱الس�نة المنتهي�ة ف�ي ملي�ون لایر س�عودي خ�الل  ٥٫۱. أيضا دفع�ت الش�ركة رس�وم الش�هرة بمبل�غ سعودي
۲۰۱۲. 

 أسس اإلعداد  - ۲
 

 أسس القياس
الت�ي ت�م قياس�ها بالقيم�ة  اإلس�تثمارات المتاح�ة للبي�ع قي�اس بإس�تثناءتم اعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية 

 .العادلة
 

  بيان االلتزام
يتطل��ب إع��داد الق��وائم المالي��ة وفق��اً  للمع��ايير الدولي��ة للتق��ارير المالي��ة. طبق��االق��وائم المالي��ة  ه��ذه اع��دادب قام��ت الش��ركة

للمعايير الدولية للتقارير المالية استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المفص�ح عنه�ا 
ويتطلب أيضاً اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة، إن وجدت، وذلك كما في تاريخ القوائم المالية ومبالغ 

والمص��اريف المفص��ح عنه��ا خ��الل فت��رة الق��وائم المالي��ة. ورغ��م أن ه��ذه التق��ديرات والق��رارات مبني��ة عل��ى  اإلي��رادات
 .أفضل ما لدى اإلدارة من علم باألحداث والتصرفات الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات

 
 اساس العرض

 العربي�ة الس�عودية تق�وم الش�ركة باالحتف�اظ بحس�ابات منفص�لة نظمة التأمين المعمول بها في المملك�ةأحسب متطلبات 
 بوضوح الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة يتم تسجيل .عمليات التأمين وعمليات المساهمينل

ة العملي�ات المش�تركة م�ن قب�ل اإلدارالمتعلق�ة بيتم توزي�ع المص�اريف و الحسابات الخاصة بذلك الناشطبكل نشاط في 
 وتعتمد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة.



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل
   

١١ 
   

 أسس اإلعداد (تتمة) - ۲
 اساس العرض (تتمة)      

 عمليات التأمين كما يلي: الناتج عن فائضاليتم توزيع وفقا لنظام الشركة االساسي 
 

٪۹۰ المحول إلى عمليات المساهمين   
٪۱۰  وثائق التأمين حامليالمحول إلى    

   ۱۰۰٪   
 

 وعملة العرض يةالرئيسالعملة 
 

القوائم المالية باللایر  تظهر .التي تستخدم ألغراض عرض القوائم المالية هي اللایر السعوديوالعملة  الرئيسيةإن العملة 
 السعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

 
 السياسات المحاسبية  ملخص ألهم – ۳

 عقود التأمين
   

ى مخاطر ت�أمين عن�د نش�أة العق�د أو تل�ك الت�ي يك�ون فيه�ا، ع�ن نش�أة تعرف عقود التأمين بانها تلك العقود التي تشتمل عل
العقود، سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين. تعتمد اهمية مخاطر التأمين على كل من احتم�ال وق�وع 

 حادث للجهة المؤمنة وحجم االثر المحتمل المتعلق به.
   

عل�ى ه�ذه الح�ال بقي�ة الفت�رة المتبقي�ة من�ه حت�ى ل�و انخفض�ت مخ�اطر  يظ�لوفي حال تصنيف العقد كـ " عقد تأمين" فانه 
 .السنةالتأمين بشكل كبير خالل هذه 

   
ال��ى البح��ري، الممتلك��ات، الس��يارات، الهندس��ة، الح��وادث وااللتزام��ات وتك��ون بص��فة  ساس��يأبش��كل  عق��ود الت��أمين تقس��م

 رئيسية عقود تأمين قصيرة االجل.
   

تع��ويض حمل��ة العق��ود ع��ن االض��رار وااللتزام��ات الناش��ئة ع��ن الخس��ارة أو الض��رر للس��فن يه��دف الت��أمين البح��ري ال��ى 
البض��اعة.  ان المخ��اطر الرئيس��ية بالنس��بة للت��أمين  عنه��ا خس��ارة كلي��ة أو جزئي��ة لش��حنة والح��وادث ف��ي البح��ر الت��ي ين��تج

 البضاعة. أو جزئية لشحنةعنها خسارة كلية  البحري هي خسارة سفينة أو حدوث اضرار لها، والحوادث التي ينتج
   

يهدف التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية الى تعويض عمالء الشركة مقابل االض�رار الت�ي تتع�رض له�ا ممتلك�اتهم أو 
مقابل قيمة الملكية المفقودة. ان العم�الء ال�ذين يقوم�ون بأنش�طة تجاري�ة ف�ي مب�انيهم بامك�انهم ايض�ا تلق�ي تعويض�ات ع�ن 

  .نتج��ت ع��ن ع��دم ق��درة اس��تخدام الممتلك��ات المؤمن��ة ف��ي انش��طة عمله��م (تغطي��ة انقط��اع العم��ل)خس��ائر مكاس��بهم الت��ي 
 .، انقطاع العمل والسطوبالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات فان المخاطر الرئيسية هي الحريقو

   
و لق�اء االلت�زام تج�اه يهدف التأمين على السيارات الى تعويض حملة العق�ود ع�ن األض�رار الت�ي تتع�رض له�ا س�ياراتهم أ

الجهات األخرى الناشيء عن الحوادث.  يستطيع حملة العقود أيضا الحصول على تعويض عن الحري�ق أو الس�رقة الت�ي 
ن له�ا بح�د ادن�ى تغطي�ة لكافة المركبات ان تكوفي المملكة العربية السعودية،  ،من االلزامييعتبر  .تتعرض لها سياراتهم

بوالص تغطي التلفيات الناتج�ة ع�ن هذه العلى السيارات. ان  ةشركة باصدار بوالص تأمين شامل. ايضا تقوم التجاه الغير
 العواصف والزوابع والفيضانات والحرائق والسرقة والحوادث الشخصية.

   
م�ات يشمل تأمين الحوادث التأمين على النقود، تأمين خيانة االمانة، تأمين جميع مخاطر االنشطة، التزامات المنتج، التزا

تعويض العمال/اصحاب العمل وتغطية التعويض�ات المهني�ة الت�ي تحم�ي االلت�زام الق�انوني للم�ؤمن عل�يهم الت�ي تنش�أ ع�ن 
 االهمال اثناء العمل.

   
يغطي تأمين الهندسة نوعين رئيسيين:أ) تأمين "كافة مخاطر المقاولين" بحي�ث يق�دم تغطي�ة اثن�اء تش�ييد وانش�اء مب�اني أو 

نية مثل المن�ازل والمت�اجر ومجموع�ة الش�قق ومب�اني المص�انع والط�رق والجس�ور واعم�ال الص�رف انشاءات هندسية مد
ن كافة مخاطر التشييد بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد أوتركيب المصنع واالالت مثل محطات يالصحي والخزانات ب) تأم

 االلكترونية.الطاقة. ايضا يشمل الخط الهندسي لعمل تأمين تعطل االالت وتأمين المعدات 
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 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

١٢ 
   

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) – ۳
 عقود التأمين (تتمة)

يهدف التأمين الطبي الى تعويض حمل�ة الب�والص ع�ن مص�اريفهم المتكب�دة ف�ي الع�الج م�ن األم�راض او االص�ابات. ي�تم 
 ن لهم.عرض التأمين الطبي بشكل رئيسي الى موظفي الشركات التي يوجد بها عدد كبير من المؤم

 
يتم تحميل مصاريف تسوية المطالبات والخسائر على الدخل عند تكبدها وذلك بناء على االلتزام�ات المق�درة للتعويض�ات 
المدنية لحاملي العقود أو الغير من قبل ح�املي العق�ود. ه�ذه تتض�من تك�اليف تس�وية المطالب�ات المباش�رة وغي�ر المباش�رة 

ة المرك�ز الم�الي حت�ى ف�ي حال�ة ع�دم االب�الغ عنه�ا ال�ى الش�ركة بع�د. ل�م تق�م وتنشأ عن اح�داث ط�رأت حت�ى ت�اريخ قائم�
الشركة بخصم مطلوباتها للمطالبات غير المسددة. يتم تقدير االلتزامات للمطالب�ات غي�ر المس�ددة باس�تخدام ن�اتج تقييم�ات 

ول�م ي�تم االب�الغ عنه�ا وتق�دير التكلف�ة الحاالت الفردية المبلغ عنها الى الش�ركة والتحالي�ل االحص�ائية للمطالب�ات المتكب�دة 
 النهائية المتوقعة للمطالبات االكثر تعقيدا والتي قد تكون متأثرة بعوامل خارجية مثل قرارات المحاكم.

 
 إعادة التأمين 

 
ل تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادي�ة ، بعملي�ات إس�ناد الت�أمين، حي�ث ت�ؤمن ه�ذه الترتيب�ات تن�وع أكب�ر ف�ي األعم�ا

وتسمح لإلدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكب�رى وت�ؤمن إمكاني�ة نم�و إض�افي. ي�تم ج�زء كبي�ر 
من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وإعادة تأمين فائض الخس�ارة. تمث�ل الموج�ودات 

الي لعمليات التأمين أقساط مستحقة إلى معيدي التأمين أو دفعات مستحقة م�ن أو المطلوبات المسجلة في قائمة المركز الم
معيدي التأمين وحصة الشركة في الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة م�ن اع�ادة الت�أمين 

 .تزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمن لهمبنفس الطريقة التي يتم بها تقدير ال
 

تقوم الشركة بتقييم موجودات اعادة التأمين ل�ديها، ان وج�دت، بخص�وص االنخف�اض ك�ل ثالث�ة أش�هر. وف�ي ح�ال وج�ود 
دليل موضوعي بانه حدث انخفاض في موجودات اعادة الت�أمين ف�ان الش�ركة تق�وم بخف�ض القيم�ة الدفتري�ة الص�ل اع�ادة 

االنخف�اض ف�ي قائم�ة عملي�ات الت�أمين والعج�ز المت�راكم. تق�وم التأمين الى قيمت�ه القابل�ة لالس�ترداد وتق�وم باثب�ات خس�ارة 
 الش��ركة بجم��ع أدل��ة موض��وعية بوج��ود انخف��اض أص��ل اع��ادة الت��أمين باس��تخدام نف��س الطريق��ة المتبع��ة لم��ديني الت��أمين

 مالية.االخرى. كما يتم احتساب خسارة االنخفاض باتباع نفس الطريقة المستخدمة لهذه الموجودات الواألرصدة المدينة 
 

 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 
موض�وعي عل�ى وق�وع مجموعة من الموجودات المالية (باالضافة الى اقس�اط الت�أمين المدين�ة) . وف�ي حال�ة وج�ود دلي�ل 

خسائر انخفاض في قيمة أي اصل مالي ، يتم تقدير قيمة  االصل القابل�ة لالس�ترداد وي�تم تحدي�د خس�ارة االنخف�اض عل�ى 
 النحو التالي: 

بالنس�بة للموج��ودات المالي��ة المثبت��ة بالتكلف��ة المطف�أة، يح��دد االنخف��اض ف��ي القيم��ة عل�ى اس��اس الف��رق ب��ين الت��دفقات  •
 ية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي والقيمة الدفترية.النقدية المستقبل

بالنس�بة للموج�ودات المالي��ة المثبت�ة بالقيم��ة العادل�ة، يح��دد اإلنخف�اض ف��ي القيم�ة عل��ى اس�اس االنخف��اض ف�ي القيم��ة  •
 العادلة.

القيم�ة الدفتري�ة والقيم�ة الحالي�ة  بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة، يحدد اإلنخف�اض ف�ي القيم�ة ب�الفرق ب�ين •
 للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي مماثل. 
   

ف�ي البن�د الخ�اص ب�ه ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي، وي�تم تع�ديل قائم�ة نت�ائج الن�اتج االحتي�اطي ي�تم قي�د وألغراض الع�رض، 
 المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين.فائض العمليات التأمين و
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) – ۳
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها (تتمة)

تشمل األدلة الموضوعية على االنخفاض الدائم ف�ي قيم�ة الموج�ودات المالي�ة أو مجموع�ة م�ن الموج�ودات عل�ى البيان�ات 
 ة من قبل الشركة عن األحداث التالية:المالحظ

 
 اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد. •
 .مالية إلفالس الُمصدر أو المقترضهناك احت •
 عدم وجود سوق نشط للموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية. •
ية المتوقع�ة م�ن مجموع�ة م�ن الموج�ودات بيانات ملحوظة تشير إلى أن هناك انخفاض في التدفقات النقدية المستقبل •

المالية يمكن قياسه منذ تاريخ االعتراف األولي بهذه الموجودات، بالرغم من عدم إمكانية تحدي�د أص�ل م�الي مع�ين 
 مرتبط بهذا االنخفاض. تشمل هذه البيانات:

 
o .التغيرات السلبية في وضع الدفعات للُمصدرين أو المقترضين في الشركة 
o تصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر المتالزمة مع التعثر في الموجودات.الظروف االق 

 
 مالية الموجودات غير الاالنخفاض في 

   
ال يتم استهالك الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد بل يتم مراجعة االنخفاض الدائم في قيمتها بشكل سنوي. يتم 

لخاضعة لالستهالك عندما تشير االحداث أو التغير في الظ�روف إل�ى أن القيم�ة مراجعة االنخفاض في قيمة الموجودات ا
 الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد.

   
ي��تم إثب��ات الخس��ارة الناتج��ة ع��ن الهب��وط ف��ي القيم��ة، والت��ي تمث��ل الزي��ادة ف��ي القيم��ة الدفتري��ة لألص��ل ع��ن القيم��ة القابل��ة 

صاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. لغرض تق�دير االنخف�اض ، ي�تم لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناق
 تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد).

   
 وثائق تأمين مؤجلة اقتناء تكاليف

   
ل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عق�ود الت�أمين بالق�در يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خال

الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لالسترداد من االقساط المستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخ�رى كمص�روف 
 عند تكبدها.

   
على مدى فترة االقساط المستقبلية المتوقع�ة م�ا  وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء هذه التكاليف بطريقة النسبة والتناسب

ع�دا الش�حن البح��ري حي�ث يك�ون الج��زء المؤج�ل التكلف�ة المتكب��دة خ�الل الرب�ع األخي��ر. ي�تم قي�د اإلطف��اء ف�ي قائم�ة نت��ائج 
 المتراكم.  الفائضعمليات التأمين و

   
فاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تض�منها يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة الستن

 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 مالي ة غير مشتقة والمصّنفة في هذه الفئة أو غير المصّنفة في أي تعرَّ

كلف��ة والحق��اً بالقيم��ة العادل��ة. تظه��ر التغي��رات المتراكم��ة ف��ي القيم��ة تفئ��ة أخ��رى. تق��اس ه��ذه االس��تثمارات اساس��ا بس��عر ال
ي�تم تس�جيل األرب�اح لمس�اهمين. لالعادلة له�ذه االس�تثمارات كبن�د مس�تقل ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي وقائم�ة ال�دخل الش�امل 
المت�راكم أو قائم�ة عملي�ات  ف�ائضوالخسائر المحققة من عملية بيع هذه االستثمارات ف�ي قائم�ة نت�ائج عملي�ات الت�أمين وال

خس�ائر تحوي�ل العم�الت المتعلق�ة باالس�تثمارات  / المساهمين. كما ي�تم تس�جيل األرب�اح الموزع�ة ودخ�ل العمول�ة وأرب�اح
 .الشاملة لمساهمينامليات المتاحة للبيع في قائمة ع

   
يحّم��ل االنخف��اض ال��دائم ف��ي قيم��ة االس��تثمارات عل��ى قائم��ة نت��ائج عملي��ات الت��أمين أو قائم��ة عملي��ات المس��اهمين كأعب��اء 

 انخفاض في القيمة.
 ي الس�وق.أساس االسعار المتداولة فبالنسبة لالستثمارات التي يتم تداولها في االسواق النظامية، تحدد القيمة العادلة على 

يتم تقدير القيمة العادل�ة للبن�ود المرتبط�ة بعمول�ة عل�ى أس�اس الت�دفقات النقدي�ة المخص�ومة باس�تخدام العمول�ة لبن�ود ب�نفس 
 الشروط وخصائص المخاطر.

   
بالنس��بة الس��تثمارات االس��هم غي��ر المتداول��ة، تح��دد القيم��ة ب��الرجوع إل��ى القيم��ة الس��وقية الس��تثمار مش��ابه أو عل��ى أس��اس 

 قات النقدية المخصومة المتوقعة.التدف
 

 حتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقماإلستثمارات ال ) ب(
   

تصنف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو تلك القابلة للتحديد والتي ل�ديها ت�اريخ اس�تحقاق ثاب�ت وأن ل�دى الش�ركة الني�ة 
ت�ى ت�اريخ اإلس�تحقاق. وي�تم قياس�ها ف�ي وق�ت والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق كإستثمارات محتفظ بها ح

الحق بالتكلفة المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة. ويتم احتس�اب التكلف�ة المطف�أة بع�د األخ�ذ بع�ين االعتب�ار أي 
خصم أو عالوة اقتناء باستخدام طريقة العائد الفعلي. وي�تم االعت�راف ب�أي مكاس�ب أو خس�ائر م�ن ه�ذه االس�تثمارات ف�ي 

 المتراكم عندما يتم استبعاد االستثمار أو انخفاضه.أو قائمة عمليات التأمين والفائض مة عمليات المساهمين قائ
   

 المحاسبة بتاريخ التداول 
   

يتم إثبات أو شطب كافة العمليات االعتيادية المتعلق�ة بش�راء وبي�ع الموج�ودات المالي�ة بت�اريخ الت�داول (أي الت�اريخ ال�ذي 
بشراء أو بيع الموجودات) . العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالي�ة ه�ي العملي�ات  تلتزم فيه الشركة

التي تتطل�ب أن ي�تم س�داد تل�ك الموج�ودات خ�الل الفت�رة الزمني�ة الت�ي ت�نص عليه�ا األنظم�ة أو تل�ك المتع�ارف عليه�ا ف�ي 
 السوق.

   
 النقد وما في حكمه

   
وم�دة اس�تحقاقها عن�د ش�رائها  قصيرة االج�لوالودائع  النقد في الصندوق والنقد لدى البنوكمن  النقد وما في حكمه يتكون

 ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء
   

 الشهرة
   

يتم إعتبار س�عر الش�راء الم�دفوع بالزي�ادة ع�ن القيم�ة العادل�ة لص�افي الموج�ودات المش�تراة ك�ـ " ش�هرة " . تق�وم اإلدارة 
للتأكد من عدم وجود إنخفاض في قيمته�ا وذل�ك م�رة واح�دة عل�ي األق�ل ف�ي نهاي�ة ك�ل س�نة. يح�دد  بإجراء إختبار الشهرة

اإلنخفاض في قيمة الشهرة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المدرة للنقدية (أو مجموع الوحدات المدرة للنقدية) التي 
للوحدة المدرة للنقدية (أو مجم�وع الوح�دات الم�درة للنقدي�ة) بأق�ل تتعلق بالشهرة. وفي حالة تقدير القيمة القابلة لإلسترداد 

من القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقدية (أو مجموع الوحدات المدرة للنقدية) التي خصصت لها الشهرة، عندئذ يتم إثبات 
 الفترات المستقبلية.ي قيمة الشهرة في ــــــــخسارة اإلنخفاض في القيمة. اليمكن عكس قيد خسائر اإلنخفاض ف
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  ممتلكات ومعدات

يحمل االستهالك عل�ى قائم�ة . االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة ناقصاكلفة تالمملتكات والمعدات بال يتم تسجيل
يتم توزيع تكاليف الموجودات ذات الصلة عل�ى وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت، وعمليات التأمين والفائض المتراكم 

 اساس حياتها العملية المقدرة كما يلي:
 عدد السنوات  
   

 ٤  سيارات
 ۱۰ – ٤  اثاث وتجهيزات 

 ۱۰ – ٤  أجهزة كمبيوتر و معدات مكتبية
 ۱۰  تحسينات على المأجور

   
متحص�الت م�ع القيم�ة الدفتري�ة وي�تم قي�دها ف�ي قائم�ة تحدد االرباح والخسائر الناتج�ة ع�ن االس�تبعاد م�ن خ�الل مقارن�ة ال

 .التأمين والفائض المتراكمعمليات 
   

تقيد مصاريف الصيانة واالصالح العادية الت�ي ال تزي�د جوهري�ا ع�ن العم�ر االنت�اجي المق�در لالص�ل ف�ي قائم�ة عملي�ات 
مص���اريف رأس���مالية وه���ذه  المس���اهمين عن���د ظهوره���ا. ام���ا مص���اريف التجدي���دات والتحس���ينات ، ان وج���دت، فتعتب���ر

  الموجودات هلى هذا النحو يتم ايقافها.
 مخصصات االلتزامات

   
يتم اثبات المخصصات عندما يكون على الشركة (الت�زام ق�انوني أو متوق�ع) ن�اتج ع�ن ح�دث س�ابق، ويك�ون ت�دفق الم�واد 

 االلتزام بشكل موثوق. التي تنطوي على منافع اقتصادية مطلوبا لسداد االلتزامات مع امكانية تقدير مبلغ
   

 ذمم دائنة تجارية واخرى
   

 كلفة المطفأة باستخدام الفائدة الفعالة.تيتم اثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئيا بالقيمة العادلة وتقاس الحقا بال
   

يص�د به�ا  يتم اثبات االلتزام�ات بالنس�بة للمب�الغ الواج�ب س�دادها ع�ن الخ�دمات المس�تلمة س�واء ص�درت به�ا ف�واتير أم ل�م
 فواتير للشركة.

   
 تحويل العمالت األجنبية

   
 ي������تم تحوي������ل المع������امالت بالعمل������ة األجنبي������ة إل������ى ال������لایر الس������عودي بأس������عار التحوي������ل الس������ائدة عن������د إج������راء 
المعاملة . ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في ت�اريخ قائم�ة المرك�ز الم�الي إل�ى ال�لایر 

ودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ . إن المكاسب والخسائر الناتجة عن تس�ديد ه�ذه العملي�ات أو تحوي�ل العم�الت السع
االجنبي��ة باس��عار الص��رف ف��ي نهاي��ة الع��ام للموج��ودات والمطلوب��ات المالي��ة ي��تم إدراجه��ا ض��من قائم��ة عملي��ات الت��أمين 

 .تراكم او قائمة عمليات المساهمينالمالفائض و
   

  بار كفاية المطلوباتاخت
ي�تم إج��راء اختب�ارات بت��اريخ ك�ل قائم��ة مرك�ز م��الي للتأك��د م�ن م��دى كفاي�ة مطلوب��ات عق�ود الت��أمين، بع�د خص��م تك��اليف 
االكتتاب المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدي�ة 

قد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي نق�ص ف�ي القيم�ة الدفتري�ة مباش�رًة عل�ى قائم�ة المستقبلية المتعا
نتائج عمليات الت�أمين والعج�ز المت�راكم وذل�ك بش�طب تك�اليف االكتت�اب المؤجل�ة ذات العالق�ة أوالً وبع�د ذل�ك ي�تم تك�وين 

  لخسائر سارية المفعول).مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبات (مخصص ا
 

وف��ي الح��االت الت��ي يتطل��ب فيه��ا اختب��ار كفاي��ة المطلوب��ات اس��تخدام أفض��ل االفتراض��ات الجدي��دة، ي��تم اس��تخدام ه��ذه 
 االفتراضات (بدون أي هامش لقاء أي تغير عكسي) لقياس هذه المطلوبات الحقاً.
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 مدينةوذمم اقساط تأمين 
   

ه��ي عب��ارة ع��ن موج��ودات مالي��ة غي��ر مش��تقة ب��دفعات ثابت��ة أو مح��ددة، وي��تم  االخ��رى المدين��ة وال��ذمم ان اقس��اط الت��أمين
تس�جيلها مب��دئيا بالقيم�ة العادل��ة وي��تم قياس�ها الحق��ا بالتكلف��ة المطف�أة باس��تخدام طريق�ة الفائ��دة الفعال��ة بع�د تنزي��ل مخص��ص 

 االنخفاض في القيمة.
   

لدفتري�ة للموج�ودات م�ن خ�الل اس�تخدام حس�اب مخص�ص وتس�جل خس�ائر االنخف�اض ف�ي قائم�ة عملي�ات تخفض القيمة ا
المتراكم. يتم عمل مخصص انخفاض للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موض�وعي عل�ى ع�دم تمك�ن  الفائضالتأمين و

ستردة الالحقة الت�ي ت�م ش�طبها س�ابقا الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط االصلية. ان المبالغ الم
المتراكم. ي�تم تس�جيل ال�ذمم المدين�ة م�ن عق�ود الت�أمين ف�ي نف�س الفئ�ة وت�تم  الفائضيتم قيدها على قائمة عمليات التأمين و

 مراجعتها للتحقق من وجود انخفاض في القيمة كجزء من مراجعة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة.
   

 موظفينمكافأة نهاية الخدمة لل
   

يتم حالياً تجنيب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه لجمي�ع الم�وظفين طبق�اً لش�روط وأحك�ام نظ�ام 
العمل السعودي عند إنهاء عقود عملهم. يحتس�ب ه�ذا االلت�زام كقيم�ة حالي�ة للمزاي�ا المكتس�بة الت�ي يس�تحقها الموظ�ف ف�ي 

ز الم�الي. تحس�ب مكاف�أة نهاي�ة الخدم�ة للم�وظفين عل�ى أس�اس روات�ب الم�وظفين حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المرك�
األخي��رة وب��دالتهم وس��نوات خ��دمتهم المتراكم��ة كم��ا ه��و مب��ين بالش��روط ال��واردة ف��ي نظ��ام العم��ل ف��ي المملك��ة العربي��ة 

 السعودية. 
   

 إثبات اإليرادات
   

 إثبات دخل األقساط والعمولة
والت عند إصدار وثيق�ة الت�أمين. ي�تم تس�جيل الج�زء م�ن األقس�اط والعم�والت الت�ي س�يتم يتم إثبات إجمالي األقساط والعم

إكتسابها مستقبالً كـ "أقساط وعموالت غي�ر مكتس�بة" عل�ى الت�والي، وي�تم تأجيله�ا بص�ورة مماثل�ة عل�ى م�دى فت�رة وثيق�ة 
جم�الي للثالث�ة أش�هر إ ى الشحن البح�ريسب من التأمين علالجزء غير المكت يمثلالتأمين المعنية ما عدا الشحن البحري. 

 المالية الحالية. الفترةاألقساط المكتتبة خالل 
تظهر أقساط التأمين ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط غير مكتسبة، وي�تم 

 تأجيلها بإستعمال الطرق التالية:
 

قل بوليصة ثالث�ة أش�هر وذل�ك ألن ب�والص الت�أمين البح�ري تغط�ي فت�رات مختلف�ة بالنسبة للشحن البحري، على األ •
 اقل من عام ، وبذلك يتم توزيع األقساط المكتسبة علي فترة وثائق التأمين.

 عدد األيام الفعلية لكافة فئات التأمين األخرى. •
   

 دخل العمولة
 عين االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة السائد.يتم إثبات دخل العموالت على أساس العائد الفعلي بعد األخذ ب

   
 توزيعات األرباح

 يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها.
   

   المطالبات
يشتمل إجمالي المطالبات على المزايا والمطالبات المدفوعة لحملة وثائق التأمين، التغي�رات ف�ي قيم�ة المطلوب�ات الناش�ئة 

م���ع حمل���ة وث���ائق الت���أمين وتك���اليف معالج���ة المطالب���ات الخارجي���ة والداخلي���ة بع���د خص���م القيم���ة المتوقع���ة  ع���ن العق���ود
 لالستردادات.
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١٧ 
   

      ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة) – ۳
 المطالبات (تتمة)

المركز المالي، وك�ذلك تشتمل المطالبات تحت التسوية على التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة 
تكاليف معالجة المطالبات، والنقص ف�ي القيم�ة المتوقع�ة للخ�ردة واالس�تردادات األخ�رى، س�واء ت�م التبلي�غ عنه�ا م�ن قب�ل 
المؤمنين أم ال. ي�تم تجني�ب مخصص�ات لق�اء المطالب�ات المبلّ�غ عنه�ا وغي�ر المدفوع�ة بت�اريخ قائم�ة المرك�ز الم�الي عل�ى 

ح�ده. كم�ا يجن�ب مخص�ص، وفق�اً لتق�ديرات اإلدارة وخب�رة الش�ركة الس�ابقة، لق�اء تكلف�ة س�داد  أساس تقدير كل حالة على
المطالب��ات المتكب��دة غي��ر المبلّ��غ عنه��ا، بم��ا ف��ي ذل��ك تك��اليف معالج��ة المطالب��ات والقيم��ة المتوقع��ة للخ��ردة واالس��تردادات 

بت��اريخ قائم��ة المرك��ز الم��الي والس��داد األخ��رى كم��ا ف��ي ت��اريخ قائم��ة المرك��ز الم��الي. ي��درج الف��رق ب��ين المخصص��ات 
 المتراكم للسنة. الفائضوالمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في قائمة نتائج عمليات التأمين و

   
 يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة.

   
 وتعويضات االحالل ردةخال

   
). كما يحق الخردةسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع سيارات (معطوبة عادة) أو ممتلكات مقتناة لتسديد مطالبة (اي ت

 للشركة متابعة اطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف (اي: االحالل).
   

طالب�ات، والمركب�ات ان تقديرات مستردات المعطوبات المدرجة بمثابة مخصص في قيام التزامات التأمين بخصوص الم
المعطوبة أو الممتلك�ات المقتن�اة ي�تم اثباته�ا ف�ي بن�د الموج�ودات االخ�رى عن�د تس�ديد االلت�زام. ان المخص�ص عب�ارة ع�ن 

 المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول من بيع السيارات أو الممتلكات.
   

بخص�وص المطالب�ات، وي�تم اثباته�ا ف�ي بن�د ايضا تعتبر تعويض�ات االح�الل بمثاب�ة مخص�ص ف�ي قي�ام التزام�ات الت�أمين 
الموجودات االخرى عند تسديد االلتزام. ان المخصص عبارة عن التقي�يم للمبل�غ ال�ذي يمك�ن اس�تعادته بش�كل معق�ول م�ن 

 التصرف ازاء الطرف الثالث.
   

 التوقف عن إثبات األدوات المالية
   

السيطرة على الحقوق التعاقدي�ة الت�ي يتك�ون منه�ا وي�تم ذل�ك يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة 
 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 نظ�امي مل�زم وعن�دما 

شركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بي�ع الموج�ودات وتس�ديد المطلوب�ات ف�ي آن واح�د. ال ي�تم مقاص�ة يكون لدى ال
المتراكم وقائمة عمليات المساهمين إال اذا كان ذلك مطلوباً او  الفائضااليرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين و
 مسموحاً من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

   
 ود االيجارعق

   
المتراكم بطريقة القسط الثابت  الفائضيتم اثبات دفعات عقود االيجار التشغيلية كمصاريف ضمن قائمة عمليات التأمين و

 على طول فترة عقد االيجار.
   

 الزكـاة وضريبة الدخل
   

وديين وضريبة ال�دخل وفقا النظمة مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") تخضع الشركة للزكاة نيابة عن المساهمين السع
نياب��ة ع��ن المس��اهمين االجان��ب. تس��تحق الزك��اة وض��ريبة ال��دخل وتحم��ل عل��ى قائم��ة التغي��رات ف��ي حق��وق المس��اهمين 

ي�ة مب�الغ اض�افية مس�تحقة ، ان وج�دت، عن�د االنته�اء م�ن الربوط�ات أالسعوديين واالجان�ب عل�ى الت�والي وي�تم احتس�اب 
 وتحديد تلك المبالغ.

 
 ةر المكتسبدخل العموالت غي 

 
يتم تاجيل وإطفاء دخل العموالت الناتجة ع�ن عق�ود إع�ادة الت�امين عل�ى م�دى فت�رات عق�ود الت�أمين المتعلق�ة به�ا بطريق�ة 

 مماثلة القساط التأمين المكتسبة . ويتم تسجيل اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم.
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 تمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية (ت – ۳
 القيم العادلة لألدوات المالية

   
من معيدي الت�أمين،  ومستحقالمدينة،  وأقساط التأمين وشبه النقدية، النقدية من بالشركة الخاصة المالية الموجودات تتكون

 إلى معيدي التأمين وموجودات ومطلوبات أخرى.  مستحق، والمطالبات تحت التسوية،  و االستثمارات
   

العادلة للبنود التي تحمل فوائد بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستعمال معدل الفائدة لبنود بش�روط يتم تقدير القيمة 
يم��ة الحالي��ة مث��ل القط��رق المالي��ة االخ��ري باس��تخدام  العادل��ة لكاف��ة االدواتي��تم تق��دير القيم��ة ووص��فات مخ��اطر مماثل��ة. 
 .للتدفقات النقدية المستقبلية

 
ة لالستثمارات على األسعار المتداولة ف�ي األس�واق النش�طة أو القيم�ة العادل�ة المق�درة. وبالنس�بة للقيم�ة تعتمد القيمة العادل

 العادلة لالستثمارت الغير متداولة، فيتم تقديرها لسعر السوق إلستثمار مشابه أو على أساس التدفقات النقدية المخصومة.
   

 .المالي المركز قائمة بتاريخ الدفترية قيمتها عن جوهريا تختلف ال المالية والمطلوبات للموجودات العادلة القيم إن
 

 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 ط�رق تس�عير أخ�رى 
 والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.

   
 ة على معلومات ملحوظة من السوق.المستوى الثالث: طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبني

 
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

   
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظ�امي مل�زم وعن�دما 

ن واح�د. ال ي�تم مقاص�ة يكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بي�ع الموج�ودات وتس�ديد المطلوب�ات ف�ي آ
االيرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وقائمة عمليات المساهمين إال اذا كان ذلك مطلوباً او 

  مسموحاً من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.
 احتياطى عجز األقساط

 
لمجمع�ة للفت�رات المنقض�ية. ي�تم األخ�ذ ف�ي اإلعتب�ار إحتي�اطي تقوم الشركة بتحليل نسب الخسارة المباش�رة أو الص�افية/ ا

غير مبلغ عنها ذات العالقة عند احتساب هذه النسب، ومن ثم يتم استخدامها لتحديد إحتياطي العجز المتكبدة والمطالبات ال
 في كل وحده عمل.
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 التقارير القطاعية
 

بتق�ديم منتج�ات  أو خ�دمات معين�ة (قط�اع حس�ب النش�اط) والت�ي ه�ي  جزء اساسي من الش�ركة ويق�وم ببي�ع/يمثل القطاع 
عرضة لمخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر ومنافع القطاعات االخ�رى. والغ�راض اداري�ة، تتك�ون الش�ركة م�ن وح�دات 

 التالية: عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعات االعمال الرئيسية الثالثة 
 

  ،  ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية.الطبيالتأمين  •
  ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.تقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسيارات ، تأمين السيارات •
 ين األخرى التي لم يتم ذكرها أعاله.التأم تصنيفاتشمل ت، ولتأمينل األخرى التصنيفات •

 
االس�تثمارات  ،الودائ�ع ألج�ل ،المكتسب من الودائع قصيرة االجل . ان الدخلأعمال قطاعكدخل المساهمين  ال يتم إعتبار

. ان بع��ض مص��اريف التش��غيل المباش��رة وغيره��ا م��ن المص��اريف غي��ر المباش��رة النش��اط الوحي��د لتحق��ق اإلي��رادات ه��و
. ويتم تخصيص الخسارة أو الفائض من عمليات التأمين إل�ى ه�ذا القط�اع عل�ى مناسبع على أساس خصصت لهذا القطا

  أساس مناسب.
يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بع�ض الن�واحي، بص�ورة مختلف�ة ع�ن ال�ربح أو 

  الخسارة في القوائم المالية المرفقة. 
امالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقاً ألسعار التحوي�ل ب�ين لم تحدث أية مع

قطاعات األعمال، وتتم ب�نفس ش�روط التعام�ل م�ع األط�راف األخ�رى. تش�تمل إي�رادات ومص�اريف ونت�ائج القط�اع عل�ى 
 ئم المالية  للشركة.التحويالت بين قطاعات األعمال والتي سيتم حذفها على مستوى القوا

 
قب�ل   المعايير الدولية للتقارير المالي�ة وتفس�يرات لجن�ة التق�ارير المالي�ة الدولي�ة الجدي�دة والمعدل�ة الت�ي ت�م تبنيه�ا م�ن

 الشركة
س�نة ان السياسات المحاسبية المتبعة في اعداد هذه القوائم المالية تتفق مع تلك التي يتم اتباعه�ا ف�ي اع�داد الق�وائم المالي�ة لل

السابقة وتبني المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة والتفس�يرات  المعم�ول به�ا ل�دى الش�ركة ل�يس له�ا أي ت�أثير ج�وهري 
 على القوائم المالية للشركة .

قامت الشركة بتبني التعديالت والتنقيحات على المعايير القائم�ة، وه�ي الت�ي اس�تخدمت م�ن قب�ل مجل�س مع�ايير المحاس�بة 
 الدولية:
 

/ التفسير المعيار   الوصف  
   

۱المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   
 

القروض  -) ۱تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
 الحكومية

۷المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   
 

اإلفصاحات:  -) ۷تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (
جودات المالية والمطلوبات الماليةمقاصة المو  

۱۰المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   القوائم المالية الموحدة  
۱۱المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

 
والمشاريع  الزميلةالترتيبات المشتركة: االستثمار في الشركات 

 المشتركة
۱۲المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  عن الحصص في المنشآت األخرىاإلفصاح     
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قب�ل   المعايير الدولية للتقارير المالي�ة وتفس�يرات لجن�ة التق�ارير المالي�ة الدولي�ة الجدي�دة والمعدل�ة الت�ي ت�م تبنيه�ا م�ن
 (تتمة) الشركة

   
/ التفسير المعيار  الوصف  

   
۱۳لية رقم المعيار الدولي للتقارير الما  قياس القيمة العادلة  

۱المعيار المحاسبي الدولي رقم   عرض القوائم المالية   
۱۹المعيار المحاسبي الدولي رقم   

 
مكافأة نهاية الخدمة  – ۱۹على معيار المحاسبة الدولي رقم  مراجعة

 للموظفين
۲۷المعيار المحاسبي الدولي رقم   القوائم المالية المنفصلة  

۲۸المحاسبي الدولي رقم المعيار  إلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةا    
۳۲المعيار المحاسبي الدولي رقم   

 
األثر الضريبي  -۳۲تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 للتوزيع على حملة أدوات حقوق الملكية
۳٤المعيار المحاسبي الدولي رقم   

 
التقرير المالي  - ۳٤اسبي الدولي رقم تعديالت على المعيار المح

 لمطلوباتاالولي والمعلومات القطاعية لمجموع الموجودات وا
 

 ان تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة ذات الصلة والتفسيرات المالئمة ليس له أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية.
 

 تفعلمعايير مصدرة ولم 
ادناه المعايير والتفس�يرات  يوجددور القوائم المالية للشركة. تاريخ ص ولم تفعل بعدلصادرة بظهر الجدول ادناه المعايير ا

ان تكون قابلة للتطبيق في المس�تقبل. تعت�زم الش�ركة تبن�ي ه�ذه المع�ايير عن�دما  درة التي تتوقع الشركة بشكل معقولالصا
 تكون سارية المفعول.

 
/ التفسير المعيار  تاريخ التطبيق  الوصف  

     
يتم اإلعالن عنه   التصنيف والقياس –االدوات المالية   ۹المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 الحقاً 
 ،۱۰المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

  ۲۷و  ۱۲
تعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

 ۲۰۱٤يناير  ۱  المنشآت االستثمارية – ۲۷و  ۱۲و  ۱۰
 ۲۰۱٤يوليو  ۱  الموظفين مساهمة - تعريف خطط المنافع   ۱۹المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  ۳۲المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
 -۳۲تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ۲۰۱٤يناير  ۱  مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية
  ۳٦المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

 -۳٦الت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تعدي
اإلفصاحات عن المبالغ القابلة لالسترداد لألصول 

 ۲۰۱٤يناير  ۱  غير المالية
  ۳۹المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
 - ۳۹تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ۲۰۱٤يناير  ۱  استبدال المشتقات واستمرار محاسبة التحوط
رقم التقارير المالية الدولية  لجنة تفسيرات

 ۲۰۱٤يناير  ۱  فرض الضرائب   ۲۱
 

 القوائم المالية للشركة عند التطبيق.على المذكورة أعاله  التفسيراتالتعديالت أو ‘تقوم الشركة حالياً بتقييم تأثير المعايير 
 

ة سوف ينتج عنه افصاحات وتغيي�رات ف�ي إن تبني المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة اعاله والتي تنطبق على الشرك
 ج�وهري بعض التصنيفات والقياسات على هذه الق�وائم المالي�ة للش�ركة. ولك�ن ال تعتق�د الش�ركة ان ذل�ك س�يكون ل�ه ت�أثير

 أدائها نتيجًة لهذا التبني.المالي أو  على مركزها 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٢١ 
   

 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   – ٤
 

ة م��ن االدارة اج��راء التق��ديرات واالفتراض��ات الت��ي ق��د ت��وثر عل��ى مب��الغ االي��رادات ش��ركللالمالي��ة يتطل��ب اع��داد الق��وائم 
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واالفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ اعداد القوائم المالي�ة . بي�د ان 

يل ج��وهري ف��ي المس��تقبل عل��ى القيم��ة الدفتري��ة ع��دم التأك��د م��ن ه��ذه التق��ديرات واالفتراض��ات يمك��ن ان ي��ؤدي ال��ى تع��د
 للموجودات أو المطلوبات.

   
فيما يلي االفتراضات االساسية المتعلقة بالمصادر االساسية  المسقبلية واالخرى لعدم التأك�د م�ن التق�ديرات بت�اريخ قائم�ة 

القيم�ة الدفتري�ة للموج�ودات المركز المالي والتي يمكن ان تؤدي كما ه�و موض�ح ادن�اه ال�ى اج�راء تع�ديل ج�وهري عل�ى 
 والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

   
 االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 

   
يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموج�ب عق�ود الت�أمين م�ن أه�م التق�ديرات المحاس�بية الت�ي 

. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بع�ين االعتب�ار عن�د تق�دير االلتزام�ات الت�ي يتع�ين الشركةبها  تقوم
تق�ديراً  (IBNR)دفعه�ا بموج�ب ه�ذه المطالب�ات. يعتب�ر مخص�ص المطالب�ات المتكب�دة غي�ر المفص�ح عنه�ا  الش�ركةعلى 

لمركز المالي بشأن الحدث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة للمطالبات التي يتوقع اإلفصاح عنها بعد تاريخ قائمة ا
. ان الطريق��ة الفني��ة االولي��ة المتبع��ة م��ن قب��ل اإلدارة ف��ي تق��دير تكلف��ة المطالب��ات المفص��ح عنه��ا وك��ذلك مرك��ز الم��اليال

 ، تعتمد على الخبرة السابقة لالدارة.(IBNR)المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها 
 

لبات التي تتطل�ب ق�راراً م�ن المحكم�ة أو ع�ن طري�ق التحك�يم عل�ى أس�اس ك�ل حال�ة عل�ى ح�ده. تق�وم ش�ركات تقدر المطا
تسويات مخاطر مستقلة بتقدير المطالبات المتعلق�ة بالممتلك�ات. تق�وم اإلدارة بمراجع�ة المخصص�ات المتعلق�ة بالمطالب�ات 

 ع سنوي.المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس رب
 

إن الشركة معرضة لمخاطر النزاعات مع احتمالية عدم مقدرة معيدي التأمين على السداد.  تقوم اإلدارة بمراجعة تط�ور 
 مع معيدي التأمين على أساس ربع سنوي.النزاعات 

 
 عجز األقساطاحتياطي 

 
قيم�ة   لية الن�ه يق�وم عل�ى اس�اسبقلمس�تلعدد من االفتراضات والظ�روف ا حساس للغاية عجز األقساطان تقدير احتياطي 
ينظ�ر  للوص�ول ال�ى نس�بة الخس�ارة المتوقع�ة، ،للج�زء  المتبق�ي م�ن المخ�اطر بالنس�بة للوث�ائق المكتتب�ة الخسارة المتوقعة

خبير التأمين للعالقة بين المطالبات واقساط التأمين المتوقع تطبيقها على اساس شهري وبن�اء عل�ى اقت�راح خبي�ر الت�أمين 
الرئيسي المستخدم م�ن قب�ل  ان االفتراض، الخسارة  لبناء تصور إلتجاهات نسبةخدمت االدارة احتماالت مختلفة فقد است

 في المستقبل. تستمرالمطالبات في السنوات السابقة كانت ذات نمط مستقر وسوف  االدارة هو ان
 

 خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة
   

ت��ي تعتب��ر هام��ة بمفرده��ا، وك��ذلك ال��ذمم المدين��ة المدرج��ة ض��من مجموع��ة م��ن تق��وم الش��ركة بمراجع��ة ال��ذمم المدين��ة ال
الموجودات المالية التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. ان الذمم المدين�ة الت�ي ي�تم 

س��تمر ف��ي إثب��ات خس��ارة مراجعته��ا بص��ورة فردي��ة للتأك��د م��ن وج��ود إنخف��اض ف��ي قيمته��ا والت��ي ي��تم بش��أنها إثب��ات أو ي
اإلنخف��اض ال ي��تم إدراجه��ا عن��د مراجعته��ا بص��ورة جماعي��ة للتأك��د م��ن وج��ود إنخف��اض ف��ي قيمته��ا. تتطل��ب مراجع��ة 
اإلنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات. وإلج�راء ذل�ك، تق�وم الش�ركة بتق�ويم خص�ائص االئتم�ان الت�ي تأخ�ذ 

ة والتي تعتب�ر مؤش�راً عل�ى الق�درة عل�ى س�داد كاف�ة المب�الغ المس�تحقة طبق�اً للش�روط بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابق
 التعاقدية.

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٢٢ 
   

 (تتمة) التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   – ٤
 

 مؤجلة  اقتناء وثائقتكاليف 
   

مؤجل�ة وتطف�أ ف�ي  ءاقتن�االمتعلقة بش�كل أساس�ي بالحص�ول عل�ى عق�ود جدي�دة كتك�اليف االقتناء يتم تسجيل بعض تكاليف 
قائمة عمليات التأمين  والفائض المتراكم على مدى فترة العقد وبما يتماشى مع شروط التغطية المعنية.  اذا لم يتم تحقيق 
االفتراضات المتعلقة بالربحية المسقبلية لهذه الوث�ائق ، ف�إن إطف�اء ه�ذه المص�اريف يمك�ن أن يتس�ارع ، وه�ذا ق�د يتطل�ب 

 اضافي لهذه المصاريف المؤجلة في قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم. استبعادأيضا 
 

 اعادة التأمين
   

. تق�وم الش�ركة عل�ى اس�اس رب�ع س�نوي معي�دي الت�أمين وع�دم امكاني�ة الس�داد م�ن قب�لح�دوث خالف�ات لالشركة معرضة 
 يم قوة معيدي التأمين.يالخالفات وتق تلك بمراقبة تطور

 
 ارات المتاحة للبيعاالنخفاض في استثم

 
تحدد الشركة ما اذاكانت االستثمارات المتاحة للبيع ق�د انخفض�ت عن�دما يك�ون هن�اك انخف�اض ج�وهري أو متواص�ل ف�ي 

كلفة، ان هذه التحديد الج�وهري أو المتواص�ل يتطل�ب احك�ام تقديري�ة. وان بن�اء ه�ذه االحك�ام تلة الى ما دون الدالقيمة العا
 ،االداء المالي لالستثمارات، الص�ناعة ،كة بتقييم عوامل اخرى، التغير الطبيعي في سعر السهمالتقديرية يتطلب من الشر

يك�ون هن�اك انخف�اض عن�د وج�ود  دفقات النقدي�ة للعملي�ات والتحوي�ل.الت� ،التغيرات في التكنولوجي�ا ،اداء القطاع التجاري
، التغيرات في التكنولوجي�ا والت�دفقات النقدي�ة للعملي�ات اداء القطاع التجاري ،دليل على تراجع االداء المالي لالستثمارات

 والتمويل.
 
 النقد وما فى حكمه  - ٥

   
۲۰۱۲ ۲۰۱۳  

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 التأمينعمليات   

 نقد لدى البنوك ۱۷٫٤٤۲ ۳٤٫۱۳۲
 ودائع قصيرة االجل ٦۸٫٥٦۷ -

۳٤٫۱۳۲ ۸٦٫۰۱۸  
 عمليات المساهمين   

 نقد فى الصندوق ولدى البنوك ۹٥٥ ۳۲٫۳۱٤
 ودائع قصيرة األجل ۹۱٫٥۳۱ -

۳۲٫۳۱٤ ۹۲٫٤۸٦  
 

اع�اله تق�ارب  ال�واردةيتم االحتفاظ بالنقدية لدى البنوك لدى اطراف اخرى ذات تصنيف ائتماني جي�د . ان القيم�ة الدفتري�ة 
 القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.

 
 احة للبيعاالستثمارات المت  - ٦

  
 عمليات التأمين       

بينم�ا  ،(ت�داول) البنوك المحلية في وحدات صناديق استثمارية مدرجة في سوق الم�الفي مثل االستثمارات المتاحة للبيع تت
 ۰٫۲٤۱يتم ادراج االستثمارات في البن�وك االجنبي�ة ف�ي أس�واق الت�داول العالمي�ة. ت�م قي�د المكاس�ب غي�ر المحقق�ة والبالغ�ة 

لایر  ملي��ون ۰٫۰۱۷ مكاس��ب غي��ر محقق��ة بمبل��غ :۲۰۱۲ديس��مبر  ۳۱( ۲۰۱۳ ديس��مبر ۳۱كم��ا ف��ي لایر س��عودي  ي��ونمل
 ) في قائمة فائض عمليات التأمين كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع.سعودي



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٢٣ 
   

 االستثمارات المتاحة للبيع (تتمة)  - ٦
 الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يلي:

الرصيد في نهاية 
 السنة

 )لایر سعودي(ألف 

التغير في القيمة 
 العادلة خالل السنة

 )لایر سعودي(ألف 

التحويل من 
استثمارات محتفظ 
بها حتى تاريخ 

 االستحقاق 
 )لایر سعودي(ألف 

 الحركة خالل السنة
 )لایر سعودي(ألف 

الرصيد في بداية 
 السنة

 )لایر سعودي(ألف 

 

  
 

  
 ۳۱كما في 

 ۲۰۱۳برديسم

- ۷ 
- 

(۸٥۰) ۸٤۳ 
استثمارات في اسهم 

 حقوق ملكية
 استثمارات في سندات ٥۹٦,۱ ٥۲۷,٥۳ - (۲٦٥) ۸٥۸,٥٤
٥٤,۸٥۸ (۲٥۸) - ٥۲,٦۷۷ ۲,٤۳۹  

 

 

الرصيد في نهاية 
 السنة

  )لایر سعودي(ألف 

التغير في القيمة 
 العادلة خالل السنة

 )لایر سعودي(ألف 

التحويل من استثمارات 
ا حتى تاريخ محتفظ به

 االستحقاق (ايضاح
 ٦-۱( 

 )لایر سعودي(ألف 
 الحركة خالل السنة

 )لایر سعودي(ألف 

الرصيد في بداية 
 السنة

 )لایر سعودي(ألف 

 

 
 

 
 

  
 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۲ديسمبر

۸٤۳ 
 

)۳۹۰(  
- 

)۷٫۱٦٥(  ۸٫۳۹۸ 
استثمارات في اسهم 

 حقوق ملكية

- 
 

- 
- 

)۲۰٫۰۷۷(  ۲۰٫۰۷۷ 
استثمارات في 

 استثماريةصناديق 
 استثمارات في سندات - - ۱٫٥۷۲ ۲٤  ۱٫٥۹٦
۲٫٤۳۹  )۳٦٦(  ۱٫٥۷۲ )۲۷٫۲٤۲(  ۲۸٫٤۷٥  

 
 

 عمليات المساهمين

۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
  )لایر سعودي(ألف  )لایر سعودي(ألف 

 أوراق مالية مدرجة في سوق مالية ٤٥٫٥۷۸ ۲۰,۲۷۸
 أوراق مالية غير مدرجة في سوق مالية ۱۱۹٫٤۳۹ ۱,۹۲۳

۲۲,۲۰۱ ۱٦٥٫۰۱۷  
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٢٤ 
   

 االستثمارات المتاحة للبيع (تتمة)  - ٦
 مدرجة في سوق مالية: –المتاحة للبيع  ) أ

 نهايةالرصيد في 
 السنة

سعودى)لایر (ألف   

التغير في القيمة  
 العادلة خالل السنة

سعودى)لایر (ألف   

التحويل من استثمارات 
محتفظ بها حتى تاريخ 

 االستحقاق 
 )سعودىلایر (ألف 

خالل  الحركة
 السنة

سعودى)لایر (ألف   

الرصيد في بداية 
 السنة

سعودى)لایر (ألف   

 

  
 

 ۲۰۱۳ديسمبر ۳۱كما في   

 االستثمار في اسهم حقوق ملكية  ۱,۹۹۱ (۲,۰۲۰) - ۲۸ -
 االستثمار في سندات  ۱۸,۲۸٦ ۲۷,۹۷۰ - (٦۷۸) ٤٥,٥۷۸
٤٥,٥۷۸ (٦٥۰) - ۲٥,۹٥۰ ۲۰,۲۷۸  

 
   

الرصيد في نهاية 
 السنة

سعودى)لایر لف (أ  

التغير في القيمة  
 العادلة خالل السنة

سعودى)لایر (ألف   

التحويل من استثمارات 
محتفظ بها حتى تاريخ 

 )۱-٦االستحقاق (ايضاح 
 سعودى)لایر (ألف 

الحركة خالل 
 السنة

سعودى)لایر (ألف   

الرصيد في بداية 
 السنة

سعودى)لایر (ألف   

 

  
 

  
 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۲ديسمبر

۱٫۹۹۱ )٤۳۳(  
- 

)۱۳٫۱۰۳(  ۱٥٫٥۲۷ 
االستثمار في اسهم حقوق 

 ملكية 
 االستثمار في سندات  - - ۱۸٫۰۲۸ ۲٥۸ ۱۸٫۲۸٦
۲۰٫۲۷۸ )۱۷٥(  ۱۸٫۰۲۸ )۱۳٫۱۰۳(  ۱٥٫٥۲۷  

 
 

 غير مدرجة في سوق مالية: -المتاحة للبيع  ) ب
الرصيد في نهاية 

 السنة
 سعودى)لایر (ألف 

التغير في القيمة  
 السنةخالل  العادلة
 سعودى)لایر (ألف 

 الحركة خالل
 السنة

 سعودى)لایر (ألف 
 السنةالرصيد في بداية 

 سعودى)لایر (ألف 

 

 ۲۰۱۳ديسمبر ۳۱كما في     

 استثمار في شركة محلية ۱٫۹۲۳                -                -          ۱‚۹۲۳
 استثمار في سندات - ٦۰٫۰۰۰                - ٦۰٫۰۰۰
 ودائع مرابحة استثمار في  - ٥٦٫۲٥۰ ۱٫۲٦٦ ٥۷٫٥۱٦

۱۱۹٫٤۳۹ ۱٫۲٦٦ ۱۱٦٫۲٥۰ ۹۲۳‚۱          
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٢٥ 
   

 االستثمارات المتاحة للبيع (تتمة)  - ٦
 

 (تتمة) غير مدرجة في سوق مالية -المتاحة للبيع  ) ب
الرصيد في نهاية 

 السنة
 سعودى)لایر (ألف 

التغير في القيمة  
 العادلة خالل السنة

 )سعودىلایر (ألف 

 الحركة خالل
 السنة

 سعودى)لایر (ألف 
 الرصيد في بداية السنة

 سعودى)لایر (ألف 

 

 ۲۰۱۲ديسمبر ۳۱كما في     
 استثمار في شركة محلية         ۱‚۹۲۳                -                -          ۱‚۹۲۳
۹۲۳‚۱          -                -                ۹۲۳‚۱          

 
: خس�ارة ۲۰۱۲ديس�مبر  ۳۱( ۲۰۱۳ديس�مبر  ۳۱ملي�ون لایر س�عودي كم�ا ف�ي  ۰٫٦٥الغير محققة والبالغ�ة  الربحتم قيد 

مليون لایر سعودي) كاحتياطي استثمارات متاحة للبيع ضمن قائمة التغيرات في حقوق المس�اهمين. ان احتي�اطي  ۰٫۱۷٥
ملي�ون  ۰٫۲۳: ۲۰۱۲ديس�مبر  ۳۱ملي�ون لایر س�عودي ( ۰٫۸٤٦ه�و  ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱استثمارات متاحة للبيع كما في 

 لایر سعودي).
 

قامت الشركة ببيع استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وذلك ، ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱المنتهية في خالل السنة  ۱-٦
وقامت  ،لواقعال تعكس ااالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أصبحت بالتالي وقبل تواريخ االستحقاق، 

 الشركة باعادة تبويب كامل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستقحاق ضمن االستثمارات المتاحة للبيع.
 تدار هذه االستثمارات من قبل مدير صندوق مهني وفقا للتعليمات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. ۲-٦

 
  اقساط تامين مدينة – ۷

۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
ي)سعودلایر (ألف  سعودي)لایر (ألف     

 من حملة بوليصة التأمين مستحق ۱۸٥٫٥۹۹ ۱۳٤,٥۹٤
 جهات ذات عالقة حملة بوليصة التأمين من مستحق ۲٤٥٫۲۰۳ ۱۷۲,۰٥٦
(۲٥,٥۳٥) )۱۹٫۷۷۸(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
۲۸۱,۱۱٤ ٥۱۱٫۰۲٤  

 
 ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كالتالي:

  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
 سعودي)لایر (ألف   سعودي)لایر (ألف   

 ۲٦,۹۷۰  ۲٥,٥۳٥  الرصيد في بداية السنة
 (۱,٤۳٥)  (٥,۷٥۳)  مخصص إنتفى الغرض منه خالل السنة

 -  (٤)  المشطوب خالل السنة
     

 ۲٥,٥۳٥  ۱۹,۷۷۸  الرصيد في نهاية السنة
 

 غير منخفضة القيمةلكنها متأخرة السداد و 
 

 يوم ۹۰أقل من 
 ۱۸۰الى  ۹۱من 

 المجموع يوم ۱۸۰أكثر من  يوم
 سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  ۲۰۱۳ديسمبر ۳۱

     
 ۱۸٥,٥۹۹ ۲۹,٦۱٤ ۳۰,۹۰۳ ۱۲٥,۰۸۲ اقساط تامين مدينة

 ۲٤٥,۲۰۳ ٦۱ ۷,۲۰۹ ۲۳۷,۹۳۳ جهات ذات عالقه –اقساط تامين مدينة 
      (۱۹,۷۷۸) ((۱٤,۰٦۱) ((٥,۷۱۷) - مشكوك في تحصيلها مخصص ديون

 ٤۱۱,۰۲٤ ۱٥,٦۱٤ ۳۲,۳۹٥ ۳٦۳,۰۱٥ اقساط تامين مدينة، صافي 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٢٦ 
   

 (تتمة)مدينة  تأميناقساط  – ۷
 متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة 
 

 يوم ۹۰أقل من 
 ۱۸۰الى  ۹۱من 

 المجموع يوم ۱۸۰أكثر من  يوم
 سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر ألف ( ۲۰۱۲ديسمبر ۳۱

     
 ۱۳٤,٥۹٤ ۳۸,۹۲٦ ۱٤,۲٤۰ ۸۱,٤۲۸ مين مدينةأاقساط ت
 ۱۷۲,۰٥٦ - ٤۲,۹۷۸ ۱۲۹,۰۷۸ جهات ذات عالقه –مين مدينة أاقساط ت

      (۲٥,٥۳٥) (۱٦,۹٥۲) (۸,٥۸۳) - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ۲۸۱,۱۱٥ ۲۱,۹۷٤ ٤۸,٦۳٥ ۲۱۰,٥۰٦ مدينة، صافي  مينأاقساط ت

 
، وذل��ك بن��اًء عل��ى الخب��رة الس��ابقة. ال تق��وم الش��ركة بأخ��ذ مت��أخرة الس��داد تتوق��ع اإلدارة اس��تالم كاف��ة مب��الغ أقس��اط الت��أمين

ذمم % م�ن ال�۷٤٫٤۹ضمانات على المبالغ المدين�ة وبالت�الي ف�إن غالبي�ة ال�ذمم غي�ر مض�مونة. يش�كل اكب�ر خمس�ة عم�الء 
م�ن ع�دد بشكل أساس�ي . تتكون الذمم المدينة )%۷۱٫٦۳: ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱( ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱المدينة القائمة كما في 

 كبير من العمالء وشركات تأمين في المملكة العربية السعودية.
 

 ، صافيمعيدي التأمينل ذمم مدينة – ۸
۲۰۱۲  ۲۰۱۳  
سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف      

 صافي ،نمعيدي التأميل ذمم مدينة ۱۱٫٥۲۹  ٤۳۹،۲۲
(۲،۳۹٦)  )۲٫٦۹۹(      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
۲۰،۰٤۳  ۸٫۸۳۰  

 
 ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كالتالي:

  ۲۰۱۳  ۲۰۱۲ 
 سعودي)لایر (ألف   سعودي)لایر (ألف   

 ۳,۱٦٥  ۲,۳۹٦  الرصيد في بداية السنة
 -  ۳۰۳  الل السنةخالمحمل 

      (۷٦۹)  -  مخصص إنتفى الغرض منه خالل السنة
 ۲,۳٦۹  ۲,٦۹۹  الرصيد في نهاية السنة

 
 متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة 
 

 يوم ۹۰أقل من 
 ۱۸۰الى  ۹۱من 

 المجموع يوم ۱۸۰أكثر من  يوم
      سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر ف (أل سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  ۲۰۱۳ديسمبر ۳۱
 ۱۱,٥۲۹ ٤,۱۹۳ ٥٤۸ ٦,۷۸۸ التأمينمعيدي مدينة لذمم 

- - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  (۲,٦۹۹)  (۲,٦۹۹)      
 ۸,۸۳۰ ۱,٤۹٤ ٥٤۸ ٦,۷۸۸ ، صافي  التأمينمعيدي مدينة لذمم 

 
 متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة 
 

 يوم ۹۰أقل من 
 ۱۸۰الى  ۹۱من 

 المجموع يوم ۱۸۰أكثر من  يوم
      سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  ۲۰۱۲ديسمبر ۳۱

 ۲۲٫٤۳۹ ۷٫٥٦۷ ۱٫٦٦٥ ۱۳٫۲۰۷ التأمينمعيدي مدينة لذمم 
      )۲٫۳۹٦( )۲٫۳۹٦( - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ۲۰٫۰٤۳ ٥٫۱۷۱ ۱٫٦٦٥ ۱۳٫۲۰۷ ، صافي  لتأمينامعيدي مدينة لذمم 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٢٧ 
   

 ، صافي (تتمة)معيدي التأمينل ذمم مدينة – ۸
 

، بن��اء عل��ى الخب��رة الس��ابقة. ل��يس م��ن طبيع��ة الش��ركة الس��داد ولكنه��ا غي��ر منخفض��ة القيم��ةم��ن المتوق��ع اس��ترداد كام��ل المب��الغ المت��أخرة 
 ه الذمم غير مضمونة.   الحصول على ضمانات على الذمم المدينة، و علية فإن هذ

 
 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة – ۹

 
 

۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف     

 يناير ۱الرصيد في  ۹٫۱۳۳ ٤٦۲,۹
 تكاليف متكبدة خالل السنة ۲۱٫۹۳٥ ۲۲,۲۷۸

(۲۲,٦۰۷) )۲۳٫۹٥۱(     المحمل للسنة 
 ديسمبر  ۳۱الرصيد في  ۷٫۱۱۷ ۹,۱۳۳

 
  

 اخرىوذمم مدينة  مدفوعة مقدما ريفاصم – ۱۰
۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف     

 مؤجلة إلدارة المطالبات  أتعاب ۲٫۳۳٦ ۲,۰۹٦
 مصاريف مدفوعة مقدما ٤٫٤٥۱ ٤,٥۱۲

 فوائد مستحقة ۳٤۲ ۷
 دفعات مقدمة للمستشفيات ٥۱٫٥۱۹ ٥٤,٦٤۲
    ىأخر ۲٦٫۱٦۳ ۲٥,٥۳۱
۸٦,۷۸۸ ۸٤٫۸۱۱  

 
 ممتلكات ومعدات – ۱۱
 عمليات التأمين    

 
  اثاث وتجهيزات   سيارات 

 أجهزة كمبيوتر
  ومعدات مكتبية

تحسينات على 
 االجمالي  المأجور

كلفة:تال  سعودي)لایر (ألف   سعودي)لایر (ألف   سعودي)لایر (ألف   سعودي)لایر (ألف   سعودي)لایر (ألف  
          

 ۱۷,۰٥۷  ۳,٤۹۲  ٦,۷۳۹  ٦,٥۹٤  ۲۳۲ بداية السنة
 ۲,٦۳۸  ٦۲۳  ۱,۱۸٥  ۸۳۰  - اضافات

          
 ۱۹,٦۹٥  ٤,۱۱٥  ۷,۹۲٤  ۷,٤۲٤  ۲۳۲ نهاية السنة

                    
                    االستهالكات:

 ۸,۳۱٤  ۱,٥۱٥  ۳,۸۳٤  ۲,۸۷٥  ۹۰ بداية السنة
 ٤,٥۳۲  ۱,۲۷٦  ۱,٥۳٥  ۱,٦٦٤  ٥۷ المحمل للسنة

          
 ۱۲,۸٤٦  ۲,۷۹۱  ٥,۳٦۹  ٤,٥۳۹  ۱٤۷ نهاية السنة

          
          :صافي القيمة الدفترية

          
 ٦,۸٤۹  ۱,۳۲٤  ۲,٥٥٥  ۲,۸۸٥  ۸٥ ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱في 

          
 ۸,۷٤۳  ۱,۹۷۷  ۲,۹۰٥  ۳,۷۱۹  ۱٤۲ ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱في 

 

 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٢٨ 
   

 ةغير مكتسبدخل عموالت  -۱۲
۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
  سعودي) لایر(ألف  سعودي)لایر (ألف 

 يناير ۱كما في  ۱٦,٦٦٥ ۰۸۱,۱٥
 عموالت مستلمة خالل السنة  ۱۳۳,٥٦ ٤۳٤,٤۰

 عموالت مكتسبة خالل السنة (٤۷,۳٦۱) (۳۸,۸٥۰)        
 ديسمبر ۳۱كما في  ۲٥,٤۳۷ ۱٦٫٦٦٥

 

 ةغير المكتسبالتأمين  الحركة في اقساط  - ۱۳
۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
  سعودي) لایر(ألف  سعودي)لایر (ألف 

 يناير  ۱إجمالي األقساط غير المكتسبة كما في  ۳۳٦٫۳۸۰ ٤۰۲,۸٥۷
 ديسمبر ۳۱إجمالي األقساط غير المكتسبة كما في   )۳۷٥٫٤٥۰(    (۳۸۰,۳۳٦)

 الحركة في األقساط غير المكتسبة )۳۹٫۰۷۰( ٦٦٫٤۷۷
   

 يناير  ۱عيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في حصة م )۹۱٫۳۷٥( (٤٥۰,۸۳)
 ديسمبر  ۳۱حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في  ۱۲۳٫۹۰۱ ۹۱,۳۷٥
 الحركة في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ۳۲٫٥۲٦ ۷,۹۲٥

 الحركة في األقساط غير المكتسبة، صافي )٦٫٥٤٤( ۷٤,٤۰۲
 

 عجز األقساطاحتياطي   – ۱٤
 

ومستويات  التأمين الطبي. وقد انشأت  للمركبات بعجز األقساطعلقة تقامت الشركة خالل السنة بتكوين االحتياطيات التالية والم
اريف المطالبات المتوقعة والمص لتغطيةالشركة هذه االحتياطيات على اساس افتراض ان اقساط التأمين لهذه الفئات لن تكون كافية 

تاريخ قائمة المركز المالي. ان فئات تصنيف احتياطي  الفترات المتبقية من الوثائق القائمة حتى االخرى ذات الصلة والتي تعزى إلى
 االخطار القائمة كما يلي:

 
۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
  سعودي) لایر(ألف  سعودي)لایر (ألف 

 سيارات ۸,۰۰۱ -
 طبي ۷۲٦,٥ -

 يهندس - ٤۲۱,۱
۱,٤۲۱ ۱۳,۷۲۷  

 
 كما يلي: عجز األقساطن حركة احتياطي ا
 

۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
  سعودي) لایر(ألف  سعودي)لایر (ألف 

 الرصيد في بداية السنة ٤۲۱,۱ ۱٫۲۸۱
 المحمل للسنة ۱۲٫۳۰٦ ۱٤۰

 الرصيد في نهاية السنة ۱۳,۷۲۷ ٤۲۱,۱
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٢٩ 
   

 المطالبات - ۱٥
۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف 

 إجمالي المطالبات المدفوعة  ۸٦٥٫٤۷۲ ۸٤۸,۳٤۸
"  أ في نهاية السنة (انظر ايضاح " تحت التسويةإجمالي المطالبات  ۲۹٦٫٦٦۲ ٦۸۹,۱۸۸

 أدناه)
۱,۰۳۷,۰۳۷ ۱٫۱٦۲٫۱۳٤  
 في بداية السنة تحت التسويةإجمالي المطالبات  )۱۸۸٫٦۸۹( (۲٥۸,۱۹۸)

 إجمالي المطالبات المتكبدة ۹۷۳٫٤٤٥ ۷۷۸,۸۳۹
 المبالغ المستردة من معيدي التأمين )٦٤٫۷۱۰( (۱۹۳,۱۱٦)

(۷٥,۱۸۹) )۱۱٤٫۷۱٦( 
كما في نهاية السنة  تحت التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات 

 " أدناه) ب(انظر ايضاح "
(۱۹۱,۳۸۲) )۱۷۹٫٤۲٦(  

 في بداية السنة تحت التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات  ۷٥٫۱۸۹ ۱۲۱,۷۲٥
 حصة معيدي التأمين من المطالبات )۱۰٤٫۲۳۷( (٦٥۷,٦۹)
 صافي المطالبات المتكبدة ۸٦۹٫۲۰۸ ۷۰۹,۱۸۲

 
تشمل مخصص المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها والبالغ�ة  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱إجمالي المطالبات القائمة كما في  ) أ

 مليون لایر سعودي). ۷۷٫۰۱۳: ۲۰۱۲مليون لایر سعودي ( ۱۲٦٫۹٦۳
. ي�تم احتس�اب التقري�رمن تاريخ  في غضون اثني عشر شهراً المبالغ المستحقة من معيدي التأمين  توقع استالممن الم ) ب

 ذات الصلة.القائمة على أساس نسبة توزيع الخطر حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 

لتي لم يبلغ عنها للحوادث السنوية المتعاقبة حتى وا المطالبات المتكبدةيبين الجدول التالي المطالبات المتراكمة المتكبدة، بما في ذلك 
على قدرة  يوفر مقياستاريخ قائمة المركز المالي، بالمقارنة مع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. ان تكوين مطالبات التأمين 

علق بعمليات التأمين من اجل يتالشركة على الحفاط على احتياطيات كافية فيما  دير القيمة النهائية للمطالبات. تهدفالشركة على تق
 يمكن ازالةر يقينا ثكانت توقعات المطالبات والتكلفة النهائية للمطالبات اك لمطالبات المستقبلية والتطورات السلبية، كلمالهذه ا الحماية

اجل الحفاظ على للمطالبات والتي ينتج عنها عكس االحتياطيات الحوادث المكونة في السنوات السابقة ومن  النتائج العكسية
للسنة  احتياطيات كافية تقوم الشركة بتحويل جزء كبير من هذه االحتياطيات المعكوسة في السنوات السابقة الى احتياطي حوادث

 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:
 ۲۰۱۳ديسمبر ۳۱      

 المجموع
 الف لایر سعودي

۲۰۱۳ 
 الف لایر سعودي

۲۰۱۲ 
 الف لایر سعودي

۲۰۱۱ 
 الف لایر سعودي

۲۰۱۰ 
 الف لایر سعودي

 وما قبل ۲۰۰۹
 سنة الحوادث الف لایر سعودي

   

 

  

 كلفة تتقدير اجمالي 
البات في نهاية سنة المط

 الحدوث
 في نهاية سنة الحدوث ٥۹۱٫٥۸۰ ٦۱۳٫٥۹٥ ۷۲۳٫٤۷۸ ۷۹٥٫۳۸۹ ۹۱٥٫۸۱٤ -
 بعد السنة ٥٥۷٫٤۱۸ ٥٦۰٫۰۷٤ ٦۲٥٫۲۳۱ ۸۲٦٫۳۰۰ - -
 بعد سنتين ٥٦٥٫٥٥٥ ٥٤٥٫٦٥۰ ٦۸۰٫٦٤۱ - - 

 سنوات ۳بعد  ٥٥٤٫۸٤۰ ٥٥٤٫٥۰٦ - - - -
 سنوات ٤بعد  ٥٥۳٫۷۲۷ - - - - -
       

۳,٥۳۰,۹۸۸ ۹۱٥٫۸۱٤ ۸۲٦٫۳۰۰ 
 

٦۸۰٫٦٤۱ ٥٥٤٫٥۰٥٥ ٦۳٫۷۲۷ 
 المطالبات التقديرية

 راكمة الحاليةتالم 

(۳,۲۳٤,۳۲٦) )٦٥۷٫۰۱۰(  )۷۹۹٫۰۷۳(  
 

)٦۷٤٫۱٤٦(  )٥٥۲٫۸۷٥(  )٥٥۱٫۲۲۲(  
المدفوعات المتراكمة 

 حتى تاريخ الميزانية

۲۹٦,٦٦۲ ۲٥۸٫۸۰٤ ۲۷٫۲۲۷ ٦٫٤۹٥ ۱٫٦۳۱ ۲٫٥۰٥ 
المطالبات المسجلة في 

 ئمة المركز الماليقا



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٣٠ 
   

 (تتمة) المطالبات - ۱٥
   

  
 

 ۲۰۱۲ديسمبر ۳۱  

 المجموع
 الف لایر سعودي

۲۰۱۲ 
 الف لایر سعودي

۲۰۱۱ 
 الف لایر سعودي

۲۰۱۰ 
 الف لایر سعودي

 وما قبل ۲۰۰۹
 سنة الحوادث الف لایر سعودي

      

     
تقدير اجمالي كلفة المطالبات في نهاية 

 سنة الحدوث
 في نهاية سنة الحدوث ٥۹۱٫٥۸۰ ٦۱۳٫٥۹٥ ۷۲۳٫٤۷۸ ۷۹٥٫۳۸۹ -
 بعد السنة ٥٥۷٫٤۱۸ ٥٦۰٫۰۷٤ ٦۲٥٫۲۳۱ - -
 بعد سنتين ٥٦٥٫٥٥٥ ٥٤٥٫٦٥۰ - - 

 سنوات ۳بعد  ٥٥۷٫۰۷٥ - - - -
 سنوات ٤بعد  - - - - -

۲٫٥۲۳٫۳٤٥ ۷۹٥،۳۸۹ 
 

٦۲٥٫۲۳۱ ٥٤٥٫٦٥۰ ٥٥۷٫۰۷٥ 
 

)۲٫۳۳٤٫٦٥٦(  (٦۳٥،۷٤۹) 
 

)٦۱۰٫٥۳۰(  )٥۳۹٫۰۱۰(  )٥٤۹٫۳٦۷(  
 المطالبات التقديرية

 المتراكمة الحالية 

۱۸۸٫٦۸۹ ۱٥۹،٦٤۰ ۱٤،۷۰۱ ٦٫٦٤۰ ۷٫۷۰۸ 
 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخ 

 الميزانية
 

 خرىا وذمم دائنةمستحقات  - ۱٦

۲۰۱۲ ۲۰۱۳  

  سعودي) لایر(ألف  سعودي)لایر (ألف 

  
 عمليات التأمين

 مصاريف مستحقة ۱٤٤ ٥٤۳
 ورش الصيانة ۱,۰٤۲ ۲,۲٤٦

 إدارة المطالبات أتعاب ۸۳۰ -
 وسطاء التأمين ۱,۸۳٤ ۱,۱٦٤

 أتعاب المسح  ۳,۰٥۸ ٥۹۱
 دائنةعموالت وحوافز  ۱,۹۸٥ ۷٦٤,٥
 دائنة أتعاب مجلس الضمان الصحي ٥٥۷,۱ ۲,۳۰٦
 دائنةأتعاب إشراف وتفتيش  ۱,۷۱۷ ۱,۰٤۸
 دائنةضريبة استقطاع  ۳٦۸,٦ ۹,۷٤۸
 أخرى ۳,۹۰٤ ۳,۹۸۹

۲۷,۳۹۹ ۲۲,٤۳۹  
 

 مؤسسة مالية الىمستحق  – ۱۷
 

دوالر أمريكي من بنك بي إس أي، لغرض شراء استثمارات إضافية  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰بمبلغ  تسهيل بنكيخالل السنة، حصلت الشركة على 
سنوياً على أساس  ايي ب ٪ ۱٫٦۷) أشهر وتحمل معدل عمولة ۳هي ثالثة ( التسهيلفي بنك بي إس أي، كشهادات مرابحة. إن مدة 

 . متجدد
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٣١ 
   

 الزكاة وضريبة الدخل – ۱۸
 

 ان العناصر  الرئيسية لوعاءوفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة الدخل بالمملكة العربية السعودية .  المستحقة تم إحتساب الزكاة وضريبة الدخل
 يلي: هي كما للسنةمخصص الزكاة وضريبة الدخل 

۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
  سعودي) لایر(ألف  سعودي)لایر (ألف 

  حقوق الملكية ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
 وديعة نظامية (۲۰,۰۰۰) (۲۰,۰۰۰)

 اإلحتياطي النظامي ۳۱,۹٤٤ ٤۲۹,۲۷
 أرباح سنوات سابقة ۸۷,۷۷۷ ۸۹,۷۱٦

 توزيعات ارباح مدفوعة - (۲۰,۰۰۰)
 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة ۷,۳۱۳ ۹۹٥,٤

 مخصص الزكاة ۲۱,۸۱۹ -
 الممتلكات والمعدات، صافي (۸٤۹,٦) (۸,۷٤۳)

۲۷۳,۳۹۷ ۳۲۲,۰۰٤  
 السنة ربح(خسارة) /  (۷۸,۲٥٦) ۳۰,۱۳٦
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (٥,٤٥۰) (۲,۲۰٤)

 نهاية الخدمة للموظفين مكافأة ۱,۷۷۲ ۲,۳۱۸
 الوعاء الزكوي ۲٤۰,۰۷۰ ٦٤۷,۳۰۳
 %۹۸ العائد إلى المساهمين السعوديين بنسبة ۲٦۹,۲۳٥ ٥۷٤,۲۹۷

 %۲٫٥الزكاة بواقع  ۸۸۲,٥ ٤۳۹,۷
 %۲العائد إلى المساهمين غير السعوديين بنسبة  - ٦۰٥
 %۲۰ضريبة الدخل بواقع  - ۱۲۱

 الزكاة وضريبة الدخل ۸۸۲,٥ ٥٦۰,۷
 

 يلي: هي كماحركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل  ان

۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
  سعودي) لایر(ألف  سعودي)لایر (ألف 

 الرصيد في بداية السنة  ۲۱,۸۱۹ ۱۷,۰۸۸
 المحمل للسنة ۸۸۲,٥ ٥٦۰,۷

 المدفوع خالل السنة (۷۷۲,٥) (۲,۸۲۹)
 الرصيد في نهاية السنة  ۲۱,۹۲۹ ۲۱,۸۱۹

 

 
 بما ان الشركة حققت خسائر خالل السنة لم يتم احتساب مخصص لضريبة دخل.

 
 أساسا إلى بعض التعديالت وفقا لألنظمة المالية ذات العالقة. الفروقات بين النتائج المالية والنتائج الخاضعة للزكاة ترجعإن 

 
 :الربط الزكويوضع 

 . المقيدة الزكاة اتعلى شهاد هاوحصلت بموجب ۲۰۱۲ الى ۲۰۰۹ديسمبر  ۳۱المنتهية في  اقراراتها الزكوية للسنواتقدمت الشركة 
 

من مصلحة الزكاة  ۲۰۱۱الى  ۲۰۰۹لنهائي للسنوات من حصلت الشركة على الربط ا ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱المنتهية في  خالل السنة
. كما قامت  يافاالدارة ان المخصص الحالي ك, تعتقد مليون لایر سعودي ۱۷٫٦۹مطالبة فيها بربط اضافي بمبلغ  ("المصلحة") والدخل

 .تهامصلح ستكون فياالدارة بتقديم اعتراض على الربط االضافي ولديها الثقة بان نتيجة هذا االعتراض 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٣٢ 
   

 رأس المال  – ۱۹
 

مليون  ۲۰وهو مقسم الى  السنةمليون لایر سعودي كما في نهاية  ۲۰۰إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة يبلغ 
 لایر سعودي. ۱۰مة السهم الواحد قيعادي سهم 

 
 ٥اعتماد أسهم منحة بعدد سهمين لكل  المساهمونقرر  ،۲۰۱۳يونيو  ۲٦في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 

ماليين سهم عادي، تتضمن هذه  ۸أسهم. ان اصدار اسهم المنحة من االرباح المحتجزة. ووفقاً لموافقة الهيئات التنظيمية، تم إصدار 
سهم في السوق الحقا مليون  ۰٫۰۳۲مليون سهم مصدرة للمساهمين الحاليين وتم بيع االسهم المتبقية و البالغة  ۷٫۹٦۸ماليين سهم  ۸

بسعر السوق، وقد تم اإلتفاق على ان المتحصل من بيع هذه االسهم المتبقية سيتم توزيعة  ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰لنهاية الفترة المنتهية في 
ليون لایر م ۲۸۰مليون لایر إلى  ۲۰۰على المساهمين المستحقين. وقد تم االنتهاء من اإلجراءات النظامية وزيادة رأس المال من 

 سعودي.
 احتياطي نظامي - ۲۰

 
% من ۲۰ بنسبةفي المملكة العربية السعودية ،  تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي التأمين تمشياً مع متطلبات نظام شركات 

بما  للتوزيع..  إن هذا االحتياطي غير قابل المدفوع % من رأس المال۱۰۰االحتياطي  اهذ إلى أن يبلغ سنويا المساهمين صافي ربح
 أن الشركة تكبدت خسائر متراكمة، كما في نهاية السنة، فلم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي النظامي خالل السنة. 

 
 وديعة نظامية   – ۲۱

 
۲۰۱۲ ۲۰۱۳  
  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف 

 عمليات المساهمين  
 وديعة نظامية ۲۸٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰

 
 والذي يمثلراس المال المدفوع  من% ۱۰بايداع  ةالتأمين في المملكة العربية السعودية ، قامت الشرك أنظمةت تمشيا مع متطلبا

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة  هدي في بنك تم اختياروسع لایرمليون  ۲۸
 مؤسسة النقد العربي السعودي.

 
 االساسي والمخفض ربحية السهمسارة) / (خ – ۲۲

الربح للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة واألسهم  / ربحية السهم للسنة بتقسيم صافي (الخسارة) / يتم احتساب (خسارة)
 .القائمة للسنة

 
إصدار أسهم منحة وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم المعدلة بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس  ) أ

 "ربحية السهم" على النحو التالي: ۳۳الدولي رقم 

 ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ 
   

 ۲۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ يناير (بآالف الرياالت) ۱أسهم عادية مصدرة كما في 
 ۸٫۰۰۰ ۸٫۰۰۰ أثر اسهم المنحة (بآالف الرياالت)

 ۲۸٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰ الف الرياالت)المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (بآ
 

 ب) يتم احتساب (خسارة)/ ربحية السهم األساسي والمخفض كما يلي: 

 ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ 
   

)۷۸٫۲٥٦( / الربح للسنة (بآالف الرياالت)  صافي (الخسارة)  ۳۰٫۱۳٦ 
 ۲۸٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰ أ)۲۲إيضاح  –المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (بآالف الرياالت) 

)۲٫۸۰( معدل –ة)/ ربحية السهم األساسي والمخفض (خسار  ۱٫۰۸ 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٣٣ 
   

 المصاريف العمومية واإلدارية - ۲۳
۲۰۱۲  ۲۰۱۳  
  سعودي) لایر(ألف   سعودي)لایر (ألف 

  عمليات التأمين   
 موظفين تكاليف ٦۹،۸۸٥  ٤٤۲،٦۳
 مهنيةو أتعاب قانونية ۱،۰٦٦  ۱،۰۰۷

 إيجار مكتب ٦۸۱،۹  ۱۰،۰۸٤
 استهالك  ٤،٥۳۲  ۱٥۸،٤
 مصاريف مكتب ٥۲٦،۲  ۲،۱۷۸
 مصاريف اتصاالت ۸۲٤،٤  ٤٫۱۱٦

 مصاريف سيارات ۱۰٦  ۱۳۲
 ضريبة استقطاع ٥۰۰،۱  ٦۰۰،۱
 قرطاسية ومطبوعات ۱،۷٤۰  ۱،۹٥۷

 نقل وبريد ٥۲۸  ٤۷۸
 كهرباء ۲٦۷  ۲۸۲

 أخرى ۲،۹٥۸  ٤،٤۷۸      
۹۳،۹۱۲  ۹۹،٦۱۳  

    
  ت المساهمينعمليا ۲۰۱۳  ۲۰۱۲
  سعودي) لایر(ألف   سعودي)لایر (ألف 
 أتعاب مهنية ٦۲۸  ٤۰۰
 ىأخر ۸۷٥                         ۷۰٦

۱،۱۰٦                       ۱٫٥۰۳  
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٣٤ 
   

 المعلومات القطاعية - ۲٤
 

نسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها تمشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بال
 ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.

 

 ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية ومكافأة ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة.
 

ين ، أقساط تأمودائع ألجل، إستثمارات متاحة للبيع، لعمليات التأمين ال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما فى حكمه
، صافي و مستحق من عمليات معداتممتلكات ومدفوعات و أرصدة مدينة أخرى، ، ذمم تأمين مدينة لمعيدي التأمينمدينة، 
 التأمين.

 

عمليات والمطلوبات األخرى، المطلوب إلى ال تتضمن مطلوبات القطاعات المطلوب لمعيدي التأمين، المصاريف المستحقة 
 للموظفين. نهاية الخدمة ومكافأةالمساهمين  

 
  طبي مركبات أخرى المجموع

لایر (ألف 
 سعودي)

لایر (ألف 
 سعودي)

لایر (ألف 
 سعودي)

لایر (ألف 
 سعودي)

 
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 عمليات التأمين    
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ۱٥۳,۰۸۰ ٦۷۳,۱۷۱ ۷۲٤,٤٦٦ ۱,۲۹۲,۹۷٥
 أقساط إعادة التأمين المسندة (۸) (٤,٤۹۸) (٤۰۹,۲٤۳) (٤۱۳,۷٤۹)

 فائض خسارة أقساط التأمين (۲,۰٤۸) (۱,۱٦۲) (۲,۷٤۹) (۹٥۹,٥)
 صافي أقساط التأمين المكتتبة ۱٥۱,۰۲٤ ٥۱۱,٦٦۷ ۷۳۲,٥٤ ۸۷۳,۲٦۷
 أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي التغير في ۱۰,۰٦٥ (۸,۲٦۰) (۸,۳٤۹) (٦,٥٤٤)

 افي أقساط التأمين المكتسبةص ۱٦۱,۰۸۹ ٦٥۹,۲٥۱ ۳۸۳,٤٦ ۷۲۳,۸٦٦
 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين  ۳ ۱,۰۲۲ ۳۳٦,٤٦ ٤۷,۳٦۱

 صافي االيرادات ۱٦۱,۰۹۲ ٦٦۰,۲۷۳ ۹۲,۷۱۹ ۰۸٤,۹۱٤
 التكاليف و المصاريف:    

 إجمالي المطالبات المدفوعة ٥۰۷,۱٦۸ ٦۲۰,۳٥٥ ۷٦,٦۱۰ ۸٦٥,٤۷۲
 يخصم : حصة معيدي التأمين (۱,۸۹۱) (٥۲۲) (٦۲,۲۹۷) (۷۱۰,٦٤)
 صافي المطالبات المدفوعة ۱٦٦,٦۱٦ ٦۱۹,۸۳۳ ۳۱۳,۱٤ ۸۰۰,۷٦۲
 تحت التسويةصافي التغير في المطالبات  ۰۰۷,۲٤ ٤۰,۳۰٥ ۱۳٤,٤ ٤٤٦,٦۸

 صافي المطالبات المتكبدة ٦۲۳,۱۹۰ ٦٦۰,۱۳۸ ٤٤۷,۱۸ ۸٦۹,۲۰۸
 عجز األقساطإحتياطي  ۷۲٦,٥ ۸,۰۰۱ (٤۲۱,۱) ۱۲,۳۰٦

 إحتياطي كوارث  - - ٥۰۰ ٥۰۰
 تكاليف اقتناء وثائق التأمين ۱۸٤,٤ ۱۲,۸۲۲ ۹٤٥,٦ ۲۳,۹٥۱

 صافي التكاليف والمصاريف ٥۳۳,۲۰۰ ٦۸۰,۹٦۱ ۲٤,٤۷۱ ۹٦٥,۹۰٥
 صافي نتائج عمليات التأمين (٤٤۱,۳۹) (٦۸۸,۲۰) ٦۸,۲٤۸ ۸,۱۱۹

 إشراف وتفتيش أتعاب (٤۹۰) (٤۷۹,۲) (٤٥٤,۱) (٤,٤۲۳)     
 مجلس الضمان الصحي أتعاب (۹۸۳) - - (۹۸۳)

 مصاريف عمومية و ادارية غير موزعة     (٦۱۳,۹۹)
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عكس   ٥,٤٥۰
 ايرادات من إستثمارات غير موزعة    ۷۱۸,٤

 من عمليات التأمين العجز    (۷۳۲,۸٦)
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لایر (ألف 
 سعودي)

لایر (ألف 
 سعودي)

لایر (ألف 
 سعودي)

لایر (ألف 
 سعودي)

 
 (تتمة) ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في     
 حصة إعادة التأمين لألقساط غير المكتسبة - ٤۷٦,۱ ٤۲٥,۱۲۲ ۱۲۳,۹۰۱
 ت التسويةحصة إعادة التأمين للمطالبات تح - ۲۰٤ ۱۱٤,٥۱۲ ۷۱٦,۱۱٤

 مؤجلة اقتناء تكاليف ۸۷۸ ۳,۰۲٦ ۳,۲۱۳ ۷,۱۱۷
 غير موزعة موجودات    ۷۳۹,۰۰۰
۹۸٤,۷۳٤     

     
 عموالت غير مكتسبة دخل ۱ ۱۲۱ ۳۱٥,۲٥ ۲٥,٤۳۷

 أقساط غير مكتسبة ٥٤,٥٦٥ ۹٥۸,۱۷٦ ۱٤۳,۹۲۷ ۳۷٥,٤٥۰
 عجز األقساطإحتياطي  ۷۲٦,٥ ۸,۰۰۱ - ۱۳,۷۲۷

 كوارث  احتياطي - - ٥۰۰ ٥۰۰
 مطالبات تحت تسوية ٦۸۱,٥۲ ۱۲۳,۱۱٥ ۱۲۸,۸٥۸ ۲۹٦,٦٦۲
 مطلوبات غير موزعة    ۲۷۲,۹٥۸
۹۸٤,۷۳٤     

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في     
 عمليات التأمين    

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ٦۹۲,۲۲۲ ٦٤۰,٤۷۷ ۳۲۳,۷۳۸ ۰۷۰,۱,۰۲٤
 قساط إعادة التأمين المسندةأ - (۰۸٤,٥) (۸۸۱,۲۷٦) (۲۸۱,۹٦٥)

 فائض خسارة أقساط التأمين (٥٤۸,۱) (۱,۱۳۹) (٤٦۱,۲) (۱٤۸,٥)
 صافي أقساط التأمين المكتتبة ۲۲۱,۱٤٤ ٤۱۷,٤۷۱ ۳۹٦,٤٤ ۹٥۷,۷۳٦
 أقساط التأمين غير المكتسبة  صافي التغير في ٤۷,۱۰۲ ۲۸,۳٤۹ (۱,۰٤۹) ۷٤,٤۰۲

 قساط التأمين المكتسبةصافي أ ۲٦۸,۲٤٦ ٤۹۹,۷٦٦ ٤۳,۳٤۷ ۸۱۱,۳٥۹
 العموالت المستلمة من عمليات إعادة التأمين  ۱۸ ۷۰٦ ۳۸,۱۲٦ ۳۸,۸٥۰

 صافي االيرادات ۲٦۸,۲٦٤ ٤۷۲,٥۰۰ ٤۷۳,۸۱ ۸٥۰,۲۰۹
 التكاليف و المصاريف:    

 إجمالي المطالبات المدفوعة ٤۲۷,۲٤۱ ٤۸۲,۸۱۰ ۱۱۱,۱۲٤ ۸٤۸,۳٤۸
 يخصم : حصة معيدي التأمين (۱,۱٤۷) (۲,۱٤۰) (۱۱۲,۹۰٦) (۱۹۳,۱۱٦)

 صافي المطالبات المدفوعة ۲٤۰,۲۸۰ ٦۷۰,٤۸۰ ۱۱,۲۰٥ ۷۳۲,۱٥٥
 تحت التسويةالمطالبات  صافي التغير في (۱٥,٦٤۹) (٤,٤۳۸) (۲,۸۸٦) (۲۲,۹۷۳)
 صافي المطالبات المتكبدة ۲۲٤,٦۳۱ ۲۳۲,٤۷٦ ۸,۳۱۹ ۷۰۹,۱۸۲

 عجز األقساطإحتياطي  - - ۱٤۰ ۱٤۰
 تكاليف اقتناء وثائق التأمين ٦,٦٦۲ ٦۳٥,۱۰ ۳۱۰,٥ ٦۰۷,۲۲

 صافي التكاليف والمصاريف ۲۳۱,۲۹۳ ۸٦۷,٤۸٦ ۱۳,۷٦۹ ۷۳۱,۹۲۹
 صافي نتائج عمليات التأمين ۹۷۱,۳٦ ٦۰٥,۱۳ ٦۷,۷۰٤ ۱۱۸,۲۸۰

 إشراف وتفتيش أتعاب (۱,۱۱۳) (۲,۳۸۹) (٥۰۰,۱) (۰۰۲,٥)     
 مجلس الضمان الصحي أتعاب (۲,۳٥٦) - - (۲,۳٥٦)

 مصاريف عمومية و ادارية غير موزعة     (۹۳,۹۱۲)
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عكس   ۲,۲۰٤
 ايرادات من إستثمارات غير موزعة    ۱۷۱,٦

 الفائض من عمليات التأمين    ۳۸٥,۲٥
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لایر (ألف 

 )سعودي
لایر (ألف 

 سعودي)
لایر (ألف 

 سعودي)
 

 )(تتمة ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

  ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في     
 غير المكتسبة من االقساطحصة إعادة التأمين  - ۱,۲۱۲ ۹۰,۱٦۳ ۹۱,۳۷٥
 لمطالبات تحت التسويةمن احصة إعادة التأمين  ٤٤۰,۱ ۳,۱٥۰ ٥۹۹,۷۰ ۱۸۹,۷٥
 مؤجلة استحواذ تكاليف ۱,۷۱۰ ۹۹٤,٤ ٤۲۹,۲ ۹,۱۳۳

 غير موزعة موجودات    ٥۲۳,۹۹۲
٦۹۹,٦۸۹     

     
 عموالت غير مكتسبة دخل ۳ ۱۸۰ ۱٦,٤۸۲ ۱٦,٦٦٥

 أقساط غير مكتسبة ٦٤,٦۳۰ ٤۳٥,۱٦۸ ۱۰۳,۳۱٥ ۳۸۰,۳۳٦
 مطالبات تحت تسوية ۳۰,۱۱٤ ۷۷,۷٦۳ ۸۰,۸۱۲ ٦۸۹,۱۸۸
 مطلوبات غير موزعة    ۱٥۷,۹٥٥
٦۹۹,٦۸۹     

 
 ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  - ۲٥

 ذات العالقة خالل السنة: الجهاتاهم المعامالت مع  تفاصيل فيما يلي
 
 

 العالقة الجهة ذات التطبيعة المعام للسنة المنتهية المعامالتمبلغ  الرصيد كما في
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱۲ 
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱۳ 
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱۲ 
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱۳ 
 

 
لایر لف (أ

 سعودي)
لایر (ألف 

 سعودي)
لایر (ألف 

 سعودي)
لایر (ألف 

 سعودي)
 

 عمليات التامين
      
 نوالمساهم     
 مجموعة بن الدن السعودية اقساط تامين  ۳۸۷,۳۷٥ ۲٦۰,۲٤۲  

  مدفوعات ومطالبات (۳۰۹,۲۱٤) (۳۱۹,۱۸۲) ۰۲٥,۲۳٥ ۸٦٤,۱٥٦
      
 وعة راشد الراشدمجم اقساط تامين  ۳۹۱,۳٦ ۲۳,۳۱٦  

  مدفوعات ومطالبات (۳۷,۷۲۷) (۲۲,۰۰۹) ٥٦۲,۹ ۱۰,۸۹۸
      
 أعضاء مجلس االدارة:     

  ٥,٦۹۰ (۷,۱۳٥) 
 تسوية  أتعاب

 خدمات المطالبات واالخطار (كارز) مدفوعة مطالبات
۲۰۳ (۸۳۰) (۹,۹۷٥) ۷,۷٦۲   

 )خدمات المطالبات واالخطار (كارز أقساط تأمين ٦۹٤ ٦٤۹  
  مدفوعات ومطالبات (۱٥۱) )٦٥٥( ٥٤٥ ۲
 أقساط تأمين ۳۲۳ ۳۲۲  

 مدفوعات ومطالبات (۳۱۸) (۳٤۲) ۷۱ ٦٥ مكتب المحامي حسان محاسني

- - ٤,٥۲٤ ٤,۳۰۸ 
 مكافآت ومصاريف 

 كبار التنفيذيين  متعلقة 
      
 عمليات المساهمين     
      

 لخدمات التأميننجم  مدفوعات مستلمة  ٥۰۰ - (۲۷۰) ۲۳۰
      

- - ۱,۱٥٤ ۱٫۰۱٦ 
 مكافآت أعضاء 

 أعضاء مجلس االدارة مجلس االدارة
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 التوزيع الجغرافي - ۲٦
قصيرة والودائع  األجنبية معظم موجودات ومطلوبات الشركة في المملكة العربية السعودية فيما عدا اإلستثماراتتقع 

 التالية: األجل
 

 
 نوع اإلستثمارات

 
 الموقع

۲۰۱۳ 
 سعودي) لایر(ألف 

۲۰۱۲ 
 سعودي)لایر (ألف 

 - ٥۷,٥۱٦ الشرق األوسط ودائع مرابحةإستثمارات في 
 ۱,٥۰۹ ۲,۳٤٦ الشرق األوسط إستثمارات في سندات

 ۱۹۱,۱٤٦ - الشرق األوسط ودائع قصيرة األجل
  ٥۹,۸٦۲ ۱۹۲,٦٥٥ 
 
  .عودية كما في تاريخ المركز المالياإلستثمارات أعاله خارج المملكة العربية السب االحتفاظتم ي
 

 إدارة المخاطر   - ۲۷
 

 المخاطر مةحوك
المخ��اطر الخاص��ة بالش��ركة ف��ي مجموع��ة م��ن السياس��ات واإلج��راءات والوس��ائل الرقابي��ة المق��ررة والت��ي حوكم��ة تتمث��ل 

ل المخ�اطر المرغ�وب به�ا تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقي�ق األه�داف اإلس�تراتيجية. تترك�ز فلس�فة الش�ركة ف�ي قب�و
والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة ب�إدارة وقب�ول المخ�اطر والمعتم�دة م�ن مجل�س اإلدارة. تتع�رض 

 مخ��اطر العم��الت ،مخ��اطر الس��يولة ،اإلئتم��ان ،مخ��اطر مع��دل العمول��ة الخ��اص ،إع��ادة الت��أمين ،الش��ركة لمخ��اطر الت��أمين
  .ومخاطر السوق

  رة المخاطرهيكل إدا
 تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

 

 مجلس اإلدارة 
المخ��اطر حي��ث يق��وم بتق��ديم التوجي��ه وإعتم��اد اإلس��تراتيجيات  وكم��ةحإن مجل��س اإلدارة ه��و الجه��ة العلي��ا المس��ؤولة ع��ن 

  والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.
 ااإلدارة العلي

اإلدارة العليا مس�ئولة ع�ن العملي�ات اليومي�ة م�ن أج�ل تحقي�ق األه�داف اإلس�تراتيجية ض�من سياس�ة مح�ددة مس�بقاً م�ن قب�ل 
 .الشركة بشأن قبول المخاطر

  لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية
والت�ي تق�وم بالتأك�د م�ن كفاي�ة عمليات إدارة المخ�اطر داخ�ل الش�ركة س�نوياً م�ن قب�ل إدارة المراجع�ة الداخلي�ة  مراجعةيتم 

اإلج��راءات وم��ن اإللت��زام به��ذه اإلج��راءات. تق��وم إدارة المراجع��ة الداخلي��ة ببح��ث نت��ائج كاف��ة عملي��ات التق��ويم م��ع اإلدارة 
 العليا، وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة إلى لجنة المراجعة .

 
تحقي�ق اه�داف مالي�ة بم�ا ف�ي  تعي�قة هو حماية الشركة من اح�داث ان الهدف الرئيسي الطار ادارة المخاطر المالية للشرك

 ذلك عدم استغالل الفرص .
 

 فيما يلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتخفيض منها :
 

  مخاطر التأمين ادارة 
ي�ه م�ع ع�دم التأك�د م�ن حج�م وزم�ن المطالب�ة إن المخاطر بموج�ب عق�د ت�أمين تمث�ل المخ�اطر بوق�وع ح�ادث م�ا م�ؤمن عل

الناتج��ة ع��ن ذل��ك الح��ادث.  تتمث��ل المخ��اطر الرئيس��ية الت��ي تواجهه��ا الش��ركة بموج��ب ه��ذه العق��ود ف��ي المطالب��ات والمزاي��ا 
ة الفعلية المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين.  ويخضع ذلك لتكرار وحج�م المطالب�ات والمزاي�ا الفعلي�

 تتحسن تغيرات المخاطر . المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل
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 إدارة المخاطر (تتمة) -۲۷
 

وذلك بتوزيع مخ�اطر الخس�ائر عل�ى محفظ�ة كب�رى م�ن عق�ود الت�أمين حي�ث أن المح�افظ األكث�ر تنوع�اً س�تكون أق�ل ت�أثراً 
 ظة وبالنتائج غير المتوقعة.بالتغيير في أي جزء من المحف

 
ضوح صالحيات االكتتاب هي التي تنظم بش�كل أيضاً وووحدودها ان االجراءات والسياسات المتعلقة باالقساط واالكتتاب 

. ي�تم التأك�د م�ن تطبي�ق و وفق�ا ألي�ة ظ�روفدقيق االشخاص المخولين المسؤولين عن اختيار عقود التأمين واعادة التأمين 
، يتم التفاع�ل يمي والمحلي . اذا ما تطلب االمردوري كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي واالقل هذه النظم بشكل

 .طورات وترجمتها الى اسس وقواعد االكتتابمع هذه الت
 

ان مقياس مراقبة المخاطر الرئيسي بالنسبة لمخاطر الت�أمين يكم�ن ف�ي تحوي�ل ه�ذه المخ�اطر ال�ى ط�رف ثال�ث م�ن خ�الل 
حتج�از مختلف�ة تبع�ا لخط�وط التأمين . يتم وضع عملية اعادة التأمين المسندة بأس�اس نس�بي وغي�ر نس�بي م�ع ح�دود ا اعادة

 . يتم تنويع عقود اعادة التأمين بحيث ال تكون الشركة معتمدة على معيد تأمين منفرد أو عقد اعادة تأمين منفرد .االعمال
 

. ب�الرغم م�ن ان الش�ركة ل�ديها ترتيب�ات اع�ادة ت�أمين ، اال ان ه�ذا ال يعف�ي  دارة مخ�اطر الت�أمينإلستخدم اعادة التأمين ت
الشركة من مسؤوليتها كمؤمن رئيسي وبذلك فإن التعرض لمخاطر االعتماد ال يزال قائما بالنسبة الع�ادة الت�أمين المس�ند 

ت اعادة التأمين هذه . تقل�ل الش�ركة الى الحد الذي يكون عنده معيد التأمين غير قادر على الوفاء بمسؤوليته ضمن ترتيبا
هذه بالدخول ف�ي ترتيب�ات اع�ادة ت�أمين م�ع معي�دي ت�أمين ذوي تقي�يم جي�د ي�تم مراقبت�ه عل�ى اس�اس  اإلئتمانمن مخاطرة 

دوري . يتم النظر في السمعة االئتماني�ة لمعي�دي الت�أمين بش�كل س�نوي وذل�ك بمراجع�ة ق�وتهم المالي�ة قب�ل انه�اء أي عق�د 
مراقبة مخ�اطر االحتي�اطي بمراقب�ة المخصص�ات لمطالب�ات الت�أمين الت�ي ت�م تس�ليمها ول�م ت�تم تس�ويتها بش�كل معهم . تتم 

 منتظم وبتعديل هذا المخصص اذا دعت الحاجة لذلك .
 

 المطالبات اتمراجعة خبير التأمين المستقبل للمطالبات واحتياطي
 

دوري��ة لنم��اذج مطالب��ات اللمراجع��ة لالت��أمين  ش��ؤنف��ي ش��ركة باس��تخدام خبي��ر لين تق��وم ام��ن اج��ل تخف��يض مخ��اطر الت��ام
 الشركة والمطالبات المتوقعة وكذلك التحقق من كفاية احتياطيات المطالبات.

 
 االفتراضات الرئيسية

 
خسائر الشركة يتم تحدي�د الخس�ارة النهائي�ة باس�تخدام طريق�ة خبي�ر الت�أمين بق�در  االفتراض االساسي للتقديرات هي قيمة

 االمكان.
 

 الحساسيات
 

ناقص�ا حص�ة معي�دي الت�أمين  تح�ت التس�ويةالمطالبات تحت عقد التأمين (اجم�الي المطالب�ات  مطلوباتتعتقد الشركة ان 
لي�ة ق�د تختل�ف ع�ن الغ غير مؤكدة وان الم�دفوعات الفعان هذه المبفية ولكا) في نهاية السنة كتحت التسويةمن المطالبات 

المالي�ة. ان مطلوب�ات الت�أمين حساس�ه لع�دد م�ن االفتراض�ات وحساس�ية خس�ائرة  لقوائماالتزامات المطالبات المسجلة في 
%زي�ادة/ نق�ص ف�ي ۱۰المطالبات والتغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها على اساس  مطلوباتالسنة للتغير في 

 مبلغ عنها كما هو موضح ادناه: نقص في المطالبات المتكبدة والغير /% زيادة۱٥و  تحت التسويةاحتياطي المطالبات 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٣٩ 
   

 إدارة المخاطر (تتمة) -۲۷
 )تتمة(الحساسيات 

۲۰۱۲  ۲۰۱۳  
  % زيادة۱۰تأثير  % نقص۱۰تأثير   % زيادة۱۰تأثير  % نقص۱۰تأثير 

٥٫٥۲٥٫٥( ٦۲٦(  ۷٫۲٥۰  )۷٫۲٥۰(  صافي المطالبات تحت التسوية لمعيدي التأمين 
      

   
۲۰۱۲  ۲۰۱۳  

  % زيادة۱٥تأثير  % نقص۱٥تأثير   % زيادة۱٥تأثير  % نقص۱٥تأثير 
 مطالبات اتاحتياطي     

۸٫۷۳۷ )۸٫۷۳۷(  ۱٦٫٤۱٦  )۱٦٫٤۱٦(  متكبدة والتي لم يبلغ عنها لمعيدي التأمين 
۱٤٫۲٦۳ )۱٤٫۲٦۳(  ۲۳٫٦٦٦  )۲۳٫٦٦٦(         المجموع 

  تكرار المطالبات ومبالغها
، بشكل رئيسي، بتغطي�ة مخ�اطر إكتت�اب عق�ود . تقوم الشركةلغها بالعديد من العوامليمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبا

الحوادث العامة والتأمين البحري . تعتبر ه�ذه العملي�ات كعق�ود ت�أمين قص�يرة  ،السطو ،الحريق ،المركبات ،التأمين الطبي
اعد ف�ي التقلي�ل قصيرة. وهذا من شأنه أن يس� األجل ألنه يتم ، في العادة ، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل فترة زمنية

 .من مخاطر التأمين
  الحريق والسطو

عق��ود ت��أمين الحرائ��ق والس��طو، حي��ث يتمث��ل الخط��ر الرئيس��ي ف��ي األض��رار م��ن الحري��ق وغيره��ا م��ن ي��تم االكتت��اب ف��ي 
. مناس�بة لمص�لحة الم�ؤمن ل�هلق�يم الالمخاطر الناجمة المتعلقة بها، ب�الرجوع إل�ى قيم�ة االس�تبدال أو أس�اس التع�ويض م�ع ا

تكلفة إعادة بناء أو ترميم الممتلكات المتضررة ، والوقت المستغرق للبدء بالعمليات التي تؤدي إلى إعاقة العمل م�ن  تعتبر
العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات . فيما يتعلق بتراكم الض�مانات المتعلق�ة بالممتلك�ات، ي�تم تغطيته�ا م�ن 

 .إتفاقيات إعادة التأمين النسبيةخالل 
 

  المركبات
المخ�اطر الرئيس�ية ف�ي المطالب�ات المتعلق�ة بالوف�اة واإلص�ابات الجس�دية وتب�ديل أو  ل، تتمثبالنسبة للتأمين على المركبات 

ي إصالح ممتلكات الجهات االخرى اضافة الى المركب�ات المؤمن�ة. ل�دى الش�ركة تركي�ز ف�ي الت�أمين عل�ى الس�يارات وال�ذ
 ٪ من إجمالي األقساط المكتتبة.  ٥۲يمثل 

ف�ي االض�رار يعتبر مستوى التعويضات لدى المحاكم فيم�ا يتعل�ق بتعويض�ات الوف�اة واألط�راف المص�ابة ب�األذى ودرج�ة 
الممتلك��ات م��ن أه��م العوام��ل الت��ي ت��ؤثر عل��ى مس��توى المطالب��ات. ل��دى الش��ركة تغطي��ة إع��ادة ت��أمين ع��ن أخط��ار الخس��ائر 

 تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد .الناتجة عن 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
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 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
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٤٠ 
   

 إدارة المخاطر (تتمة) - ۲۷
 

  الحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل
يتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان المال، الح�وادث الشخص�ية ، تعويض�ات العم�ال، الس�فر ، 

 ه�يلمحكم�ة المحتمل�ة امهنية . إن حجم الخس�ائر أو األض�رار وتعويض�ات والتعويضات ال العامة مسؤولية الطرف الثالث
 من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات.

 

  البحري
نفس�ها يعتبر العنصر الرئيسي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تل�ف البض�اعة الم�ؤمن عليه�ا أو التل�ف ف�ي الس�فينة 

يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلي�ة أو الجزئي�ة.  ان م�دى الخس�ارة أو الض�رر بسبب الحوادث المختلفة مما 
هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات . يتم الت�أمين عل�ى المخ�اطر الت�ي تنب�ع أساس�اً م�ن المملك�ة العربي�ة 

 ات النسبية.السعودية. تم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة التأمين من خالل اإلتفاقي
 

 التأمين مخاطر تركيز 
يع��رض الش��ركة لمخ��اطر ت��أمين متع��ددة . قام��ت ال��ذي وال��يس ل��دى الش��ركة عق��د يغط��ي المخ��اطر بالنس��بة لح��وادث مف��ردة 

. ان الش�ركة ل�يس ل�ديها أي دع�اوي قض�ائية عل�ىالشركة بإعادة التأمين على نحو كاف لمواجهة المخاطر التي قد تنطوي 
 تم التوصل إلى مبلغها أو توقيت دفعها في غضون عام واحد من تاريخ التبليغ عنها .مطالبات كبيرة لم ي

 

 الطبي
تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخ�اطر ومس�توى 

 م�ن انوالمن�اطق الجغرافي�ة وذل�ك للتأك�د  من خ�الل تن�وع القطاع�ات بشكل كبير المزايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك
ت األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والمراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلي�ة وس�عر المن�تج واإلج�راءا

تغطي�ة . كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تق�وم عل�ى المتابع�ة الج�ادة والنش�طة للمطالب�ات وذل�ك لالتفصيلية لمتابعة المطالبات
المخاطر المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الشركة . يوجد لدى الشركة تغطي�ة إع�ادة ت�أمين للح�د م�ن 

 الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.
 

  المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية
. إن هذه األنظمة ال تتطلب فق�ط الحص�ول سعوديةلية في المملكة العربية التخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المح

على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس 
 .زاماتها غير المتوقعة عند نشوئهامن قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلت

 

  مخاطر اإلئتمان 
، مم�ا ي�ؤدي إل�ى تكب�د الط�رف ء بالتزامات�ه بش�أن أداة مالي�ة م�اعدم مقدرة طرف م�ا عل�ى الوف�افي ئتمان تمثل مخاطر االت

اآلخر لخسارة مالي�ة. بالنس�بة لكاف�ة فئ�ات الموج�ودات المالي�ة المقتن�اة م�ن قب�ل الش�ركة ، تمث�ل مخ�اطر االئتم�ان القص�وى 
 .ليفصح عنها في قائمة المركز الماللشركة القيمة الدفترية الم

 

  فيما يلي بياناً 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 الش�ركة ب�أن 

لدراسة من الناحية اإلئتمانية . إضافة إلى ذلك ، ي�تم مراقب�ة المب�الغ يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق وا
 المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة .

 

س�يط، ومراقب�ة ال�ذمم تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل وو
 .تحت التسويةالمدينة 

 

ت��دار المحفظ��ة االس��تثمارية للش��ركة م��ن قب��ل لجن��ة ادارة االس��تثمار وذل��ك طبق��اً للسياس��ة اإلس��تثمارية المعتم��دة م��ن لجن��ة 
 االستثمار.
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 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٤١ 
   

 إدارة المخاطر (تتمة) - ۲۷
 مخاطر االئتمان (تتمة)

ت المالي�ة األخ�رى ، تق�وم الش�ركة بالتعام�ل فق�ط م�ع بن�وك تجاري�ة ذات فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودا
 مركز مالي قوي وسمعة إئتمانية جيدة .

 

 ال يوجد تركيز في مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة .
 

 الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي: يوضح
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ نعمليات التأمي  عمليات المساهمين

  سعودي)لایر (ألف   سعودي)لایر (ألف 
 نقد وما فى حكمه ۰۱۸,۸٦  ٤۸٦,۹۲

 إستثمارات  ۸٥۸,٥٤  ۰۱۷,۱٦٥
 األقساط وأرصدة التأمين المدينة ٤۱۹,۸٥٤  -
 حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة ۱۲۳,۹۰۱  -
 ت التسويةتححصة معيدى التأمين من المطالبات  ۷۱٦,۱۱٤  -

 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى ۸۱۱,۸٤  ۸۷۸
۲٥۸,۳۸۱  ۸۸٤,۱٥۸  

 

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ عمليات التأمين  عمليات المساهمين
  سعودي)لایر (ألف   سعودي)لایر (ألف 

 نقد وما فى حكمه ۱۳۲,۳٤  ۳۲,۳۱٤
 ودائع ألجل ۹۰,۷۳۲  ۳۰۱,۱٦٦
 إستثمارات  ٤۳۹,۲  ۲۲,۲۰۱

 األقساط وأرصدة التأمين المدينة ۳۰۱,۱٥۸  -
 حصة معيدى التأمين من األقساط غير المكتسبة ۹۱,۳۷٥  -
 تحت التسويةحصة معيدى التأمين من المطالبات  ۱۸۹,۷٥  -

 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى ۷۸۸,۸٦  ۲۰٥
۲۲۱,۰۲۱  ٦۸۱,۸۱۳  

 
 مخاطر السيولة

مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتم مراقبة عدم في مثل مخاطر السيولة تت
ر استثميتم اومتطلبات السيولة شهرياً، وتقوم اإلدارة بالتأكد مـن توفر السيولة الكافية لمواجهة أية التزامات عند نشوئها. 

 لية.جل لدى بنوك محالشركة في ودائع آل سيولةجزء كبير من 
 

 تواريخ اإلستحقاق
غي�ر  لتزام�ات التعاقدي�ةالجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالي�ة الخاص�ة بالش�ركة وذل�ك عل�ى اس�اس اإل يلخص

 :المخصومة المتوقعة المتبقية
  حتى سنة واحدة أكثر من سنة اإلجمالي

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف 
   المطلوبات المالية لعمليات التأمين   

   معيدي التأمين ل ذمم دائنة ۱۸٥,٦۱۲ ٥٫۳۸۰ ۱۹۰,۹۹۲
   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ٤۳۹,۲۲ - ٤۳۹,۲۲

   تحت التسويةالمطالبات  ۲۹٦,٦٦۲ - ۲۹٦,٦٦۲
٥۱۰٫۰۹۳ ٥٫۳۸۰ ٥۰٤,۷۱۳  

 المطلوبات المالية للمساهمين   
 تحقة ومطلوبات أخرىمصاريف مس ۱,۰٥۹ - ۱,۰٥۹

 مالية لمؤسسةمستحق  ۱۸,۷٥۰ - ۱۸,۷٥۰
۱۹٫۸۰۹ - ۱۹،۸۰۹  

 إجمالي المطلوبات المالية ٥۲٤,٥۲۲ ٥٫۳۸۰ ٥۲۹٫۹۰۲
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  حتى سنة واحدة أكثر من سنة اإلجمالي
 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف 

   المطلوبات المالية لعمليات التأمين   
   معيدي التأمين ل ذمم دائنة ٥۰,۱٤۸ ٦,٥۲٤ ٥٦,٦۷۲
   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ۲۷,۳۹۹ - ۲۷,۳۹۹

   تحت التسويةإجمالي المطالبات  ٦۸۹,۱۸۸ - ٦۸۹,۱۸۸
۲۷۲٫۷٦۰ ٦٫٥۲٤ ۲٦٦٫۲۳٦  

 المطلوبات المالية للمساهمين   
 ة ومطلوبات أخرىمصاريف مستحق ۷۲۸ - ۷۲۸
۷۲۸ - ۷۲۸  

 إجمالي المطلوبات المالية ۹٦٤,۲٦٦ ٦,٥۲٤ ٤۸۸,۲۷۳
 

 محفظة السيولة
السداد ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة 

 .وفق األسس المذكورة أعاله
 

 مخاطر العمالت االجنبية
المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم في مخاطر العمالت  تمثلت

بسبب التقلبات في جوهرية مخاطر وقوع خسائر بأن المعامالت الرئيسية للشركة باللایر السعودي . تعتقد اإلدارة 
 تحوط لمخاطر العمالت األجنبية .الوبالتالي ال تقوم الشركة ب ضئيله أسعار الصرف األجنبي

  سعودي   لایر دوالر أمريكى اإلجمالي
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف 

 موجودات عمليات التأمين   
 نقد وما فى حكمه ۸۰,۳٦٥ ٥,٦٥۳ ۰۱۸,۸٦
 متاحة للبيعإستثمارات  ٥۰,۲٥۹ ٤,٥۹۹ ۸٥۸,٥٤

 ، صافياقساط تأمين مدينة ٤۱۱,۰۲٤ - ٤۱۱,۰۲٤
 ، صافيمعيدي التأمينل ذمم تأمين مدينة ۸,۸۳۰ - ۸,۸۳۰

 حصة معيدى التأمين من أالقساط غير المكتسبة ۱۲۳,۹۰۱ - ۱۲۳,۹۰۱
 تحت التسويةحصة معيدى التأمين من المطالبات  ۷۱٦,۱۱٤ - ۷۱٦,۱۱٤
 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى ۸۱۱,۸٤ - ۸۱۱,۸٤

 مجموع موجودات عمليات التأمين ۸۷۳,۹۰٦ ۱۰,۲٥۲ ۱٥۸,۸۸٤
    
 موجودات المساهمين   

 نقد وما فى حكمه  ۹۲,۱۳۷ ۳٤۹ ٤۸٦,۹۲
 متاحة للبيع إستثمارات  ۹۰,۷٦٤ ۲٥۳,۷٤ ۰۱۷,۱٦٥
 مجموع موجودات المساهمين ۱۸۲,۹۰۱ ۷٤,٦۰۲ ٥۰۳,۲٥۷

 مجموع الموجودات ۸۰۷,۱,۰٥٦ ۸٥٤,۸٤ ٦٦۱,۱,۱٤۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٤٣ 
   

 
 إدارة المخاطر (تتمة) - ۲۷

 (تتمة)مخاطر العمالت االجنبية 
  سعودي   لایر دوالر أمريكى اإلجمالي

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف 
 موجودات عمليات التأمين   

 نقد وما فى حكمه ۳۱,۹٤٦ ۲,۱۸٦ ۱۳۲,۳٤
 ودائع ألجل ٤۳۲,٦۲ ۲۸,۳۰۰ ۹۰,۷۳۲
 إستثمارات  ۱,۳٤۳ ۱,۰۹٦ ٤۳۹,۲

 ، صافيقساط تأمين مدينةا ۲۸۱,۱۱٥ - ۲۸۱,۱۱٥
 ، صافيمعيدي التأمينل ذمم مدينة ۲۰,۰٤۳ - ۲۰,۰٤۳
 حصة معيدى التأمين من أالقساط غير المكتسبة ۹۱,۳۷٥ - ۹۱,۳۷٥
 تحت التسويةحصة معيدى التأمين من المطالبات  ۱۸۹,۷٥ - ۱۸۹,۷٥
 مصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى ۷۸۸,۸٦ - ۷۸۸,۸٦

 مجموع موجودات عمليات التأمين ٦٥۰,۲۳۱ ٥۸۲,۳۱ ٦۸۱,۸۱۳
    
 موجودات المساهمين   

 نقد وما فى حكمه ٦۸٤,۲۹ ٦۳۰,۲ ۳۲,۳۱٤
 ودائع ألجل ۳,۳۸٥ ۱٦۲,۹۱٦ ۳۰۱,۱٦٦
 متاحة للبيع إستثمارات ۱۱,۹۰۸ ۱۰,۲۹۳ ۲۲,۲۰۱

 اخرى اريف مدفوعة مقدما وذمم مدينةمص ۲۰٥ - ۲۰٥
 مجموع موجودات المساهمين ۱۸۲,٤٥ ۸۳۹,۱۷٥ ۲۲۱,۰۲۱
 مجموع الموجودات ٦۹٥,٤۱۳ ٤۲۱,۲۰۷ ۹۰۲,۸۳٤

 
  سعودي   لایر دوالر أمريكى اإلجمالي

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف 
 مطلوبات عمليات التأمين   

   معيدي التأمين ل ذمم دائنة ۱۹۰,۹۹۲ - ۱۹۰,۹۹۲
   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ٤۳۹,۲۲ - ٤۳۹,۲۲

   تحت التسويةالمطالبات  ۲۹٦,٦٦۲ - ۲۹٦,٦٦۲
 مجموع مطلوبات عمليات التأمين ٥۱۰,۰۹۳ - ٥۱۰٫۰۹۳

    
 مطلوبات المساهمين   

   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ۱,۰٥۹ - ۱,۰٥۹
   مستحق لمؤسسة مالية - ۱۸,۷٥۰ ۱۸,۷٥۰
 مجموع مطلوبات المساهمين ۱,۰٥۹ ۱۸,۷٥۰ ۱۹,۸۰۹

 مجموع المطلوبات ٥۱۱,۱٥۲ ۱۸,۷٥۰ ٥۲۹,۹۰۲
 

  سعودي   لایر دوالر أمريكى اإلجمالي
 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف  سعودي)لایر (ألف 

 مطلوبات عمليات التأمين   
   معيدي التأمين ل ذمم دائنة ٥٦,٦۷۲ - ٥٦,٦۷۲
   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ۲۷,۳۹۹ - ۲۷,۳۹۹

   تحت التسويةالمطالبات  ٦۸۹,۱۸۸ - ٦۸۹,۱۸۸
۲۷۲,۷٦۰ - ۲۷۲,۷٦۰  

    
 مطلوبات المساهمين   

   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ۷۲۸ - ۷۲۸
 مجموع مطلوبات المساهمين ۷۲۸ - ۷۲۸

 موع المطلوباتمج ٤۸۸,۲۷۳ - ٤۸۸,۲۷۳



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٤٤ 
   

 إدارة المخاطر (تتمة) - ۲۷
 

 مخاطر أسعار العموالت
تنش�أ مخ��اطر أس��عار العم�والت ع��ن تذب��ذب ف�ي القيم��ة أو الت��دفقات النقدي�ة المس��تقبلية ألداة مالي��ة م�ا نتيج��ة التغي��رات ف��ي 

س�عار العم�والت الناتج�ة أسعار العموالت السائدة في السوق . تع�رض األدوات المالي�ة بعمول�ة عائم�ة الش�ركة لمخ�اطر أ
عن التدفقات النقدية، بينما األدوات المالية بعمولة ثابت�ة تع�رض الش�ركة لمخ�اطر العم�والت الناتج�ة م�ن مخ�اطر عمول�ة 

 القيمة العادلة .
  

والودائ�ع ألج�ل . تق�وم  النق�د وم�ا ف�ي حكم�هتتعرض الشركة لمخاطر أسعار العم�والت بش�أن بع�ض إس�تثماراتها وبش�أن 
بالح��د م��ن مخ��اطر أس��عار العم��والت وذل��ك بمراقب��ة التغي��رات ف��ي أس��عار العم��والت ب��العمالت المس��جلة به��ا الش��ركة 

 اإلستثمارات .
 

يعك��س الج��دول أدن��اه أث��ر مخ��اطر أس��عار العم��والت عل��ى قائم��ة عملي��ات المس��اهمين الش��املة بس��بب التغي��رات المحتمل��ة 
 ى التي بقيت ثابتة .المعقولة في أسعار العموالت مع كافة التغيرات األخر

أث�ر التغي�رات المفترض�ة ف�ي أس�عار العم�والت عل�ى دخ�ل الش�ركة ال�دخل الش�امل للمس�اهمين على قائمة  الحساسيةمثل ت
 ديسمبر: ۳۱للسنة وذلك على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمولة عائمة والمقتناة كما في 

   للسنة الشاملدخل ال(الخسارة) / األثر على   
 سعودي)لایر (ألف  التغير في نقاط األساس 

۲۰۱۳ ٥۰  ±۸۰۱ 
۲۰۱۲ ٥۰  ±۱٫۳۸٥ 

 
 مخاطر أسعار السوق 

ان مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدي�ة المس�تقبلية ل�ألداة المالي�ة نتيج�ة للتغي�رات ف�ي 
عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة)، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة ع�ن عوام�ل  أسعار السوق (بخالف تلك الناشئة

 .خاصة بهذه األداة المالية أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق
 .مات مجلس االدارةتتم ادارة االستثمارات من قبل صندوق متخصص وفقاً لتعلي

 يظهر الجدول أدناه التسلسل الهرمي لألدوات الماليه المقيدة بالقيمة العادلة: 
 

 المجموع ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
        ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱

        استثمارات متاحة للبيع 
        اسهم حقوق ملكية: 

 ۱,۹۲۳ ۱,۹۲۳  -  -  عمليات المساهمين
        هم ائتمانية:اس

 ٥٤,۸٥۸ -  ٤۰,۰۰۰  ۱٤,۸٥۸  عمليات التأمين
 ۱۰٥,٥۷۸ -  ۷۰,۰۰۰  ۳٥,٥۷۸  عمليات المساهمين

        شهادات وديعة:
 ٥۷,٥۱٦ -  ٥۷,٥۱٦  -  عمليات المساهمين

  ٥۰,٤۳٦  ۱٦۷,٥۱٦  ۱,۹۲۳ ۲۱۹,۸۷٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 (تتمة) ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنة المنتهية في لل

   

٤٥ 
   

 إدارة المخاطر (تتمة) - ۲۷
 (تتمة)جنبية مخاطر العمالت اال

 
 المجموع ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   

        ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱
        استثمارات متاحة للبيع 

        اسهم حقوق ملكية: 
 ۸٤۳ -  -  ۸٤۳  عمليات التأمين

 ۳٫۹۱٥ ۱٫۹۲۳  -  ۱٫۹۹۲  عمليات المساهمين
        اسهم ائتمانية:

 ۱٫٥۹٦ -  -  ۱٫٥۹٦  عمليات التأمين
 ۱۸٫۲۸٦ -  -  ۱۸٫۲۸٦  عمليات المساهمين

  ۲۲٫۷۱۷  -  ۱٫۹۲۳ ۲٤٫٦٤۰ 
 

والت�ي ي�تم ادراج أث�ر التغي�ر ف�ي س�عرها فق�ط التأش�يري حقوق ملكية غير مدرجة مقيدة بالتكلفة أو سعر البي�ع أدوات  لدى الشركة
 قائمة الدخل الشامل للمساهمين.وعندها يتم قيد التأثير في قيمتها،  أو عند انخفاضاألداة عند بيع 

 
 إدارة رأس المال 

يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال الكافية في حال�ة اإلف�الس. كم�ا 
 وضعت الشركة أهداف أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها وزيادة المنفعة للمساهمين.

 

تق��وم الش��ركة، بص��ورة منتظم��ة، ب��إدارة متطلب��ات رأس الم��ال وذل��ك بتق��دير حج��م اإلنخف��اض ب��ين مس��تويات رأس الم��ال المس��جلة 
والمطلوبة. يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالي على ضوء التغيرات ف�ي ظ�روف الس�وق وخص�ائص المخ�اطر 

ع��ديل هيك��ل رأس الم��ال، يج��وز للش��ركة تع��ديل مق��دار توزيع��ات األرب��اح المدفوع��ة المتعلق��ة بنش��اطات الش��ركة. وللحف��اظ عل��ى أو ت
 للمساهمين أو إصدار أسهم.

 
م�ن الالئح�ة التنفيذي�ة الص�ارة م�ن مؤسس�ة النق�د  ٦٦كما هو متطلب م�ن قب�ل انظم�ة الت�امين ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية (الم�ادة 

باإللتزامات يعادل على الحد االدنى لمتطلبات راس  المالءةلحد االدنى من هامش العربي السعودي) ينبغي على الشركة االحتفاظ با
 بالمطالبات.  المالءةباإللتزامات او هامش  المالءةالمال، هامش اقساط 

باإللتزامات المطل�وب ف�ي  المالءةباإللتزامات اقل من الحد االدنى من هامش مستوى  المالءة، مستوى ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
اق المادة المذكورة اعالة من الالئحة التنفيذية. الشركة بص�دد تق�ديم خط�ة عم�ل لمؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي لتحقي�ق ه�امش نط

 باإللتزامات.  المالءة
 

 إعتماد القوائم المالية  – ۲۸
 .م۲۰۱٤فبراير  ۲٥  ه۱٤۳٥ربيع الثاني  ۲٥ إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ

 




