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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لعام  السنوي  الشركة  تقرير  تقديم  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يسر 
2009م. 

كان هذا العام هو مستهل أعمال التأمين التي بدأت في شهر مارس 
بعد استالم الترخيص والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي 
السعودي على المنتجات باإلضافة إلى الموافقة على منتجي تأمين 
عليها مسبقا.   الحصول  تم  قد  كان  التي  الطبي  والتأمين  المركبات 
2009م  عام  يناير  شهر  في  الجديد  التنفيذي  الرئيس  انضمام  وبعد 
ُأحِدثت خالل السنة عدة تغييرات جذرية في العديد من األصعدة التي 
تهدف إلى جعل أعمال الشركة أكثر تنظيما وفعالية وتقّيدا باألنظمة 
التقني والتشغيلي للشركة بشكل  المستوى  ارتقى  والتعليمات.  
نهاية  في  التقنية  البرمجيات  باستخدام  وبدأنا  مجاالت  عدة  بارز في 
القوى  حيث  من  مهمة  تغييرات  حدثت  كما  ذلك.  لدعم  2009م  عام 
العاملة والعمليات واإلجراءات وارتفع مستوى الجودة بشكل عام في 
المهم،  التحول  هذا  العناصر سببا في  جميع هذه  وكانت  الشركة.  
نحن  بينما  2010م،  عام  في  ذلك  على  المحافظة  على  وسنواظب 

مستمّرين في رفع معايير العمل التي لدينا.

سعودي،  ريال  مليون   143 2009م  لعام  اإليرادات  إجمالي  بلغ  لقد 
وضعت  التي  الخطة  حسب  تقديره  تم  الذي  المبلغ  بذلك  متجاوزا 
في بداية السنة وهو 120مليون ريال سعودي.  وتعتبر هذه النتيجة 
جيدة و لدينا المقدرة على القيام بأفضل من ذلك في المستقبل.  
وبعد مرور عام على أعمال الشركة، نعلن أن  صافي الخسارة يصل 
إلى 25 مليون ريال سعودي )ال تشمل الزكاة(.  وهذا المبلغ يتجاوز 
14مليون  بمبلغ  الفترة  لهذه  تقديرها  سبق  التي  الخسارة  صافي 
باإلضافة  المحدد  االحتياطي  ارتفاع  إلى  ريال سعودي.  ويعود ذلك 
إلى بعض المطالبات الكبيرة التي كان جزءا منها من جراء الفيضانات 

الشديدة التي حدثت في جدة في نهاية السنة. 

وتعتبر إستراتيجية شرائح السوق لدينا مزيج من كل من أعمال الشركات 
وأعمال البيع بالتجزئة. وفي شهر مارس عام 2009م، قمنا بتشكيل 
إتفاقية تعاون مع وكالة الميازين لتقوم بتمثيل قسم مبيعات التجزئة 
دعم  كما  مرضية  بنتائج  علينا  الترتيب  عاد هذا  وقد  بشركتنا.  الخاص 
إستراتيجية شركتنا بشكل جيد.  وأما بالنسبة ألعمال الشركات، فإن 
الوسطاء يشكلون صلتنا الرئيسية بالسوق وتثمر الجهود المستمرة 
بالنتائج  الرئيسيين  الوسطاء  مع  العالقات  لتقوية  نبذلها  التي 
المطلوبة.  أهداف العمل الطموحة التي أرستها الشركة ُوضعت من 
العربية  بالمملكة  التأمين  مجال  الرّواد في  كأحد  مركزها  ترسيخ  أجل 
مبدأ  بتطبيق  إذا قمنا  ذلك  تحقيق  لنا  يتسنى  السعودية.  وسوف 
التي من خاللها نستطيع  والعزيمة   العمل واالنضباط  الوضوح في 

خدمة عمالئنا على أكمل وجه.

وتقبلوا فائق االحترام والتقدير
سليمان عبد الله القاضي

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير الرئيس التنفيذي

بشكل  التأمين  عمليات  فيه  بدأت  الذي  العام  هو  2009م  عام  كان 
رسمي حيث شهدت والء تحواًل هامًا في إدارة أعمالها.  عند وصولي 
في شهر يناير عام 2009م، كان من الواضح ان والء يمكنها استثمار 
الفرص المتاحة بنجاح في سوق المملكة التي تعد أحد أسرع أسواق 
وتطبيق  المناسب  بالتوجيه  ذلك  ويتحقق  العالم  في  نموًا  التأمين 
المناسبة.  وطموحنا هو  العمل  العالية مع وجود روح  العمل  معايير 
أن نصبح شركة تأمين رائدة في المملكة.  وسوف أتناول مستقبل 
ترنو  التي  التقارير  أن  على  أنوه بشدة  ولكنني  الشركة  أعمال هذه 
للمستقبل سواءًا لهذه الشركة أو لغيرها هي مبنية على توقعات 
يكون  أن  المستقبلي  الواقع  بإمكان  وأن  مستقبلية  وافتراضات 

مختلفا عن هذه التقارير.

فيه  حققنا  حيث  لنا  العمل  من  كامل  عام  أول  هو  2009م  عام  كان 
إيرادات بلغت 143 مليون ريال سعودي ونكون بذلك تجاوزنا الهدف 
سعودي.  ريال  مليون   120 ويبلغ  العام  لهذا  إليرادتنا  وضعناه  الذي 
ومع ذلك، لم يكن ذلك كافيًا لتحقيق ربح صاٍف وهو األمر المتوقٌع 
في السنة األولى ألي عمل والذي يتضمن نفقات عاليًة نسبيًا في 
البداية.  ونتوقع في عام 2010م أن نحقق إيرادات أعلى وأكبر ونحن 
على يقين أنه إذا كانت لدينا اإلدارة المالئمة للمخاطر وتغطية إعادة 

التأمين، سوف تتوفر لنا فرصًة معقولًة لتحقيق الربح المرجو.

كلمة رئيس مجلس إدارة شركتنا تسلط الضوء على عدد من التغيرات 
بحدوث  سمحت  التي  هي  أنها  حيث  2009م،  عام  في  تمت  التي 
التحوالت في هذه الشركة وهو منحى سوف يستمر.  خالل العام، 
طورت إدارة والء بشكل جماعي خطة خماسية تهدف في النهاية إلى 
تصنيف الشركة كأعلى خمس شركات تأمين رائدة في المملكة عند 
قطاعي  من  إيراداتنا  نستمد  وسوف  اإليرادات.   حيث  من  قياسها 
أعمال الشركات والبيع بالتجزئة عبر العديد من مجاالت العمل الرئيسية 
باستثناء قطاع التأمين على الحياة.  ومن أجل تحقيق قاعدة إيرادات 
ملموسًا  خيارُا  يعد  مما  طبيعي،  بشكل  النمو  سنتابع  قيمة،  ذات 
منطقيا في سوق سريعة النمو كهذه، ولكننا سنسعى إلى جانب 
و/ لالندماج  والمغرية   والمناسبة  المتاحة  الفرص  انتهاز  إلى  ذلك، 
أو االستحواز إذا وجدت وإذا كانت ممكنة من ناحية نظامية.  وننوي 
االستمرار و التوسع في مجاالت أعمالنا الحالية باإلضافة إلى الدخول 

في مجاالت جديدة إذا كانت ذات جدوى إقتصادية وعملية.

في  يدفعها  التي  المستقبلية  الشركة  آفاق  بشأن  متفائلون  نحن 
المقام األول، النمو المزدهر لقطاع التأمين في السوق السعودي. 
ويعد تغلغل صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية منخفضا 

الفرص  من  العديد  وجود  يعني  مما  األخرى  الدول  باقتصاد  مقارنة 
المركبات  تأمين  أعمال  مجالي  يعتبر  كما  المستغلة.   وغير  الممكنة 
والتأمين الطبي هما أسرع مجاالت األعمال نموًا ولكنها تتطلب إدارة 
نواصل  وسوف  نسبيًا.   ضئيل  أرباحها  هامش  أن  إذ  للمحاِفظ  جيدة 
التجاري  اسمنا  ستوصل  أنها  طالما  األعمال  هذه  مجال  في  تواجدنا 
وتأمين  الممتلكات  مثل  أخرى  مجاالت  على  التركيز  مع  السوق  إلى 
توازن  على  وتحافظ  أفضل  ربح  هوامش  تقدم  ألنها  المسؤولية 

المحفظة.

إن التقيد باألنظمة والتعليمات هو أمر ضروري ويشكل عامال تزداد 
وقد  عامة.   بصفة  المالية  الخدمات  أعمال قطاع  إدارة   أهميته في 
هو  كما  السعودية  األسواق  غير  في  مقنع  بشكل  ذلك  إثبات  تم 
الحال في المملكة العربية السعودية.  وهو أمر حيوي الستمرار نمو 
شركة والء ويقوم بتوجيه معايير العمل فيها التي تتضمن اإلجراءات 
السلوكيات  ومبادئ  العمل،  في  والشفافية  والصارمة،  الواضحة 
المالية، واإلدارة الواعية.  إن اإلرشادات التي سنتها مؤسسة النقد 
العربي السعودي للسوق، تمثل إطارا محكما يمكن أن يتحقق ذلك 
من خالله وبذلك يشكل منطلقا جيدا لبناء صناعة التأمين النامية في 

المملكة العربية السعودية.

الفعالية في إدارة المخاطر تشكل العنصر األساسي اآلخر في إدارة 
أعمالنا ومبادئ العمل التي نلتزم بها.  وكما اتضح بشكل قاطع من 
تجارب بعض الشركات في أنحاء العالم أن المتابعة الدقيقة والمتواصلة 
للخطوة  المفتاح  هي  المخاطر  على  واالنكشاف  التعرض  لمدى 
األولى من أجل إدارة المخاطر بطريقة صحيحة.  ونحن نستخدم في 
والء منهجيات تتناسب مع حصر وتقدير درجات المخاطر ونطبق السبل 
المالئمة لتقليصها.  و بالرغم من تفهم اإلدارة للحساسية الناتجة من 
جراء هذا الموضوع، فإننا نتعهد بإدارة المخاطر التي لدينا بشكل فعال 
وذلك باستخدام األدوات المناسبة كما أن العنصر الحيوي اآلخر الذي 
الوعي  لدينا من  العمل  به طاقم  يتحلى  أن  يجب  ما  يدعم ذلك هو 
التدابير  بتطبيق  تقوم  التي  والعقلية  العمل  أداء  في  والشفافية 
المالئمة للوقاية والتخفيف من أضرار الخطر عند الحاجة إليها.  وسوف 

تتم مراقبة  ذلك عبر تطبيق مؤشرات األداء الرئيسية.

لدعمهم  والمؤسسين  األعمال  وشركاء  المساهمين  جميع  أشكر 
وأتطلع إلى استمرار التفاعل الجيد بين الجميع.

وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

مارتن أندرو شفاينهاوزر
الرئيس التنفيذي
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النشاط األساسي
إن النشاطات األساسية للشركة هي التأمين وإعادة التأمين )العام والصحي(، وليست لدى الشركة أية نشاطات أخرى تذكر.

األداء المالي
استهلت الشركة نشاط عمليات التأمين خالل هذا العام، والجداول التالية تلخص أداء الشركة والمركز المالي لها كما هو في تاريخ 13 ديسيمبر 

2009 م )األرقام بماليين الرياالت(:

2007/07/04م – 2009 مملخص عمليات التأمين
2008/12/31م

-142.92أجمالي اقساط التأمين المكتتبة

-41.64صافي اقساط التأمين المكتسبة

-5.51عمولة إعادة التأمين وايرادات اكتتاب أخرى

-47.15مجموع االيرادات

-40.21صافي المطالبات المتكبدة بما فيها االحتياطيات

-6.01تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

-5.97اقساط تأمين فائض الخسارة

-2.01مصاريف أخرى

-54.20مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

-)7.05(صافي دخل االكتتاب

-)18.69(رواتب، مصاريف عمومية وإدارية

-)25.74(عجز عمليات التأمين المحول إلى قائمة عمليات المساهمين 

قائمة عمليات المساهمين:
-)25.74(عجز عمليات التأمين المحول إلى قائمة عمليات المساهمين

2.7712.54إيراد عموالت على ودائع في البنوك

)27.33()2.12(مصاريف إدارية وعمومية

)14.79()25.09(صافي الخسارة للفترة

-0.13األرباح غير المحققه من استثمارات متاحة للبيع

4.18)1.87(زكاة وضريبة دخل

)18.97()26.83(اجمالي الخسارة الشاملة للفترة
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المركز المالي
)اليوجد موجودات ومطلوبات لعمليات التأمين في عام 2008م(

2009 عمليات 
التأمين

 2009
2008 2009 المجموعالمساهمين

المساهمين

الموجودات:
2.401.43-2.40ممتلكات ومعدات
-46.49-46.49ذمم تأمين مدينة

تحت  المكتسبة ومطالبات  غير  األقساط  التأمين من  حصة معيدي 
-55.52-55.52التسوية

-6.20-6.20تكاليف اكتتاب مؤجلة
-0.86-0.86المطلوب من شركة حليفة
-29.65-29.65المطلوب من المساهمين

2.380.32-2.38مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
20.0020.0020.00-وديعة نظامية

2.722.720.80-استثمارات
-31.6331.63-موجودات مالية أخرى
65.0065.00158.60-وديعة قصيرة األجل

0.840.842.81-ايرادات مستحقة
26.3970.4496.832.91نقد وما في حكمه
169.89190.63360.52186.87مجموع الموجودات

المطلوبات:
-125.90-125.90احتياطي نظامي

-40.29-40.29ذمم معيدي تأمين دائنة
0.720.32-0.72تعويض نهاية الخدمة

2.987.9110.895.52مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
-19.5819.58-المطلوب إلى عمليات التأمين

163.14163.14181.03-مجموع حقوق المساهمين
169.89190.63360.52186.87مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تحليل جغرافي للعمليات
رئيسي داخل  الشركة بشكل  أو خارجها وتعمل  المملكة  تابعة سواء داخل  أية شركات  التعاوني  للتأمين  المتحدة  السعودية  التوجد للشركة 

المملكة العربية السعودية، التفاصيل الجغرافية إلجمالي اقساط التأمين المكتتبة خالل العام كالتالي:

المجموعخارج المملكةداخل المملكة

142.670.25142.92إجمالي اقساط التأمين المكتتبة )ماليين الرياالت(

فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
حيث أن الشركة بدأت نشاطها التشغيلي خالل العام، فأن المقارنة مع نتائج السنة السابقة غير واردة. بينما تتضح زيادة بقيمة 10.07 ماليين 
ريال في الخسائر التشغيلية مقارنة بالخسائر المعلنة للربع الرابع من العام 2009. الزيادة المذكورة في الخسائر بسبب توفير احتياطي نظامي 
إضافي بناًء على تقييم أكتواري بينما االحتياطي النظامي المعلن في نتائج الربع الرابع كان يمثل الحد األدنى لالحتياطي النظامي المطلوب 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. 

المعايير المحاسبية
اعتمدت الشركة على معيار المحاسبة الدولي في إعداد قوائمها المالية حسب تعليمات الجهة الرقابية )مؤسسة النقد العربي السعودي( 

وليس معيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
  

سياسة توزيع األرباح:   توزيع أرباح المساهمين على النحو التالي:
تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.  .1

يجنب )20%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي   .2
المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

احتياطي  لتكوين  الصافية  السنوية  األرباح  مئوية من  تجنب نسبة  أن  اإلدارة  اقتراح مجلس  على  بناًء  العادية  العامة  للجمعية   .3
إضافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين التقل عن )5%( من رأس المال المدفوع.  .4

WALA ARABIC new.pdf   11 5/6/10   12:25:10 PM



الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(
)شركة مساهمة سعودية(

10

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.  .5
يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة )4( الواردة أعاله وفق القواعد   .6

المنظمة لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

على  توزيعها  المقرر  األرباح  وتدفع  بذلك  التوصية  أو  األرباح  لتوزيع  قرارات  بأي  تأخير  دون  المالية  السوق  الشركة هيئة  تبلغ 
المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة مع مراعاة 

الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص)عدا أعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار 
التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر(

عدد األسهم في نهاية العام التغيير  األسم عدد األسهم في بداية العام

1.007.344 0 1.007.344 عبدالله محمد طالب الحكيم 1

وصف ألي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة المصدر وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم 
القصر في أسهم أو أدوات دين

عدد األسهم في نهاية العام التغيير إسم العضو أو المدير عدد األسهم في بداية العام

335 275+ 60 سليمان عبدالله القاضي 1
600.000 0 600.000 عبدالله محمد العثمان 2
600.000 0 600.000 يوسف أحمد القصيبي  3

2.100.000 0 2.100.000 واصف سليم الجبشة  4
240.000 0 240.000 خليفة عبداللطيف الملحم  5
600.000 0 600.000 وليد سهيل الشعيبي  6
600.000 0 600.000 خالد عبدالرحمن الراجحي  7
600.000 0 600.000 سلمان محمد حسن الجشي  8

1.000 1.000+ 0 عبدالعزيزصالح الربدي  9
1.000 1.000+ 0 سليمان عبدالعزيز التويجري  10

قروض، إصدارات / استرداد ألوراق مالية
قابلة  دين  أدوات  أي  الشركة  والتمتلك  العام  خالل  مدرجة  مالية  أوراق  أية  تسترد  أو  تصدر  لم  أنها  كما  مالية  مبالغ  أية  الشركة  تقترض  لم 

لالسترداد.

المعامالت مع الجهات ذات العالقة
إن جميع المعامالت مع الجهات ذات العالقة خالل العام كانت طبقًا للمارسات المتبعة في سوق العمل باستخدام اإلجراءات الكاملة إلتمام تلك 

المعامالت، وتفاصيل المعامالت المذكورة كالتالي )بماليين الرياالت(:

عقود أعمال
عقود شراء إعادة عقود بيع تأمين)غير تأمين(

تأمين

0.048.970.25أعضاء مجلس اإلدارة وذوي العالقة بهم
-0.005-أعضاء اإلدارة التنفيذية

المدفوعات النظامية المستحقة القائمة
اليوجد لدى الشركة أية مدفوعات نظامية مستحقة قائمة بنهاية يوم 31 ديسيمبر 2009م، فيما عدا الجهات التالية )بماليين الرياالت(:

أ. مستحق للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية لشهر ديسيمبر 2009م )يدفع في يناير 2010م(  0.07 ريال
ب. مستحق لمصلحة الزكاة والدخل )بند عام 2009م، يستحق الدفع عند إيداع العائدات(   1.87  ريال
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قائمة بالمدفوعات للجهات الحكومية )بماليين الرياالت(

1.057مصلحة الزكاة والدخل - لصالح االقتطاع الضريبي
0.698مؤسسة النقد العربي السعودي 

0.423المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )شاملة المستحق عن شهر ديسيمبر 2009م وسيدفع في يناير 2010م( 
0.330مجلس الضمان الصحي التعاوني

0.170وزارة الداخلية، مكتب العمل، الغرفة التجارية وهيئة االستثمار
2.678المجموع

مصالح الموظفين
لم تقم الشركة بإنشاء أي استثمارات أو احتياطيات لمصلحة موظفيها.   

إعداد سجالت الحسابات
أعدت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء( سجالت حساباتها بالشكل الصحيح كما تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس 

سليمة وتم تنفيذه بفعالية واليوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

استمرار المحاسب القانوني
لم يوصي مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة.

حوكمة الشركات
الئحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية

تم تطبيق جميع أحكام الالئحة فيما عدا التالي:
1-  المستثمرين الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم ]المادة#6 )د([: 

ليس لدى الشركة مستثمرين ذوي صفة اعتبارية يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل صناديق االستثمار. لذلك فإن متطلب اإلفصاح عن حقوق 
التصويت الينطبق على مستثمري الشركة.

2-  متطلب توزيع األرباح ]المادة#7 )ب([:
 لم يطبق لعدم تحقيق الشركة ألية أرباح خالل العام 2009م وبناًء عليه فإن مجلس اإلدارة لم يوصي بتوزيع أية أرباح.

3-  مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ]المادة#15 )ج( 2،3 و4[:
من  المطلوبة  االحتياجات  تحدد  المالية. وهي  السوق  هيئة  أنظمة  مع  يتماشى  بما  الداخلية  أنظمتها وسياساتها  أدلة  الشركة  أعدت  لقد   
المهارات المناسبة والقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وتشتمل على هيكل مجلس اإلدارة. كما أن مجلس اإلدارة الحالي 

تم انتخابه لمدة ثالث سنوات مالية ستنتهي بانتهاء السنة المالية القادمة، وستقوم اللجنة حينها بمراجعة جميع المتطلبات.
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عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في شركات أخرى

        أسماء الشركات التي يشغل عضوية مجلس إدارتهاأسم العضورقم

الشركة السعودية للكهرباءسليمان عبدالله القاضي1 	•
شركة الصناعات الكيميائية األساسية )بي سي أي( 	•

----------------------------------------عبدالله محمد العثمان2 	•
شركة المعارضيوسف أحمد القصيبي 3 	•

الشركة العالمية للتأمينات العامة والشركات الشقيقةواصف سليم الجبشة 4 	•
شركة نورث ستار أندر رايتنج المحدودة – المملكة المتحدة  	•

خليفة عبداللطيف الملحم 5

شركة أسمنت الرياض 	•
شركة نماء للكيماويات  	•

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 	•
بنك الجزيرة 	•

شركة التطوير الكيميائي وهي شركة مساهمة مقفلة.وليد سهيل الشعيبي 6 	•

خالد عبدالرحمن الراجحي 7
بنك البالد 	•

شركة األسمنت السعودية 	•
شركة االتصاالت السعودية 	•

سلمان محمد حسن الجشي 8

الشركة المتطورة للمصافي والبتروكيماويات 	•
الوطن لالستثمار 	•

شركة الخبر لتطوير المشاريع 	•
نكست كير السعودية 	•

عبدالعزيزصالح الربدي 9
شركة أسواق العثيم. 	•

شركة مجموعة العبيكان لالستثمار الصناعي – مساهمة مقفلة 	•
شركة العبيكان للزجاج – مساهمة مقفلة 	•

شركة اميانتيت العربية السعوديةسليمان عبدالعزيز التويجري 10 	•

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي

التصنيفالمهام األساسيةإسم العضو رقم
مستقلرئيس المجلس سليمان عبدالله القاضي1
غير تنفيذينائب الرئيسعبدالله محمد العثمان2
غير تنفيذيعضويوسف أحمدالقصيبي 3
غير تنفيذيعضوواصف سليم الجبشة 4
غير تنفيذيعضوخليفة عبداللطيف الملحم 5
غير تنفيذيعضووليد سهيل الشعيبي 6
غير تنفيذيعضوخالد عبدالرحمن الراجحي 7
غير تنفيذيعضوسلمان محمد حسن الجشي 8
مستقلعضوعبدالعزيزصالح الربدي 9

مستقلعضوسليمان عبدالعزيز التويجري 10
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مجلس اإلدارة
يتولى مجلس االدارة مهمة مراقبة اإلدارة التنفيذية للتحقق من إدارة وتشغيل الشركة بصورة فعالة. كما يقوم المجلس بإصدار التوجيهات 

اإلستراتيجية من اجل تحقيق أغراض الشركة ومراقبة أدائها من خالل العديد من االجتماعات المنتظمة التي يتم عقدها خالل كل عام.
قام المجلس بتكوين اللجان التالية لضمان المراقبة التامة والتحقق من فاعلية االدارة التنفيذية بالقيام بمهامها:

1.  اللجنة التنفيذية.
2.  لجنة المراجعة.

3.  لجنة االستثمار.
4.  لجنة الترشيحات والمكافآت.

هيئة الرقابة الشرعية: قام مجلس اإلدارة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية من خالل دار المراجعة والمكونة من العلماء المذكورين ادناه:-
الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع  .1

الدكتور عبد الله المصلح  .2
الدكتور محمد بن على القري  .3

عقد مجلس االدارة خالل الفترة التي شملها التقرير خمس )5( اجتماعات من 2009/01/01 الى 2009/12/31 حسب التفاصيل التالية 

االجتماع األول اسم العضو
2009/01/24م

االجتماع الثاني 
2009/04/06م

االجتماع الثالث 
2009/06/23م

االجتماع الرابع 
2009/10/04م

االجتماع 
الخامس 

2009/12/13م
المجموع

5√√√√√سليمان عبدالله القاضي 

X√√4√√يوسف أحمد القصيبي

X√X√3√واصف سليم الجبشة

5√√√√√عبدالله محمد العثمان 

5√√√√√وليد سهيل الشعيبي

5√√√√√خليفة عبداللطيف الملحم

X√√X√3سلمان محمد حسن الجشي

5√√√√√خالد عبدالرحمن الراجحي

XX√X√2عبدالعزيز صالح الربدي

سليمان عبدالعزيز التويجري
X√√√√4)عين بعد 2009/01/24م(

اللجنة التنفيذية
تتولى اللجنة التنفيذية مسئولية التنسيق بين اإلدارة العليا للشركة وتوصي لمجلس اإلدارة فيما يتعلق ببرامج الشركة ومشاريعها. تجتمع 
اللجنة بانتظام وتقوم بمساعدة اإلدارة العليا في مزاولة إنشطتها وإبالغ مجلس االدارة بما يتم فيها. عقدت اللجنة خالل الفترة التي يشملها 

هذا التقرير سبعة اجتماعات كما هو مبين في التفصيل التالي:-

اجتماعات حضرهاالمنصباالسم
5رئيس  اللجنة التنفيذيةعبد الله محمد العثمان

7عضوسلمان محمد حسن الجشي
7عضووليد سهيل الشعيبي
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لجنة المراجعة
تجتمع اللجنة بانتظام وتقوم بمراجعة القوائم المالية الفصلية وفحص تقارير المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين للتأكد من التقيد بالنظم 

واللوائح المطلوبة. عقدت اللجنة، خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير 6 اجتماعات كما هو مبين في التفصيل التالي:

اجتماعات حضرهاالمنصباالسم
6رئيس  اللجنة وعضو مجلس االدارةسلمان محمد حسن الجشي
6عضو اللجنة وعضو مجلس اإلدارةسليمان عبد العزيز التويجري

5عضو مستقلرامي خالد التركي
وليد شكري

1عضو مستقل)عين بتاريخ 2009/10/18م(

د. رائد الحقيل
1عضو مستقل)عين بتاريخ 2009/07/14م(

لجنة االستثمار
قام مجلس االدارة بتكوين لجنة االستثمار من أعضائه إلعطاء التوجيهات عن كيفية إدارة أموال الشركة. وتتولى اللجنة القيام بعمل سياسات 

االستثمار الخاصة بالشركة وتقديمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للموافقة عليها واعتمادها.
عقدت اللجنة خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير اجتماعين كما هو مبين في الجدول التالي:

اجتماعات حضرهاالمنصباالسم
2رئيس  اللجنةخليفة عبد اللطيف الملحم

1عضوعبد الله محمد العثمان
2عضوخالد عبد الرحمن الراجحي

2عضوسلمان محمد حسن الجشي
1عضووليد سهيل الشعيبي

لجنة الترشيحات والمكافآت
قام مجلس اإلدارة بتكوين لجنة الترشيحات والمكافآت من االعضاء، وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس اإلدارة بخصوص اختيار األعضاء الجدد 

في المجلس وتعيين أعضاء اللجان المختلفة، كما تتابع أداء أعضاء مجلس اإلدارة وتوصي بأجور ومكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان 
والرئيس التنفيذي ونائبه، عقدت اللجنة خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير اجتماع واحد كما هو مبين في الجدول التالي

اجتماعات حضرهاالمنصباالسم
1رئيس  اللجنة سليمان عبد الله القاضي

0عضوعبدالله محمد العثمان
1عضووليد سهيل الشعيبي
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(
)شركة مساهمة سعودية(

تفاصيل المكافآت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين )بماليين الرياالت(

المدفوع عن عام 2009م
دفع في 2009م عن 
الفترة المنتهية في 

2008/12/31م

بدل حضور 
اجتماعات 
المجلس

مكافأة العضوية 
المجموعفي اللجان

0,012--0,012سليمان عبدالله القاضي
0,0430,111-0,068عبدالله محمد العثمان

0,012--0,012يوسف أحمد القصيبي
0,006--0,006واصف سليم الجبشة

0,009--0,009خليفة عبد اللطيف الملحم
0,0600,128-0,068وليد سهيل الشعيبي

0,009--0,009خالد عبدالرحمن الراجحي
0,1200,297-0,177سلمان محمد حسن الجشي

0,006--0,006عبدالعزيز صالح الربدي
0,0570,057--سليمان عبدالعزيز التويجري

0,280,647-0,367المجموع

3,51 ريال سعوديمكافآت خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

تأكيد
خالل الفترة التي يغطيها التقرير لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية 

أو قضائية أخرى.

الرقابة الداخلية
إجراءات الرقابة الداخلية الفاعلة متوفرة لدى الشركة ولم يقم مدققي الشركة بإصدار أية تقارير تبين عكس ذلك.
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية
وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين

31 ديسمبر 2009

WALA ARABIC new.pdf   19 5/6/10   12:25:11 PM
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18

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين الى الساده المساهمين في
الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 

)شركة مساهمة سعودية(

نطاق المراجعة 
لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة للشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء( – شركة مساهمة سعودية )'الشركة'( كما في 31 
ديسمبر 2009 وقوائم عمليات التأمين وعمليات المساهمين وعمليات المساهمين الشاملة والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات 
النقدية لعمليات التأمين والتدفقات النقدية للمساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات حولها والتي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه 
القوائم المالية . إن هذه القوائم المالية من مسئولية إدارة الشـركة وقد تم إعدادها وفقًا لنص المادة 123 من نظام الشركات السعودي 
وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها . إن مسئوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم المالية استنادًا الى أعمال المراجعة 
التي قمنا بها . تمت مراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ 
أعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية . تشتمل المراجعة على فحص األدلة ، على أساس 
العينة ، المؤيدة للمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها القوائم المالية . كما تشتمل على تقويم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة 
المطبقة من قبل اإلدارة والعرض العام للقوائم المالية . باعتقادنا أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء رأينا حول القوائم 

المالية .

رأي غير متحفظ
في رأينا ، أن القوائم المالية ككل :

تظهر بعدل ، من كافة النواحي الجوهرية ، المركز المالي للشركـة كما في 31 ديسمبر 2009 ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقديـة للسنة  	•	
. )IFRSs( المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية

تتفق مع متطلبات نظام الشركات ونظام الشركة االساسي بقدر مالها من تأثير على إعداد وعرض القوائم المالية . 	•	

لفت انتباه 
نلفت االنتباه الى ان هذه القوائم المالية تم اعدادها وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية )IFRSs( وليس وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف 

عليها في المملكة العربية السعودية.

عن ديلويت آند توشعن ارنست ويونغ
بكر أبو الخير وشركاهم

23 صفر 1431هـ
7 فبراير 2010م

وليد بن محمد سبحيعبدالعزيز سعود الشبيبي
محاسب قانونيمحاسب قانوني 

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم 378قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم 339
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19

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2009 

إيضاح

2009

ريال سعودي 

2008

ريال سعودي

موجودات عمليات التأمين

-62،396،258ممتلكات ومعدات

- 018 ،493 ،746ذمم تأمين مدينة

- 296 ،406 ،830حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

- 596 ،117 ،925 و 10حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

- 806 ،205 ،6تكاليف اكتتاب في وثائق تأمين – مؤجلة

- 050 ،11856مبالغ مستحقة من شركة حليفة 

- 593 ،652 ،29مبالغ مستحقة من المساهمين

- 437 ،377 ،2مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

- 810 ،385 ،1226نقد وما في حكمه

- 864 ،890 ،169مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

 000 ،000 ،20 000 ،000 ،1320وديعة نظامية

 716 ،429 ،1   -6ممتلكات ومعدات

 000 ،800 369 ،352 ،1534موجودات مالية أخرى

799 ،602 ،158 000 ،000 ،1465وديعة قصيرة األجل  

 911 ،811 ،2 463 ،839ايرادات مستحقة

 572 ،315   -مصاريف مدفوعة مقدمًا

 744 ،909 ،2 679 ،441 ،1270نقد وما في حكمه

 742 ،869 ،186 511 ،633 ،190مجموع موجودات المساهمين

 742 ،869 ،186 375 ،524 ،360مجموع الموجودات

تشكل اإليضاحات المرفقة 1 إلى 29 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 
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20

قائمة المركز المالي )تتمه(
كما في 31 ديسمبر 2009 

20092008
ريال سعوديريال سعوديإيضاح

مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات ناتجة عن عقود التأمين

 - 222 ،425 ،870أقساط تأمين غير مكتسبة

 - 495 ،915 ،952مطالبات تحت التسوية

 - 717 ،340 ،123مجموع المطالبات الناتجة عن عقود التأمين

 - 257 ،22722تعويض نهاية الخدمة

 - 187 ،294 ،1640ذمم معيدي تأمين دائنة

 - 240 ،558 ،2عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 - 463 ،975 ،172مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 - 864 ،890 ،169مجموع مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

 078 ،324   -22تعويض نهاية الخدمة

599 ،515 ،5 231 ،783 ،176مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 - 593 ،652 ،29مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين 

 677 ،839 ،5 824 ،435 ،36مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

 000 ،000 ،200 000 ،000 ،18200رأس المال

 )935 ،969 ،18( )604 ،931 ،45(خسائر متراكمة

 - 291 ،129احتياطي إعادة تقويم

 065 ،030 ،181 687 ،197 ،154مجموع حقوق المساهمين

 742 ،869 ،186 511 ،633 ،190مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 742 ،869 ،186 524،375 ،360مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

تشكل اإليضاحات المرفقة 1 إلى 29 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة عمليات التأمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

2009

الفترة من 4 يوليو 
2007 الى 31 

ديسمبر 
2008

ريال سعوديريال سعوديإيضاح

اإليرادات
 - 168 ،920 ،20142إجمالي اقساط التأمين المكتتبة

 -)607 ،257 ،61(20أقساط إعادة التأمين الصادرة

 - 561 ،662 ،81صافي أقساط التأمين المكتتبة

 -)926 ،018 ،40(التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 - 635 ،643 ،41صافي أقساط التأمين المكتسبة

 - 411 ،431 ،5عمولة إعادة التأمين

 - 811 ،84إيرادات اكتتاب أخرى

 - 857 ،159 ،47مجموع اإليرادات

تكاليف ومصاريف االكتتاب
 - 841 ،783 ،914إجمالي المطالبات المدفوعة

 -)705 ،368 ،2(9حصة معيدي التأمين

 - 136 ،415 ،12صافي المطالبات المدفوعة

 - 899 ،797 ،927التغير في المطالبات تحت التسوية

 - 035 ،213 ،940صافي المطالبات المتكبدة

 - 735 ،010 ،6تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 - 448 ،977 ،5مصاريف فائضة الخسارة 

 - 518 ،012 ،2مصاريف أخرى

 - 736 ،213 ،54مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 -)879 ،053 ،7(صافي خسارة االكتتاب              

المصاريف التشغيلية األخرى

 -)236 ،735 ،10(رواتب تشغيلية وإدارية

 -)844 ،956 ،7(24مصاريف عمومية وإدارية

 -)080 ،692 ،18(مجموع المصاريف التشغيلية األخرى

 -)959 ،745 ،25(العجز من عمليات التأمين

 - 959 ،745 ،25حصة المساهمين من العجز

 - -صافي نتيجة السنة / الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة 1 إلى 29 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

WALA ARABIC new.pdf   23 5/6/10   12:25:11 PM



الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(
)شركة مساهمة سعودية(

22

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

الفترة من 4 يوليو 
2007 الى 31 

ديسمبر 
2008

ريال سعودي

2009

ريال سعوديإيضاح

 -)959 ،745 ،25(صافي العجز المحول من عمليات التأمين

 093 ،540 ،12 024 ،776 ،2إيرادات عموالت من ودائع بنكية

)030 ،476 ،17(  -23مصاريف تأسيس وإصدار أسهم

)930 ،850 ،9()258 ،117 ،2(24مصاريف عمومية وإدارية 

)867 ،786 ،14()193 ،087 ،25(صافي خسارة السنة / الفترة

)74 ،0()25 ،1(27خسارة السهم 

 000 ،000 ،20 000 ،000 ،20المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة

قائمة عمليات المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

الفترة من 4 يوليو 
 2007

الى 31  ديسمبر 
2008

ريال سعودي
2009

ريال سعودي  إيضاح

)867 ،786 ،14()193 ،087 ،25(صافي خسارة السنة / الفترة

  - 291 ،129 األرباح غير المحققة من استثمارات متاحة للبيع 

)068 ،183 ،4()476 ،874 ،1(21زكاة وضريبة دخل

)935 ،969 ،18()378 ،832 ،26(إجمالي الخسارة الشاملة للسنة / للفترة

)95 ،0()34 ،1(27خسارة السهم 

 000 ،000 ،20 000 ،000 ،20المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

تشكل اإليضاحات المرفقة 1 إلى 29 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 

الخسائر المتراكمةرأس المال

  احتياطي 

المجموع  إعادة تقويم
ريال سعوديريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 

 000 ،000 ،200- -000 ،000 ،200إصدار رأس المال

)867 ،786 ،14(-)867 ،786 ،14(-صافي خسارة الفترة

)068 ،183 ،4(-)068 ،183 ،4(-زكاة وضريبة دخل

 065 ،030 ،181-)935 ،969 ،18(000 ،000 ،200الرصيد في 31 ديسمبر 2008

 065 ،030 ،181-)935 ،969 ،18(000 ،000 ،200الرصيد في 1 يناير 2009

)193 ،087 ،25(-)193 ،087 ،25(-صافي خسارة السنة
 صافي األرباح غير المحققة من 

 291 ،129 291 ،129 --       استثمارات متاحة للبيع

)476 ،874 ،1(-)476 ،874 ،1(-زكاة وضريبة الدخل

 687 ،197 ،154 291 ،129)604 ،931 ،45(000 ،000 ،200الرصيد في 31 ديسمبر 2009

تشكل اإليضاحات المرفقة 1 إلى 29 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

31 ديسمبر
2009 

 ريال سعودي 

الفترة من 4 يوليو
2007 الى 31 

ديسمبر
2008

ريال سعودي

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
 -)959 ،745 ،25(العجز من عمليات التأمين

  التعديالت لـ :
 - 476 ،536االستهالك

 - 179 ،398تعويض نهاية الخدمة ، بالصافي
)24، 811، 304(- 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
 -)018 ،493 ،46(ذمم تأمين مدينة

 -)296 ،406 ،30(حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 -)596 ،117 ،25(حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 -)806 ،205 ،6(تكاليف اكتتاب في وثائق تأمين - مؤجلة
 -)437 ،377 ،2(مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

 -)050 ،856(مبالغ مستحقة من شركة حليفة
 - 187 ،294 ،40ذمم معيدي تأمين دائنة

 - 222 ،425 ،70أقساط تأمين غير مكتسبة
 - 240 ،558 ،2عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 - 495 ،915 ،52مطالبات تحت التسوية
 - 463 ،975 ،2مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 - 100 ،901 ،32صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

 التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
 -)018 ،503 ،1(شراء ممتلكات ومعدات

 -)018 ،503 ،1(صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

النشاطات التمويلية
 -)272 ،012 ،5(مبالغ مستحقة من المساهمين

 -)272 ،012 ،5(صافي النقدية )المستخدمة في( / من النشاطات التمويلية
 - 810 ،385 ،26صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 - -النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة
 - 810 ،385 ،26النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة

معامالت غير نقدية :

 استبعدت البنود التالية المحولة من عمليات المساهمين إلى
 عمليات التأمين من الحركة النقدية المذكورة أعاله :

 - 716 ،429 ،1 ‑ ممتلكات ومعدات
 - 078 ،324 ‑ تعويض نهاية الخدمة

تشكل اإليضاحات المرفقة 1 إلى 29 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

31 ديسمبر
2009 

الفترة من 4 يوليو 
2007 الى 31 

ديسمبر
2008

ريال سعودي ريال سعودي

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
)867 ،786 ،14()193 ،087 ،25(صافي خسارة السنة / الفترة

التعديالت لـ :
 504 ،507-االستهالك

 078 ،324-تعويض نهاية الخدمة 
)093 ،540 ،12()024 ،776 ،2(إيرادات العموالت

)27، 863، 217()26، 495، 378(

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
 333 ،116 ،4-المبالغ المستحقة إلى شركة حليفة

)000 ،000 ،20(-الوديعة النظامية
)572 ،315(572 ،315المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى
 266 ،399 ،1)844 ،606(المصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

 -231 ،758 ،30المبالغ المستحقة إلى عمليات التأمين
)351 ،295 ،41(742 ،603 ،2النقدية من / )المستخدمة في( النشاطات التشغيلية

)068 ،183 ،4(-زكاة مدفوعة
)419 ،478 ،45(742 ،603 ،2صافي النقدية من / )المستخدمة في( النشاطات التشغيلية

التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
)220 ،937 ،1(-شراء ممتلكات ومعدات

)799 ،602 ،158( 799 ،602 ،93وديعة قصيرة األجل مستحقة الدفع
)000 ،800()078 ،423 ،33(شراء استثمارات ، بالصافي

 182 ،728 ،9 472 ،748 ،4إيرادات عموالت مستلمة
)837 ،611 ،151( 193 ،928 ،64صافي النقدية من / )المستخدمة في( النشاطات االستثمارية

التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
 000 ،000 ،200-اصدار راس المال

 000 ،000 ،200-صافي النقدية من النشاطات التمويلية
 744 ،909 ،2 935 ،531 ،67صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

 - 744 ،909 ،2النقد وما في حكمه في بداية السنة / الفترة
 744 ،909 ،2 679 ،441 ،70النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة

معامالت غير نقدية :
استبعدت البنود التالية المحولة من عمليات المساهمين إلى

  عمليات التأمين من الحركة النقدية المذكورة أعاله :-
 - 291 ،129‑   األرباح غير المحققة من استثمارات

 - 716 ،429 ،1‑   ممتلكات ومعدات
 - 078 ،324‑   تعويض نهاية الخدمة

تشكل اإليضاحات المرفقة 1 إلى 29 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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ايضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

عــــــــــام  1

العربية السعودية  المملكة  الخبر –  التعاوني )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية أنشأت في  للتأمين  المتحدة  إن الشركة السعودية 
وسجلت بموجب السجـل التجاري رقم 2051034982 وتاريخ 19 جمادى الثاني 1428هـ ، الموافق 4 يوليو 2007 .

الغرض من إنشاء الشركة هو القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال .

خالل عام 2008 ، حصلت الشركة على الترخيص )رقم ت. م. ن 2008/16( لممارسة أعمال التأمين العام والصحي وعمليات إعادة التأمين من 
مؤسسة النقد العربي السعودي في 28 جمادى الثاني 1429هـ ، الموافق 2 يوليو 2008 .

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة   2

التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية تتفق مع تلك السياسات المستخدمة في السنة السابقة فيما عدا ما 
هو موضح أدناه . 

الدولية  اللجنة  عن  الصادرة  والتفسيرات  الدولية  المالية  التقارير  بمعايير  الخاصة  والمعدلة  الجديدة  التالية  التفسيرات  بتطبيق  الشركة  قامت 
لتفسير التقارير المالية الدولية : 

معيار المحاسبة الدولي رقم IAS 1( 1( "عرض القوائم المالية" )معدل(
يفصل المعيار المعدل التغيرات في حقوق الملكية للمالك عن غير المالك . وتتضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية تفاصيل المعامالت مع 
المالكين فقط وإدراج التغيرات في حقوق الملكية لغير المالكين بما يتفق مع كل عنصر من عناصر حقوق الملكية . إال أن القوائم المالية للشركة 
ال تتضمن العناصر التي تتطلب عرض حقوق الملكية في قائمتين منفصلتين . وبإالضافة إلى ذلك ، يستخدم المعيار قائمة الدخل الشامل حيث 
يدرج به جميع عناصر الدخل والمصاريف المعترف بهما أما في قائمة واحدة كجزء من قائمة عمليات المساهمين أو في قائمة مترابطة منفصلة 

كقائمة عمليات المساهمين الشاملة . هذا وقد اختارت الشركة عرض قائمة عمليات المساهمين الشاملة كقائمة مترابطة . 

معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 7 )IFRS 7( األدوات المالية: االفصاحات
المرتبطة  العادلة  القيمة  يتعين اإلفصاح عن قياسات   . السيولة  العادلة ومخاطر  القيمة  المعدل إفصاحات اضافية عن قياس  المعيار  يتطلب 
بالعناصر المسجلة بالقيمة العادلة من خالل مصدر المدخالت وبإستخدام التسلسل الهرمي الثالثي للقيمة العادلة وذلك حسب الفئة لجميع 
الختامي  والرصيد  األفتتاحي  الرصيد  بين  للتوافق  حاجة  اآلن  ، هناك  إلى ذلك  وباإلضافة   . العادلة  القيمة  بها في  المعترف  المالية  األدوات 
لقياسات القيمة العادلة ذات المستوى الثالثي وكذلك التحويالت الهامة فيما بين المستويات في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة . كما 
تؤكد التعديالت متطلبات االفصاح عن مخاطر السيولة فيما يتعلق بمعامالت المشتقات المالية والموجودات المستخدمة إلدارة السيولة . وال 

تتأثر إفصاحات القيمة العادلة ومخاطر السيولة بشكل جوهري بالتعديالت وقد أدرجت هذه اإلفصاحات في االيضاح 27 . 

معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 8 )IFRS 8( "القطاعات التشغيلية":
استبدل معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 8 )IFRS 8( محل معيار المحاسبة الدولي رقم 14 )IAS14( الخاص بالتقرير حسب القطاعات 
وذلك في تاريخ تطبيقة . وقد توصلت الشركة إلى ما مفاده أن القطاعات التشغيلية المحددة وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 
IFRS( 8 8( هي نفسها قطاعات األعمال المحددة سابقًا وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 14 )IAS14( . وقد تم إدراج إفصاحات معيار التقارير 

المالية الدولية )IFRS( رقم 8 )IFRS 8( في اإليضاح 26 مشتماًل على المعلومات المقارنة المعدلة ذات العالقة .

تعديالت معايير التقارير المالية الدولية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )IASB( بعض التعديالت على معاييره بشكل مبدئي وذلك بغية إزالة التناقضات وتوضيح الصياغات . إن 

تطبيق التعديالت التالية نتج عنه تغيرات في السياسات المحاسبية للشركة ولكنه لم يشكل أي تأثير على المركز المالي أو أداء الشركة :

تاريخ التطبيق اسم المعيارالمعيـــار

1 يناير 2009الممتلكات واآلالت والمعداتمعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 16
1 يناير 2009مكافآت موظفينمعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 19
1 يناير 2009تكاليف االقتراض )معدل(معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 23
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تطبيق معايير التقارير الدولية الجديدة والمعدلة )تتمة(  2

تاريخ التطبيق اسم المعيارالمعيـــار

1 يناير 2009االستثمار في شركات مرتبطةمعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 28
1 يناير 2009فائدة المشاريع المشتركةمعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 31
1 يناير 2009األدوات المالية : عرض القوائم الماليةمعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 32
1 يناير 2009االنخفاض في قيمة األصول معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 36
1 يناير 2009الموجودات غير الملموسةمعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 38

1 يناير 2009التطبيق األول لمعايير التقارير المالية الدولية معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 1
1 يناير 2009الدفع على أساس الحصة )معدل(معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 2

1 يوليو 2008برامج والء العميل تفسير اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية )IFRIC( رقم 13
1 يناير 2009اتفاقيات انشاء عقارات تفسير اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية )IFRIC( رقم 15

عمليات تغطية صافي االستثمارتفسير اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية )IFRIC( رقم 16
1 اكتوبر 2008في عملية أجنبية

معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية ، إال أنها غير إلزامية ولم يتم 
تطبيقها بعد :

اسم المعيارالمعيـــار
تاريخ 

التطبيق 

1 يوليو 2009القوائم المالية الموحدة والمنفصلة )معدل(معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 27 : )تعديل( 
1 يوليو 2009توحيد األعمال )معدل( معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 3 

الموجودات غير المتداولة لغرض البيع معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 5
1 يوليو 2009والعمليات المتوقفة

1 يناير 2013األدوات المالية معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 9
1 يوليو 2009برامج والء العميل تفسير اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية)IFRIC( رقم 13
1 يوليو 2009توزيع موجودات غير نقدية على المالكينتفسير اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية )IFRIC( رقم 17
1 يوليو 2009تحويل الموجودات من عمالءتفسير اللجنة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية )IFRIC( رقم 18

معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 9 )IFRS 9( : األدوات المالية ، ساري المفعول ابتداًء من 1 يناير 2013 
سوف يستبدل معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 9 ) IFRS 9( محل معيار المحاسبة الدولي رقم 32 )IAS 32( ومعيار المحاسبة الدولي 
رقم IAS( 39 39( وذلك في تاريخ تطبيقه . سوف يترتب على تطبيق معيار التقارير المالية الدولية )IFRS( رقم 9 )IFRS 9 ( تعديالت على 
تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية للقوائم المالية الموحدة للشركة . سيتم إجراء تعديالت في القوائم المالية الموحدة عند 

تطبيق المعيار .

ليس من المتوقع أن يؤثر تطبيق المعايير والتفسيرات األخرى تأثيرًا جوهريًا على القوائم المالية للشركة .

أساس اعداد القوائم المالية  3

. )IFRSs( تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية 
الموجودات  مبالغ  على  تؤثر  التى  واألحكام  التقديرات  استخدام   ، عليها  المتعارف  المحاسبة  لمعايير  ،  طبقا  المالية  القوائم  اعداد  يتطلب 
والمطلوبات المصرح بها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ االيرادات والمصاريف المصرح عنها 
خالل فترة القوائم المالية .  على الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تستند على افضل ما يتوفر لدى االدارة من معرفة باالحداث واألعمال 
الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف تماما عن هذه التقديرات .  نورد التفاصيل األخرى المتعلقة بالتقديرات واألحكام التى قامت بها اإلدارة 

ضمن إيضاحات السياسات المحاسبية أدناه .

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة  4

العرف المحاسبي
يتم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة .

العملة الوظيفية
تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي والذي يعتبر أيضًا العملة الوظيفية لدى الشركة .
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمه(  4

االعتراف باإليرادات
ترحل األقساط إلى الدخل بشكل نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها على أساس النسبة وذلك باستخدام طريقة 365/1 وذلك 
باستثناء ما يخص التأمين البحري فانه يتم احتسابها على أساس أقساط آخر ثالثة أشهر. تمثل األقساط غير المكتسبة الحصة في االشتراكات 
المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية المفعول من التغطية التأمينية . يدرج التغير في مخصصات األقساط غير المكتسبة في »قائمة عمليات 

التأمين« على مدى فترة المخاطرة .

إن األقساط المحتجزة وإيرادات العموالت بالفترة الحالية والمتعلقة باألخطار السارية المفعول المتعلقة بما بعد الفترة المالية ، يتم تسجيلها 
كأقساط غير مكتسبة وفقًا لآللية المذكورة أعاله .

تتحقق ايرادات العمولة على اساس العائد الفعلي بعد األخذ بعين االعتبار أصل المبلغ القائم والعمولة .

أساس عرض القوائم المالية
تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين . تقيد اإليرادات والمصاريف والتي يمكن ربطها بشكل 
واضح بأي من هذين النشاطين في الدفاتر المحاسبية ذات العالقة . يتم تحديد اساس توزيع مصاريف العمليات المشتركة من قبل اإلدارة 

وتعتمد من قبل مجلس اإلدارة .

النقد وما في حكمه
يتألف النقد وما في حكمه من النقدية واألرصدة لدى البنوك واالستثمارات ذات السيولة العالية والتي تكون تواريخ استحقاقها األصلية 3 أشهر 
أو اقل عند نشوئها ، والتي يمكن تحويلها لما يعادلها من النقد وتكون خاضعة لمخاطرة غير جوهرية للتغيرات في القيمة . وقد كان النقد وما 

في حكمه كما في 31 ديسمبر 2009 مكون بالكامل من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع ألجل  .

المطالبات
إن المطالبات ، التي تتضمن المبالغ المستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين والجهات األخرى ومصاريف تعديل الخسارة المتعلقة بها ، بالصافي 
التقديرية  المبالغ  المطالبات من  تتألف   . تكبدها  عند  التأمين  قائمة عمليات  تحمل على   ، األخرى  والمستردات  الهامشية  القيمة  بعد حسم 

المستحقة الدفع فيما يتعلق بالمطالبات المصرح عنها الى الشركة وغير المصرح عنها بتاريخ قائمة المركز المالي . 

وتقوم الشركة عمومًا بتقدير مطالباتها على أساس الخبرة السابقـة . ويقوم خبراء تقدير الخسائر المستقلين عادة بتقدير المطالبات المتعلقة 
بالممتلكات . وباإلضافة إلى ذلك ، يتم االحتفاظ بمخصص بناء على تقدير الخبير االكتواري لتكلفة تسوية المطالبات المتكبدة وغير المصرح 
عنها بتاريخ قائمة المركز المالي . ويدرج أي فرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والتسويات والمخصصات للسنة الالحقة في قائمة 

عمليات التأمين لتلك السنة . 

ال تقوم الشركة بخصم التزاماتها المتعلقة بالمطالبات غير المدفوعة ألنه من المتوقع أن يتم دفع معظم المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ 
قائمة المركز المالي .

تكاليف االكتتاب في وثائق التأمين
إن العموالت المدفوعة إلى الوسطاء والتكاليف اإلضافية المباشرة األخرى المتكبدة بشأن الحصول على او تجديد عقود التأمين ، ترسمل 
باعتبارها أصاًل غير ملموس . وتطفأ تكاليف االكتتاب في وثائق التأمين المؤجلة فيما بعد على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها عند 

اكتساب االقساط .

يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود التأمين بالقدر الذي تكون فيه هذه 
التكاليف قابلة لالسترداد من االقساط المستقبلية . ويتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها .

المتوقعة باستثناء  المستقبلية  النسبة والتناسب على مدى فترة األقساط  التكاليف بطريقة  ، يتم إطفاء هذه  بها  وبعد االعتراف األولي 
الشحن البحري حيث يكون الجزء المؤجل عبارة عن التكلفة المتكبدة خالل الربع األخير . يقيد اإلطفاء في قائمة عمليات التأمين . 

يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي يضمنها ذلك األصل 
وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية . 

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة ، وذلك بتاريخ كل تقرير مالي أو يتم بشكل متكرر ، وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا 
االنخفاض. وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة عمليات التأمين . 

كما تؤخذ تكاليف االكتتاب المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.
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اختبار كفاية المطلوبات
يتم إجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة. 
وعند إجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة 
التأمين وذلك بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات  ومعالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرًة على قائمة عمليات 

العالقة أواًل وبعد ذلك يتم الحقا تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبات )مخصص الخسائر سارية المفعول(.

وفي الحاالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية المطلوبات استخدام أفضل االفتراضات الجديدة، يتم استخدام هذه االفتراضات )بدون أي هامش 
لقاء أي تغير عكسي( لقياس هذه المطلوبات الحقًا.

إعادة التأمين
تقوم الشركة ، خالل دورة أعمالها العادية ، بعمليات التنازل عن أقساط التأمين والمخاطر ، حيث تؤمن هذه الترتيبات تنوع أكبر في األعمال 
وتسمح لإلدارة بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانية نمو إضافي. يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين 
بموجب اتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة. تمثل الموجودات أو المطلوبات المسجلة في قائمة المركز المالي 
لعمليات التأمين أقساط مستحقة إلى معيدي التأمين أو دفعات مستحقة من معيدي التأمين وحصة الشركة في الخسائر القابلة لالسترداد 
من معيدي التأمين. تقدر المبالغ المستحقة من معيدي التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات المطالبات المتعلقة بالمّؤمنين . 
يتم اجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة بتاريخ اعداد القوائم المالية أو عند وجود خسائر انخفاض في القيمة خالل الفترة ، يحدث االنخفاض في 
القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير الى عدم امكانية الشركة استرداد المبالغ القائمة بموجب شروط العقد ، وامكانية قياس اثر المبالغ 

التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به . يتم اثبات الخسائر في قائمة عمليات التأمين .

العمالت األجنبية
أرصدة  تحويـل  ويعاد   0 المعامالت  حدوث  وقت  السائدة  التحويل  بأسعار  السعودي  بالريال  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  المعامالت  تسجل 
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي 0 تدرج كافة فروقات التحويل 

في قائمة عمليات التأمين و / أو عمليات المساهمين .

مصاريف التأسيس وإصدار األسهم
، وبالتالي تحمل على قائمة  لها منافع اقتصادية مستقبلية  تكاليف متعددة متكبدة وليس  التأسيس وإصدار األسهم تتضمن  إن مصاريف 

عمليات المساهمين .

مخصص االلتزامات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام نظامي أو ضمني نتيجة لحدث سابق ويكون من المحتمل أن يتطلب سداد هذا 

االلتزام تدفقًا في الموارد ذات المزايا االقتصادية للشركة وتقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق .

الممتلكات والمعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة . ويحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط 

الثابت على مدى األعمار االنتاجية المتوقعة للموجودات .

االنخفاض في قيمة األصول
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هنالك أي دليل موضوعي على إمكانية انخفاض قيمة أصل مالي 0 وفي حال 
وجود دليل موضوعي على وجود خسارة ناشئة عن االنخفاض في قيمة أحد األصول المالية ، يتم تحديد القيمة المتوقعة القابلة لالسترداد 
لذلك األصل ويعترف بأية خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة بمقدار التغيرات في القيم الدفترية وذلك على أساس مدى االنخفاض في 

القيمة العادلة .
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تعويض نهاية الخدمة للموظفين
العمل  الدفع كمبلغ اجمالي لجميع الموظفين بموجب شروط وأحكام نظام  الخدمة للموظفين حاليا ويستحق  يجنب مخصص لمكافأة نهاية 
والعمال السعودي وذلك عند انتهاء عقود التوظيف . يحتسب المخصص بالقيمة الحالية للمنافع المقررة التي تحق للموظف فيما لو انتهت 
خدمته بتاريخ قائمة المركز المالي . وتحتسب المبالغ المدفوعة لقاء مكافأة نهاية الخدمة على أساس رواتب ومخصصات الموظفين النهائية 

وسنوات خدمتهم المتجمعة حسبما ينص عليه نظام العمل والعمال السعودي .

الذمم المدينة
يتم إثبات اقساط التأمين المستحقة عند استحقاقها، ويتم قياسها، عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق 
القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية القساط التأمين المستحقة فيما يتعلق بوجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات 
في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية ، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة عمليات التأمين . يتم التوقف عن إثبات 

اقساط التأمين المستحقة عند إنتفاء أسباب إثبات الموجودات المالية . 

وتمثل األقساط المستحقة القبض أقساطًا مقيدة لحساب وثائق تأمين مصدرة على الحساب والتي تكون قائمة كما في تاريخ القوائم المالية 
وذلك بعد خصم المخصص لقاء أي مبالغ غير قابلة للتحصيل .

االنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم امكانية تحصيلها
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من األصول 
المالية . وفي حالة وجود دليل موضوعي على وقوع خسائر انخفاض في قيمة أي اصل مالي ، يتم ادراج خسارة االنخفاض في القيمة في 

قائمة عمليات التأمين أو قائمة عمليات المساهمين . يحدد االنخفاض في القيمة على النحو التالي : 

بالنسبة لالصول المالية المثبتة بالقيمة العادلة ، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة .  •

بالنسبة لألصول المالية المثبتة بالتكلفة ، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية   •
المخصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حاليًا ألصل مالي مماثل . 

بالنسبة لألصول المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة ، يحدد االنخفاض في القيمة على اساس التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة   •
على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي . 

الزكاة وضريبة الدخل 
 . الدخل  الزكاة وضريبة  التوالي وفقًا ألنظمة مصلحة  السعوديين واألجانب على  المساهمين  نيابة عن  الدخل  للزكاة وضريبة  الشركة  تخضع 
تستحق الزكاة وضريبة الدخل وتحمل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين . تجنب الزكاة المتعلقة بالمساهمين السعوديين وحملة 

جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي بناء على حصتهم في الوعاء الزكوي . 

التقديرات عند  أية فروقات في  الربح المعدل . وتقيـد  تحتسب ضريبة الدخل المتعلقة بالمساهمين األجانب بناء على حصتهم في صافي 
الموافقة على الربط النهائي وسداد االلتزام .

التقارير القطاعية 
يمثل القطاع عنصرًا قابل للتمييز للشركة بتقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع حسب النشاط( والتى هي عرضة لمخاطر ومنافع مختلفة عن 

القطاعات األخرى . وألغراض إدارية ، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها ، ولديها ثالثة قطاعات مفصح عنها كما يلي : 

	•	 تأمين عام ، ويقوم بتغطية التأمين الهندسي والحريق والتأمين البحري والتأمينات العامة األخرى .
	•	 تأمين المركبات ، ويقوم بتغطية تأمين السيارات .

	•	 تأمين طبي ، ويقوم بتغطية التأمين على الصحة . 

يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في القوائم 
المالية . 

لم تحـدث أية معامالت فيما بين القطاعات خالل الفترة . وفي حالة حدوث أية معاملة ، فانها تتم وفقًا ألسعار التحويل بين قطاعات األعمال ، 
وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى ، ومن ثم تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت فيما بين قطاعات األعمال 

والتي يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة .
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تصنيف المنتج 
عقود التأمين 

تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تقبل فيها الشركة )المؤمن( خطر التأمين من قبل طرف آخر )المؤمن عليه( من خالل االتفاق على 
تعويض المؤمن عليه إذا كان الحدث المستقبلي غير مؤكد في المستقبل )حدث مؤمن عليه( يؤثر سلبًا على المؤمن عليه ، كمبدأ توجهي 
عام ، تحدد الشركة اذا ما كان لديها خطر تأمين هام وذلك بمقارنة الفوائد المدفوعة مع الفوائد المستحقة الدفع إذا لم يقع الحدث المؤمن 

عليه . 

عقود االستثمار 
المالية في تغير مستقبلي  المخاطر  . وتتمثل  الهامة  المالية  المخاطر  التي يتم من خاللها تحويل  العقود  بأنها تلك  تعرف عقود االستثمار 
الفائدة أو سعر السهم أو سعر السلع األساسية أو سعر صرف العمالت األجنبية مؤشر األسعار أو  محتمل في واحدة أو أكثر من أسعار 

التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو متغيرات أخرى . 

حالما يتم تصنيف العقد على أنه عقد تأمين ، فانه يبقى كعقد تأمين للفترة المتبقية من عمره ، حتى لو تضاءلت مخاطر التأمين بشكل ملحوظ 
خالل هذه الفترة مالم تكن جميع الحقوق وااللتزامات قد أطفأت أو انتهت مدة صالحيتها . كما ويمكن إعادة تصنيف عقود االستثمار كعقود 

تأمين بعد نشوءها إذا أصبح خطر التأمين كبيرًا .

التوقف عن إثبات األصول وااللتزامات المالية 

األصول المالية 
يتم التوقف عن اثبات األصول المالية )أو حيثما ينطبق جزء من األصول المالية أو جزء من مجموعة من األصول المالية المماثلة( :

عند انتهاء الحق في الحصول على التدفقات النقدية من األصل . أ- 

عندما تحتفظ الشركة بحقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل ولكنها تحملت التزام بدفعها بالكامل بدون تأخير جوهري  ب- 
الى طرف آخر بموجب ترتيبات تنازل للطرف اآلخر .

أو أن الشركة قد نقلت حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل ، وقامت بشكل جوهري إما بنقل معظم المخاطر  ج- 
والمنافع لألصل أو لم تقم بتحويل وال االحتفاظ بمعظم المخاطر والمنافع لألصل ولكن قامت بنقل السيطرة على األصل .

عندما تقوم الشركة بنقل حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصول ولم تنقل وتحتفظ بكافة مخاطر ومنافع األصول بشكل 
إن   . األصول  بهذه  بالتعامل  الشركة  استمرارية  بشرط  باألصول  االعتراف  يتم  عندها   ، األصول  على  السيطرة  تنقل  لم  انها  وكما  جوهري 
استمرارية التعامل تمتد بشكل الضمانة على األصول المنقولة وتقاس بالقيمة الدفترية لالصول أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب 

الشركة بسدادها .
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المطلوبات المالية
يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية والتأمين وإعادة التأمين المستحقة الدفع وغيرها من المبالغ المستحقة الدفع عندما يتم إعفاء أو إلغاء 

االلتزام أو عند انتهاء مدته.

عندما يتم استبدال المطلوبات المالية بأخرى من نفس المقرض بشروط تختلف اختالفًا كبيرًا أو عندما يتم تعديل شروط المطلوبات المالية 
القائمة . ومثل هذا التبديل او التعديل يتم اعتباره كمطلوب أصلي تم إلغائه أو مطلوب جديد تم االعتراف به . ويتم االعتراف بالفرق في 

القيمة الدفترية ذات العالقة في قائمة عمليات التأمين .

القيمة العادلة
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت العمولة لألدوات ذات الشروط 

والمخاطر المماثلة.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 
إلى  البضائع  بهذه  المتعلقة  والمنافع  المخاطر  انتقال  عند  البضائع  لقاء  يتعين دفعها مستقباًل  التي  المبالغ  بااللتزامات بشأن  االعتراف  يتم 

الشركة أو عند الحصول على الخدمات ، سواء أصدرت الشركة فواتير بها أم ال.

المقاصة 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويصرح عنها بصافي مبالغها في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني قابل للتطبيق 
في مقاصة المبالغ المعترف بها وتكون هنالك نية لتسديد المبالغ بالصافي أو تحقيق الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. وال تتم 

مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين وعمليات المساهمين مالم يتطلب ذلك أو يجيزه معيار أو تفسير محاسبي.

عقود اإليجار 
يتم إثبات دفعات عقود االيجار التشغيلي كمصاريف ضمن قائمة عمليات التأمين بطريقة القسط الثابت على طول فترة عقد االيجار.

االستثمارات واألصول المالية األخرى 
يتم تصنيف األصول المالية والواقعة ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 39 على إنها استثمارات متاحة للبيع أو استثمارات محتفظ 
بها لتاريخ االستحقاق ، حسبما يكون مناسب . وعندما يتم االعتراف باألصول المالية مبدئيًا يتم قياسها على اساس القيمة العادلة . وفي حال 
االستثمارات التي ال تقاس على اساس القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ، فإنها تدرج بالقيمة العادلة زائدًا تكاليف العملية المتعلقة بها 

بشكل مباشر.
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(
)شركة مساهمة سعودية(

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمه(   4

تقرر الشركة تصنيف استثماراتها بعد االعتراف األولي وعندما يكون األمر مسموحًا ومناسبًا وتعيد تقييم هذه التصنيفات في كل نهاية سنة 
مالية .

يتم االعتراف بجميع المشتريات والمبيعات العادية في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم به الشركة بشراء األصول . تمثل الطريق العادية 
في المشتريات أو المبيعات الطريقة التي تتطلب تسليم األصول خالل فترة يتم تحديدها عادة من قبل التنظيمات او من خالل العرف الدارج 

في السوق .

- االستثمارات المتاحة للبيع 
كبند  العادلة  القيمة  أرباح وخسائر  العادلة وتقيد  بالقيمة  يتم قياس هذه االستثمارات   ، للبيع  المتاحة  باالستثمارات  المبدئي  االعتراف  بعد 
مستقل في حقوق الملكية الى ان يتم التوقف باالعتراف باالستثمار او عندما يكون هناك انخفاض في قيمة االستثمار ، حيث يتم عندها 
االعتراف باألرباح أو الخسائر المتراكمة والمصرح عنها مسبقًا في حقوق الملكية ، في قائمة عمليات المساهمين . وتدرج االستثمارات التي 

ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق بالتكلفة ناقصًا الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة ، ان وجدت.

- االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق 
إن االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق تمثل أصول مالية غير مشتقة والتي تحمل دفعات ثابتة أو محددة وتواريخ استحقاق محددة 
ويكون لدى الشركة فيه ايجابية ومقدرة على االحتفاظ بها الى تاريخ االستحاق . وبعد القياس المبدئي تدرج االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ 
االستحقاق بالتكلفة المطفأة . وتحسب هذه التكلفة عن طريق تخفيض التكلفة المعترف بها مبدئيًا بالمبالغ الرئيسية المعاد دفعها ويضاف أو 
يطرح منها االطفاء المجمع ألي فرق بين المبلغ المعترف به مبدئيًا والمبلغ في تاريخ االستحقاق وذلك بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية 
، كما يطرح من التكلفة المخصص لقاء أي انخفاض في القيمة . وتتضمن هذه العملية الحسابية جميع األتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة 
فيما بين أطراف العقد الذين يعتبروا جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت وجميع اقساط التأمين والخصومات األخرى . 
ويتم االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة عمليات المساهمين وذلك عندما يتوقف االعتراف باالستثمار أو عندما تنخفض قيمة االستثمار ، 

كما يتم ذلك ايضًا عن طريق عملية االطفاء .

- القروض والسلف 
تعتبر القروض والسلف موجودات مالية غير مشتقة ولها طرق سداد ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في السوق النشط . وبعد القياس 
المبدئي ، يتم قياس هذه الموجودات المالية في وقت الحق بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي )EIR( ناقصًا االنخفاض 
في القيمة . وتحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو قسط تأمين على التملك واألتعاب أو التكلفة التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ 
من معدل الفائدة الفعلي . يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي في االيرادات التمويلية في قائمة الدخل ، ويعترف بالخسائر الناتجة عن 

االنخفاض في القيمة في قائمة عمليات المساهمين في التكاليف التمويلية .

- القيمة العادلة 
تحدد القيمة العادلة لالستثمارات التي يتم المتاجرة بها بشكل نشط في األسواق المالية المنظمة بالرجوع لسعر السوق كما في نهاية يوم 
العمل بتاريخ قائمة المركز المالي . وفي حال عدم وجود سوق نشط لالستثمار ، فانه يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم . 
وتشمل هذه التقنيات استخدام سعر أحدث عملية تمت في تعامالت السوق الحرة ، أو بالرجوع للقيمة السوقية الحالية ألداة مشابهة أخرى ، 

او عن طريق تحليل التدفقات النقدية المخصومة او باستخدام طرق تقييم أخرى.
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة    5

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات 
المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية . بيد أن عدم التأكد من هذه التقديرات يمكن أن يؤدي إلى إجراء تعديل 

جوهري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات.

التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي  فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية المستقبلية واألخرى لعدم 
األولية والتي يمكن أن تؤدي كما هو موضح ادناه إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 

القادمة .

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 
يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بها الشركة. هناك 
العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. 
يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المفصح عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع اإلفصاح عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحدث 
المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي . إن الطريقة الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المفصح عنها 

وكذلك المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها ، تعتمد على التقييم اإلكتواري .

تقدر المطالبات التي تتطلب قرارًا من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات مخاطر مستقلة 
بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصـات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة ، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ 

عنها ، كل ثالثة أشهر .

خسائر االنخفاض في الذمم المدينة
تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية التي لها 
خصائص مخاطر ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من عدم وجود إنخفاض في قيمتها . إن الذمم المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من 
وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر في إثبات خسارة االنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من 
وجود انخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة االنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، تقوم الشركة بتقويم خصائص 
مخاطر االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرًا على المقدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقًا 

للشروط التعاقدية. 

التكاليف المؤجلة الكتتاب وثائق التأمين
تقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة ببيع الوثائق الجديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة ، وتطفأ في قائمة عمليات التأمين على مدى فترة التغطية 
التأمينية ذات العالقة. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، فإنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه 

التكاليف، ويمكن أن يتطلب ذلك إجراء شطب إضافي في قائمة عمليات التأمين .
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

6  ممتلكات ومعدات

إن األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات ألغراض حساب االستهالك هي كما يلي :

السنوات
 4أجهزة وبرامج الكمبيوتر

 5األثاث والتركيبات والتجهيزات المكتبية 
 4السيارات

أ ( عمليات التأمين 

 أجهزة وبرامج
 الكمبيوتر

 ريال سعودي

األثاث
والتركيبات

والتجهيزات 
المكتبية

ريال سعودي
 السيارات

 ريال سعودي

 المجموع 
2009 

 ريال سعودي

التكلفة : 
 220 ،937 ،1 350 ،67 865 ،116 ،1 005 ،753المحول من دفاتر المساهمين

 018 ،503 ،1 - 566 ،671 452 ،831إضافات

 238 ،440 ،3 350 ،67  431 ،788 ،1 457 ،584 ،1في 31 ديسمبر 2009

االستهالك :
 504 ،507 490 ،4 017 ،288 997 ،214المحول من دفاتر المساهمين

 476 ،536 022 ،18 756 ،248 698 ،269المحمل للسنة

 980 ،043 ،1 512 ،22  773 ،536  695 ،484 في 31 ديسمبر 2009 

صافي القيمة الدفترية :
 258 ،396 ،2 838 ،44 658 ،251 ،1 762 ،099 ،1في 31 ديسمبر 2009 

لم يكن هناك عمليات تأمين للشركة في عام 2008 .
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

ممتلكات ومعدات )تتمة(  6

ب ( عمليات المساهمين

 أجهزة وبرامج
 الكمبيوتر

 ريال سعودي

األثاث والتركيبات
والتجهيزات 

المكتبية
ريال سعودي

السيارات
ريال سعودي

 المجموع 
2009 

ريال سعودي

التكلفة : 
 220 ،937 ،1 350 ،67 865 ،116 ،1 005 ،753    في بداية السنة

)220 ،937 ،1()350 ،67()865 ،116 ،1()005 ،753(   المحول إلى علميات التأمين
  -  -  -  -   في 31 ديسمبر 2009

االستهالك :
 504 ،507 490 ،4 017 ،288 997 ،214   في بداية السنة

)504 ،507()490 ،4()017 ،288()997 ،214(   المحول إلى عمليات التأمين
  -  -  -  -   في 31 ديسمبر 2009 

صافي القيمة الدفترية :
  -  -  -  -   في 31 ديسمبر 2009 

أجهزة وبرامج
الكمبيوتر

 ريال سعودي

 األثاث والتركيبات
والتجهيزات 

المكتبية
ريال سعودي

السيارات
ريال سعودي

 المجموع 
2008 

ريال سعودي

التكلفة : 
 220 ،937 ،1 350 ،67 865 ،116 ،1 005  ،753    اإلضافات

 220 ،937 ،1 350 ،67 865 ،116 ،1 005 ،753   في 31 ديسمبر 2008

االستهالك :
 504 ،507 490 ،4 017 ،288 997 ،214   للمحمل للفترة

 504 ،507 490 ،4 017 ،288 997 ،214   في 31 ديسمبر 2008

صافي القيمة الدفترية :
 716 ،429 ،1 860 ،62 848 ،828 008 ،538   في 31 ديسمبر 2008

WALA ARABIC new.pdf   38 5/6/10   12:25:12 PM



الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(
)شركة مساهمة سعودية(

37

ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

ذمم تأمين مدينة  7
2009   2008

ريال سعودي ريال سعودي

 - 507 ،990 ،41أقساط مدينة

 - 511 ،502 ،4شركات التأمين وإعادة التأمين

46، 493، 018 - 

إن جميع المبالغ المذكورة أعاله مستحقة خالل 12 شهرًا من تاريخ قائمة المركز المالي ، ويتم ترحيل المبالغ المستحقة من معيدي التأمين عادة 
على أساس ربع سنوي . 

كانت الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي :
2009   2008  

ريال سعودي ريال سعودي

 - 000 ،000 ،1المجنب خالل السنة
 - 000 ،000 ،1في نهاية السنة

إن أعمار الحسابات المدينة الناتجة عن عقود التأمين وإعادة التأمين كما في 31 ديسمبر 2009 هي كالتالي :

أقساط تأمين مدينة 
متأخر السداد ولكنه غير منخفض القيمة

غير متأخر السداد
وال منخفض اإلجمالي

181-360 يوما121-180 يوما 61-120 يوما 31-60 يوما30 يومالقيمة

200941، 990، 507 17، 420، 457 12، 765، 548 6، 562، 682 1، 555، 471 2، 301، 592 1، 384، 757 
2008- - - - - - - 

أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة 
متأخر السداد ولكنه غير منخفض القيمة

غير متأخر السداد
وال منخفض اإلجمالي

181-360 يوما121-180 يوما 61-120 يوما 31-60 يوما30 يومالقيمة

20094، 502، 511 243، 946 1، 948، 669 416، 571 642، 947 500، 303 750، 075 
2008- - - - - - - 

من المتوقع ان يتم تحصيل الحسابات المدينة غير المنخفضة القيمة بالكامل . علمًا بأنه ليس من عادة الشركة الحصول على ضمانات على 
الحسابات المدينة .

أقساط تأمين غير مكتسبة   8
2009   2008

ريال سعودي ريال سعودي

- 222 ،425 ،70أقساط تأمين غير مكتسبة
-)296 ،406 ،30(حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

40، 018، 926 -
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الحركة في مطالبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين   9

20092008

االجمالي
 حصة معيدي 
 عقود التأمين

 
اإلجماليالصافي

حصة معيدي 
الصافيعقود التأمين

ريال سعوديريال سعودي ريال سعوديريال سعودي ريال سعوديريال سعودي

المطالبات :

مطالبات التأمين المسددة 
- -- 136 ،415 ،12)705 ،368 ،2( 841 ،783 ،14خالل السنة

- -- 899 ،797 ،27)596 ،117 ،25( 495 ،915 ،52المجنب خالل السنة

 - -- 035 ،213 ،40)301 ،486 ،27( 336 ،699 ،67االجمالي في نهاية السنة

تحليل المطالبات تحت التسوية 

في 31 ديسمبر :

- - - 960 ،954 ،13)596 ،117 ،25( 556 ،072 ،39مطالبات مفصح عنها

مطالبات متكبدة ولكن غير 

- - - 939 ،842 ،13  - 939 ،842 ،13مفصح عنها

52، 915، 495 )25، 117، 596(27، 797، 899 - - - 
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

موجودات عقود معيدي التأمين ومطلوبات عقود التأمين   10

اإلجمالي التأمينات األخرىتأمين المحركاتالتأمين الطبي
 ريال سعودي ريال سعوديريال سعوديريال سعودي 

اإلجمالي :

مطلوبات عقود التأمين

 556 ،072 ،39 597 ،241 ،29 661 ،427 ،6 298 ،403 ،3مطالبات مفصح عنها غير مسددة

 939 ،842 ،13 730 ،651 ،2 895 ،387 ،10 314 ،803مطالبات متكبدة ولكن غير مفصح عنها 

 222 ،425 ،70  189 ،970 ،23  894 ،268 ،26  139 ،186 ،20 أقساط تأمين غير مكتسبة

 717 ،340 ،123  516 ،863 ،55  450 ،084 ،43  751 ،392 ،24 إجمالي مطلوبات عقود التأمين ، االجمالي

مبالغ قابلة لالسترداد من معيدي التأمين

 596 ،117 ،25 106 ،323 ،22 182 ،412 308 ،382 ،2مطالبات مفصح  عنها غير مسددة

 296 ،406 ،30 669 ،825 ،18 - 627 ،580 ،11اقساط تأمين غير مكتسبة

 892 ،523 ،55  775 ،148 ،41  182 ،412  935 ،962 ،13 إجمالي حصة معيدي التأمين من مطلوبات التأمين

الصافي :

960 ،954 ،49113 ،918 ،6 479 ،015 ،6 990 ،020 ،1مطالبات مفصح عنها غير مسددة

939 ،842 ،73013 ،651 ،2 895 ،387 ،10 314 ،803مطالبات متكبدة ولكن غير مفصح عنها

926 ،018 ،40 520 ،144 ،5 894 ،268 ،26 512 ،605 ،8أقساط تأمين غير مكتسبة

10، 429، 816 42، 672، 268 14، 714، 741 67، 816، 825 

في عام 2008 ، كانت الشركة في مرحلة ما قبل التشغيل وبالتالي ، لم يكن هناك عمليات تأمين ليتم تصنيفها ضمن موجودات عقود إعادة 
التأمين ومطلوبات عقود التأمين .
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ايضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   11

تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسين والمديرين والشركات الخاضعة للرقابة والتي تسيطر هذه الجهات عليها بشكل جوهري أو 
مشترك . تعتمد سياسات التسعير والشروط الخاصة بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة . 

ويبين الجدول التالي إجمالي مبلغ المعامالت التي تم إبرامها مع الجهات ذات العالقة للسنة المالية ذات العالقة .

مبالغ مستحقة إلىمبالغ مستحقة منمشتريات عقود مبيعات عقود 
جهات ذات عالقة جهات ذات عالقة إعادة تأمين تأمين

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

أعضاء مجلس اإلدارة
 وجهات ذات عالقة

20098، 967، 004 254، 200 1، 852، 096 -
2008----

كبار موظفي اإلدارة
20094، 680  ---
2008----

المستحق من / إلى 
شركة حليفة

2009--856، 050 4، 116، 333 
2008---8، 883، 937 

يتم اجراء المعامالت مع الجهات ذات العالقة حسب أسعار السوق العادية . وتستخدم القيم الدفترية عند عدم إمكانية تحديد أسعار السوق . 
ان األرصدة القائمة كما في نهاية السنة غير مكفولة بضمانات ويتم السداد حسب شروط الدفع . ولم يكن هنالك ضمانات مقدمة أو مستلمة 
لقاء الحسابات المدينة للجهات ذات العالقة . وبالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، لم تجنب الشركة أي مخصص للديون المشكوك 

في تحصيلها والمتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة حيث أن اإلدارة على ثقة فيما يتعلق باسترداد األرصدة ذات العالقة .

تعويض كبار موظفي إدارة الشركة :
2009  2008  

ريال سعودي ريال سعودي

 665 ،848 ،1 190 ،316 ،3مزايا قصيرة األجل 
 612 ،113  883 ،195 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

3، 512، 073 1، 962، 277 
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

نقد وما في حكمه    12

20092008
ريال سعوديريال سعودي

أ (  عمليات التأمين
 - 802 ،207نقد في صندوق

 - 008 ،178 ،26نقدية لدى البنوك
 - 810 ،385 ،26نقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية 

20092008
ريال سعوديريال سعودي

ب( عمليات المساهين
 744 ،909 ،2 065 ،396 ،40نقدية لدى البنوك

  - 614 ،045 ،30ودائع قصيرة األجل 
 744 ،909 ،2 679 ،441 ،70نقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية 

يتم إيداع الحسابات البنكية لدى أطراف أخرى ذات تصنيف إئتماني استثماري . 

وديعة نظامية  13

تمثل الوديعة النظامية 10 % من رأس المال المدفوع والمحتفظ به وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية 
وال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي .

وديعة قصيرة األجل    14

إن الودائع ألجل المسجلة بالريال السعودي ، تربط لفترات متفاوتة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 12 شهرًا على أساس المتطلبات النقدية 
للشركة ، وتحقق فائدة بمعدل يصل الى 89 ،1% كما في تاريخ 31 ديسمبر 2009 )31 ديسمبر 2008 : 8 ،4%( . إن الودائع القصيرة األجل 

محتفظ بها لدى أطراف أخرى لديهم تصنيف ائتماني استثماري .

موجودات مالية أخرى   15

فيما يلي ملخص الموجودات المالية األخرى للشركة حسب الفئات :

20092008
ريال سعوديريال سعودي

- 000 ،500 ،6محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

-  291 ،929 ،25متاحة للبيع

 000 ،800 078 ،923 ،1سلف لقاء االستثمارات
34، 352، 369 800، 000 
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
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موجودات مالية أخرى )تتمة(    15

يقارن الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المالية المحددة أعاله مع قيمتها الدفترية .

       2009                               2008                                

 القيمة العادلة القيمة الدفترية  القيمة العادلة القيمة الدفترية
 ريال سعودي ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 

 -  - 000 ،500 ،6 000 ،500 ،6محتفظ بها لتاريخ االستحقاق
 -  - 291 ،929 ،25 291 ،929 ،25متاحة للبيع 

 -  - 078 ،923 ،1  078 ،923 ،1 سلف لقاء االستثمارات

34، 352، 369  34، 352، 369 -  - 

أ ( محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

2009  2008 
ريال سعودي ريال سعودي

القيمة العادلة

 - 000 ،500 ،6 سندات الدين

التكلفة المطفأة
 - 000 ،500 ،6سندات دين

ب( متاحة للبيع

2009 2008
ريال سعودي ريال سعودي

 - 291 ،929 ،25أسهم

ج( القروض والسلف 

2009 2008 
ريال سعوديريال سعودي

 000 ،800 078 ،923 ،1سلف لقاء االستثمارات

إن االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تمثل السندات ذات السعر الثابت والتي يتم تداولها فيما بين سوق البنوك داخل المملكة 
العربية السعودية وتحدد القيم وفقًا لهذا السوق ، عندما يكون متاحًا ، أو من خالل نموذج تسعير مناسب . إن السندات ذات السعر الثابت لها 

فترة استحقاق مدتها خمس سنوات . تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لهذه االستثمارات تقارب قيمتها الدفترية.

تم خالل السنة اجراء استثمارات في الصناديق المدارة وتمثل هذه االستثمارات األوراق المالية المتداولة في السوق المحلية . ان المعلومات 
الخاصة بالصناديق المدارة تكون عادة محدودة بالتقارير الدورية لمديري االستثمارات حول اداء االستثمار . ولقد قامت االدارة بمراجعة استثماراتها 
الصناديق  بهذه  يتعلق  المحددة فيما  المعلومات  وبناًء على   ، االستثمارات  انخفاض في قيمة  اذا حدث  لتقييم فيها  المدارة  الصناديق  في 

وعملياتها ، فإنه من وجهة نظر االدارة ان االستثمارات في الصناديق المدارة لم تتعرض ألي انخفاض في القيمة .
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موجودات مالية أخرى )تتمة(    15

تمثل السلف لقاء االستثمارات المبالغ المدفوعة مقابل نسبة راس المال المقترح / الصادر للشركات التي تاسست حديثًا أو التي هي قيد 
التطوير . وبالنسبة للشركات في مرحلة التأسيس ، يتم تسديد الدفعات مقابل حصة الشركة في هذه الشركات عند استكمال اإلجراءات 

النظامية المتعلقة بتأسيسها .

ذمم معيدي التأمين الدائنة  16
2009 2008

ريال سعودي ريال سعودي

-    383 ،745 ،33شركات إعادة التأمين
-    804 ،548 ،6دائنون آخرون

40، 294، 187    -

المصاريف مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى   17
أ ( عمليات التأمين

2009   2008  
ريال سعودي ريال سعودي

-    463 ،875 ،2مصاريف مستحقة الدفع
-    000 ،100 دائنون آخرون

2، 975، 463    -

ب( عمليات المساهمين
2009   2008  

ريال سعودي ريال سعودي

 500 ،113 000 ،374مصاريف مستحقة الدفع 
 -    476 ،874 ،1زكاة

 333 ،116 ،4 333 ،116 ،4مبالغ مستحقة إلى شركة حليفة
 766 ،285 ،1 422 ،418 دائنون آخرون

6، 783، 231 5، 515، 599 

رأس المال  18

إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة هو 200 مليون ريال سعودي كما في نهاية الفترة وهو مقسم إلى 20 مليون سهم 
قيمة السهم الواحد 10 ريال سعودي . تنقسم ملكية الشركة لمساهمين محليين بنسبة 5 ،89% وشركة أجنبية بنسبة 5 ،%10 . 

فيما يلي ملخص رأس المال كما في نهاية السنة :
المدفوع                    المصرح بـه والمصدر 

المبلغ المبلغ األسهــم 
ريال سعوديريال سعودي 

 000 ،000 ،80 000 ،000 ،80 000 ،000 ،8مساهمون عامون
 000 ،000 ،120 000 ،000 ،120 000 ،000 ،12مساهمون مؤسسون 

20، 000، 000 200، 000، 000 200، 000، 000 
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االحتياطي النظامي   19

تمشيًا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وبنود عقود تأسيس الشركة ، فإنه يجب على الشركة تخصيص 20% من 
دخل المساهمين في كل سنة حتى يبلغ االحتياطي 100% من رأس المال المدفوع . وفي ضوء الخسائر المتراكمة ، لم يتم هذا التخصيص 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 .

صافي إيرادات أقساط التأمين  20
2009 2008 

ريال سعودي ريال سعودي

    - 168 ،920 ،142أقساط عقود التأمين المكتتبة
    -)222 ،425 ،70(الحركة في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة 

    - 946 ،494 ،72إجمالي إيرادات أقساط التأمين

    - 607 ،257 ،61أقساط عقود إعادة التأمين الصادرة
    -)296 ،406 ،30(الحركة في مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة

    - 311 ،851 ،30أقساط التأمين الصادرة إلى معيدي التأمين
    - 635 ،643 ،41صافي أقساط التأمين المكتسبة

الزكاة وضريبة الدخل  21

الزكاة 

المحمل للسنة 

2009   

الفترة من 4 يوليو 
2007 الى 31 

ديسمبر
2008 

ريال سعودي  ريال سعودي تتألف الزكاة المحملة مما يلي :

 068 ،183 ،4 098 ،402 ،2مخصص السنة الحالية
    -)622 ،527(تعديل عائد لسنة سابقة )مخصص مدرج بالزيادة(

 068 ،183 ،4 476 ،874 ،1المحمل للسنة / للفترة

احتسب مخصص السنة الحالية على اساس البنود التالية :
2009 2008

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 211 ،537 ،185 065 ،030 ،181حقوق المساهمين
 078 ،324 646 ،490 ،4مطلوبات غير متداولة
)716 ،229 ،22()336 ،119 ،25(موجودات غير متداولة

 573 ،631 ،163 375 ،401 ،160وعاء الزكاة 

إن الفروق بين النتائج وفقا للقوائم المالية والنتائج الخاضعة للزكاة قد نشأت بصورة رئيسية عن المخصصات غير المسموح بحسمها في 
احتساب الربح الخاضع للزكاة .
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الحركة في المخصص خالل السنة 
كانت الحركة في مخصص الزكاة للسنة على النحو التالي :

2009  2008    
 ريال سعودي  ريال سعودي 

 068 ،183 ،4 476 ،874 ،1المجنب خالل السنة / الفترة
)068 ،183 ،4(  -المبالغ المدفوعة خالل السنة / الفترة 

  - 476 ،874 ،1في نهاية السنة / الفترة

ضريبة الدخل 

لم يجنب مخصص لضريبة الدخل للسنة / للفترة نظرًا للخسائر المتكبدة .

موقف الربوط الزكوية والضريبية

قدمت الشركة إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 وسددت الزكاة وضريبة الدخل حسب اإلقرار وحصلت 
على الشهادة المطلوبة من مصلحة الزكاة والدخل .

تعويض نهاية الخدمة   22

أ( عمليات التأمين 
2009   2008  

 ريال سعودي  ريال سعودي 

  - 078 ،324المحول من دفاتر المساهمين
  - 348 ،458مخصص السنة / الفترة

  -)169 ،60(مخصص مستخدم
722، 257 -  

ب( عمليات المساهمين
2009    2008  

 ريال سعودي  ريال سعودي 

  - 078 ،324الرصيد في بداية السنة
 657 ،107  -المحول من شركة حليفة

  -)078 ،324(المحول إلى دفاتر عمليات التأمين
 221 ،217  -مخصص السنة / الفترة

)800(  -مخصص مستخدم
-  324، 078 
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مصاريف تأسيس وإصدار األسهم    23

2009  

الفترة من 4 يوليو
2007 الى 31 

ديسمبر
2008  

 ريال سعودي   ريال سعودي 

 168 ،434 ،7    -مصاريف اكتتاب
 993 ،206 ،3    -المصاريف المتعلقة بتقرير الجدوى

 391 ،077 ،3    -تكاليف موظفين
 352 ،259 ،2    -الرسوم المصرفية ورسوم الضمان

 126 ،498 ،1     -مصاريف أخرى
-     17، 476، 030 

المصاريف العمومية واالدارية   24

أ( عمليات التأمين 

2009  

الفترة من 4 يوليو 
 2007 الى 31 

 ديسمبر
 2008 

 ريال سعودي  ريال سعودي 

    - 699 ،598مصاريف ايجار
    - 097 ،535استهالك

    - 894 ،444 ،2اتعاب قانونية ومهنية
    - 154 ،378 ،4مصاريف أخرى

7، 956، 844 -    

ب( عمليات المساهمين

2009 

الفترة من 4 يوليو 
 2007 الى 31 

 ديسمبر
 2008  

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 649 ،222 ،6 000 ،031 ،2تكاليف موظفين
 245 ،562    -مصاريف ايجار

 504 ،507    -استهالك
 964 ،564 ،1    -مصاريف قانونية ومهنية

 568 ،993  258 ،86 مصاريف أخرى
 2، 117، 258  9، 850، 930 

إن أساس توزيع المصاريـف العمومية واالدارية من العمليات المشتركة ، يتم تحديده من قبل اإلدارة ويعتمد من قبل مجلس اإلدارة . وحيث أن 
الشركة بدأت عملياتها خالل السنة ، فبالتالي تم تخصيص غالبية المصاريف العمومية واإلدارية إلى عمليات التأمين وذلك حسب تقدير اإلدارة .
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التقارير القطاعية   25

أخـرى . وتشتمل  المركبات وتأمين طبي وتأمينات  : تأمين  النشاط مصنفة كقطاعات  ، تتكون الشركة من قطاعات حسب  لألغراض اإلدارية 
القطاعات األخرى على التأمين المالحي والتأمين الهندسي والتأمين ضد االضرار. وتعتبر هذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة من خالله 

بتقديم تقريرها عن المعلومات القطاعية األولية .  

وموجوداتها  الشركة  بنشاطات  يتعلق  فيما  النشاط  حسب  القطاعات  اإلدارة  اعتمدت   ، بالشركة  الداخلية  التقارير  إعداد  عملية  مع  تمشيا 
ومطلوباتها كما هو مدرج أدناه .

ال تتضمن النتائج القطاعية الرواتب التشغيلية واالدارية والمصاريف العمومية واإلدارية وقد تم إدراجها ضمن المصاريف غير الموزعة .

المجموعأخرى تأمين سيارات تأمين طبيالقطاعات التشغيلية
ريال سعوديريال سعودي ريال سعوديريال سعوديللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009

 168 ،920 ،142 831 ،205 ،58 799 ،699 ،56 538 ،014 ،28إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 635 ،643 ،41 901 ،372 ،9 794 ،336 ،94029 ،933 ،2صافي اقساط التأمين المكتسبة 

)879 ،053 ،7()814ر148 ،1()938 ،602 ،4()127 ،302 ،1(صافي النتائج المكتتبة 
)080 ،692 ،18()080 ،692 ،18( - - مصاريف غير موزعة

)959 ،745 ،25()894 ،840 ،19()938 ،602 ،4()127 ،302 ،1(العجز من عمليات التأمين 

كما في 31 ديسمبر 2009
موجودات عمليات التأمين

 296 ،406 ،30 669 ،825 ،18 - 627 ،580 ،11حصة معيدي التأمين من األقساط    غير المكتسبة 
 596 ،117 ،25 106 ،323 ،22 182 ،412 308 ،382 ،2حصة معيدي التأمين من المطالبات     تحت التسوية

 806 ،205 ،6 973 ،623 ،1 594 ،494 ،3 239 ،087 ،1تكاليف اكتتاب مؤجلة
 166 ،161 ،108 166 ،161 ،108  -   - موجودات غير موزعة 
 864 ،890 ،169 914 ،933 ،150 776 ،906 ،3 174 ،050 ،15 إجمالي الموجودات

مطلوبات عمليات التأمين
 222 ،425 ،70 188 ،970 ،23 894 ،268 ،26 140 ،186 ،20أقساط تأمين غير مكتسبة

 495 ،915 ،52 327 ،893 ،31 556 ،815 ،16 612 ،206 ،4مطالبات تحت التسوية
 147 ،550 ،46 147 ،550 ،46  -   - مطلوبات غير موزعة
 864 ،890 ،169 662 ،413 ،102 450 ،084 ،43 752 ،392 ،24إجمالي المطلوبات

في عام 2008 ، كانت الشركة في مرحلة ما قبل التشغيل وبالتالي لم يكن هناك عمليات تأمين يتعين تصنيفها ضمن التقارير القطاعية . 

ألغراض التقارير التشغيلية واإلدارية ، تنظم الشركة كقطاع جغرافي واحد حيث تمارس الشركة عملياتها داخل المملكة العربية السعودية 
فقط .
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تمثل القيمة العادلة المبلغ الذي تتم على أساسه مبادلة أصل ما أو سداد التزام بين أطراف مدركة وراغبة وعلى أساس السعر الفوري 
للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة . وتتألف الموجودات المالية للشركة من النقدية واألرصدة لدى البنوك والموجودات األخرى ، وتتألف 

مطلوباتها المالية من المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى . 

وال يوجد فرق جوهري بين القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي .

األدوات المالية 
إن األداة المالية هي أي عقـد يؤدي الى نشوء أصل مالي في أحد المشاريع ومطلوب مالي أو أداة حقوق الملكية في مشروع آخر . 

فئات األدوات المالية 

أ( عمليات التأمين 
2009  2008 

 ريال سعودي  ريال سعودي 

الموجودات المالية
    - 018 ،493 ،46أقساط تأمين مستحقة القبض

    - 892 ،523 ،55موجودات عقود إعادة التأمين
    - 806 ،205 ،6تكاليف اكتتاب وثائق تأمين - مؤجلة

    - 050 ،856مبالغ مستحقة من شركة حليفة 
    - 593 ،652 ،29مبالغ مستحقة من المساهمين

    -  810 ،385 ،26نقد وما في حكمه
165، 117، 169  -    

المطلوبات المالية
    - 957 ،898 ،125مطلوبات عقود تأمين

    - 187 ،294 ،40دائنون اعادة التأمين
    - 462 ،975 ،2مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

169، 168، 606 -    

ب( عمليات المساهمين
2009 2008 

 ريال سعودي ريال سعودي 

الموجودات المالية
 000 ،800 369 ،352 ،34موجودات مالية أخرى

 911 ،811 ،2 463 ،839إيرادات مستحقة 
 799 ،602 ،158 000 ،000 ،65ودائع قصيرة األجل 
 744 ،909 ،2 679 ،441 ،70نقد وما في حكمه

170، 633، 511 165، 124، 454 

المطلوبات المالية
 599 ،515 ،5 755 ،908 ،4مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

    - 593 ،652 ،29مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين
34، 561، 348 5، 515، 599 
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ب( عمليات المساهمين )تتمة( :
تتألف األدوات المالية من الموجودات والمطلوبات المالية كما تم تحديدها أعاله .

وال يوجد فرق جوهري بين القيم العادلة لالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والمدرجة بالتكلفة )االيضاح 16( وقيمها الدفترية . 
وتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في تحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والسلف وذلك بإتباع الطريقة 

الفنية للتقييم :

بالنسبة لألسعار المدرجة )غير معدلة( في السوق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة . المستوى األول : 

بالنسبة للطرق الفنية األخرى التي يمكن أن يالحظ األثر الجوهري الذي تحدثه كافة المدخالت على  المستوى الثاني :  
القيمة العادلة المسجلة وذلك إما بشكل مباشر أو غير مباشر . 

بالنسبة للطرق الفنية األخرى التي ال تعتمد على المعلومات الممكن مالحظتها في السوق والتي  المستوى الثالث :  
تستخدم للمدخالت ذات االثر الجوهري على القيمة العادلة المسجلة .

 اجمالي القيمة 31 ديسمبر 2009
 العادلة  المستوى الثالثالمستوى الثاني المستوى األول

 ريال سعودي ريال سعوديريال سعودي ريال سعودي

األدوات المالية :
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق :

 000 ،500 ،6  - 000 ،500 ،6  -سندات دين

استثمارات متاحة للبيع :
 291 ،929 ،25 000 ،800 -  291 ،129 ،25 أسهم 

القروض والسلف :
 078 ،923 ،1  078 ،923 ،1  -   - سلف االستثمارات

 369 ،352 ،34  078 ،723 ،2  000 ،500 ،6  291 ،129 ،25 اإلجمالي

كان لدى الشركة في عام 2008 ، سلفة لالستثمار بمبلغ 000، 800 ريال سعودي وقد تم تصنيفها ضمن المستوى الثالث من األدوات المالية . 

المخاطر المالية
تتمثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين والنقد وما في حكمه  والودائع النظامية 

والمبالغ المدفوعة لالستثمارات . 

لم تدخل الشركة في عمليات لمشتقات األدوات المالية . 

تتمثل المخاطر الهامة الناشئة عن األدوات المالية للشركة في مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر اإلئتمان ومخاطر أسعار 
السوق ومخاطر السيولة . يقوم مجلس االدارة بمراجعة وقبول السياسات الالزمة إلدارة كل من هذه المخاطر الملخصة أدناه .

مخاطر أسعار العمولة
تنشأ مخاطر أسعار العمولة من إمكانية تأثير التغيرات في أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية . وتتعرض 
الشركة لمخاطر أسعار العمولة على بعض من حساباتها لدى البنوك والنقدية . وتعمل الشركة على الحد من مخاطر أسعار العمولة بمراقبة 
التغيرات في أسعار العمولة في العمالت المسجل بها النقدية واالستثمارات الخاصة بالشركة . وقد كان سعر العمولة الفعلي في نهاية الفترة 

 . )%4، 8 : 2008( %1، 89

إن تاريخ االستحقاق لجميع األدوات المالية التي تحمل عمولة يكون أقل من سنة واحدة كما في نهاية السنة فيما عدا االستثمار المحتفظ بها 
لتاريخ االستحقاق . 
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إن األثر على قائمة عمليات المساهمين يمثل األثر التقريبي للتغيرات المفترضة في أسعار العمولة على خسارة الشركة للسنة على أساس 
السعر العائم للموجودات المالية المقتناة كما في 31 ديسمبر 2009 .

إن األثر على قائمة عمليات المساهمين إلى النقـص في سعر العمولة لعشر نقاط أساسية )التغيرات الممكنة بصورة معقولة( ، مع ثبات 
كافة الفروقات األخرى ، سوف يكون له تأثير بالزيادة في الخسارة بواقع 12 ،0 مليون ريال سعودي )2008 : 18 ،0 مليون ريال سعودي( .

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتراماتها المرتبطة بعقود التأمين والمطلوبات المالية حسب استحقاقها . 

تتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتضمن اإلدارة توفر السيولة الكافية لمواجهة أي التزامات عند نشوئها. 

إن الودائع المحتفظ بها من قبل الشركة كما في قائمة المركز المالي ، كانت فترات استحقاقها األصلية ال تتعدى ستة أشهر . عالوة على 
ذلك ، فإن االلتزامات )في السياق العادي لألعمال( في نهاية الفترة ، هي غير جوهرية . 

جميع المطلوبات المالية متفق على سدادها خالل فترة سنة وال تخضع ألي عموالت مالية محددة .

يوضح الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات المالية حسب التاريخ المتوقع إلستردادها أو تسويتها .

31 ديسمبر 2009

 المجموع أكثر من 12 شهرًا أقل من 12 شهرًا
ريال سعوديريال سعودي ريال سعودي

الموجودات المالية لعمليات التأمين 
 018 ،493 ،46-    018 ،493 ،46أقساط تأمين مدينة 

 698 ،729 ،61-    698 ،729 ،61موجودات عقود إعادة تأمين
 810 ،385 ،26 -    810 ،385 ،26 نقد وما في حكمه 

 526 ،608 ،134-    526 ،608 ،134إجمالي الموجودات المالية لعمليات التأمين 

المجموع أكثر من 12 شهرًا أقل من 12 شهرًا
ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

 187 ،294 ،40-    187 ،294 ،40حسابات إعادة تأمين دائنة
 463 ،975 ،2-    463 ،975 ،2مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 958 ،898 ،125-    958 ،898 ،125مطلوبات عقود تأمين
 608 ،168 ،169-    608 ،168 ،169إجمالي المطلوبات المالية لعمليات التأمين

لم يكن هنالك عمليات تأمين للشركة في عام 2008 .
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31 ديسمبر 2009 

المجموع أكثر من 12 شهرًاأقل من 12 شهرًا
ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

الموجودات المالية للمساهمين
 000 ،000 ،20 000 ،000 ،20    -وديعة نظامية

 463 ،839    - 463 ،839إيرادات مستحقة وموجودات أخرى
 000 ،000 ،65    - 000 ،000 ،65ودائع قصيرة األجل 
 679 ،441 ،70    - 679 ،441 ،70نقد وما في حكمه 

 369 ،352 ،34  000 ،500 ،6  369 ،852 ،27 موجودات مالية أخرى
 511 ،633 ،190 000 ،500 ،26  511 ،133 ،164إجمالي الموجودات المالية للمساهمين

المطلوبات المالية للمساهمين

 755 ،908 ،4    - 755 ،908 ،4مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 593 ،652 ،29     -   593 ،652 ،29 مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين

 348 ،561 ،34     -   348 ،561 ،34 إجمالي المطلوبات المالية للمساهمين

31 ديسمبر 2008

المجموعأكثر من 12 شهرًا أقل من 12 شهرًا
ريال سعوديريال سعودي ريال سعودي

الموجودات المالية للمساهمين

 911 ،611 ،3    -    911 ،611 ،3إيرادات مستحقة وموجودات أخرى
 799 ،602 ،158    - 799 ،602 ،158ودائع قصيرة األجل 
 744 ،909 ،2     -   744 ،909 ،2 نقد وما في حكمه 

 454 ،124 ،165    -   454 ،124 ،165اجمالي الموجودات المالية للمساهمين

المجموعأكثر من 12 شهرًا أقل من 12 شهرًا
ريال سعوديريال سعودي ريال سعودي

المطلوبات المالية للمساهمين

 266 ،399 ،1    - 266 ،399 ،1مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 333 ،116 ،4     -   333 ،116 ،4 مبالغ مستحقة إلى شركة حليفة

 599 ،515 ،5     -   599 ،515 ،5 إجمالي المطلوبات المالية للمساهمين
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المخاطر المالية )تتمة(
مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد طرفي األداة المالية في الوفاء بالتزاماته والتسبب في خسارة مالية للطرف اآلخر . وبالنسبة لجميع 
فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة ، فإن الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان يمثل القيمة الدفترية لهذه الموجودات 

المالية كما هو مفصح عنها في قائمة المركز المالي . 

تسعى الشركة الى الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء بوضع حد ائتمان لكل وكيل ووسيط وبمراقبة الحسابات المدينة غير 
المسددة . تتكون أقساط التأمين المدينة من عدد كبير من الوسطاء / العمالء وبشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية والتي يمثل 

فيها أكبر خمسة وسطاء / عمالء 50% من الحسابات المدينة كما في 31 ديسمبر 2009 .

تبرم الشركة فقط عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف أخرى معترف بها وتتمع باألهلية االئتمانية . وتتم مراقبة الحسابات المستحقة القبض 
من عقود التأمين وإعادة التأمين بشكل مستمر لتقليل فرصة تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة .

إن الحسابات البنكية الخاصة بالشركة محتفظ بها لدى عدد من البنوك الدولية والمحلية وفقًا للحدود التي يضعها مجلس اإلدارة .

يقدم الجدول التالي المعلومات المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر االئتمان وذلك بتصنيف الموجودات وفقًا لمعدل االئتمان لدى الشركة مع 
االطراف األخرى . وتعتبر فئة االستثمار بمثابة أعلى معدل ائتماني ممكن ، وتصنف الموجودات الواقعة خارج نطاق فئة االستثمار كـ »الفئة 

غير االستثمارية« )مقبول( أو كـ 'متأخر السداد ولكنه غير منخفض القيمة' .

موجودات عمليات التأمين كما في 31 ديسمبر 2009

غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

متأخر السداد الفئة   
 الفئة

 االستثمارية
غير االستثمارية 

)مقبول(
ولكن غير 

 المجموعمنخفض القيمة
 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي

 507 ،990 ،05041 ،570 ،45724 ،420 ،17 -حسابات مدينة ناشئة عن عقود تأمين 
 511 ،502 ،4 --511 ،502 ،4حسابات مدينة ناشئة عن عقود إعادة تأمين

 296 ،406 ،30 --296 ،406 ،30حصة معيدي التأمين من المخاطر غير المنتهية 
 596 ،117 ،25 --596 ،117 ،25حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 810 ،385 ،26 -802 ،008207 ،178 ،26نقد وما في حكمه 
 050 ،856 -050 ،856-مبالغ مستحقة من شركة حليفة

 593 ،652 ،29 - 593 ،652 ،29- مبالغ مستحقة من مساهمين
86، 204، 411 48، 136، 902 24، 570، 050 158، 911، 363 

لم يكن هنالك عمليات تأمين في عام 2008 .
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 

القيمة العادلة لألدوات المالية وإدارة المخاطر )تتمة(    26

المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر االئتمان

موجودات المساهمين كما في 31 ديسمبر 2009

غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
متأخر السداد الفئة   

 الفئة
 االستثمارية

غير االستثمارية 
)مقبول(

ولكن غير 
المجموعمنخفض القيمة

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي ريال سعودي

 000 ،000 ،20-- 000 ،000 ،20وديعة نظامية 
 369 ،352 ،34-- 369 ،352 ،34موجودات مالية أخرى
 000 ،000 ،65-- 000 ،000 ،65ودائع قصيرة األجل 

 463 ،839-- 463 ،839إيرادات مستحقة 
 679 ،441 ،70 -- 679 ،441 ،70 نقد وما في حكمه

190، 633، 511 --190، 633، 511 

موجودات المساهمين كما في 31 ديسمبر 2008 
غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة

تأخر السداد الفئة   
الفئة

االستثمارية
غير االستثمارية 

)مقبول(
ولكن غير 

المجموعمنخفض القيمة
ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

 000 ،000 ،20 - - 000 ،000 ،20وديعة نظامية
 911 ،811 ،2 - - 911 ،811 ،2ايرادات مستحقة

 799 ،602 ،158 - - 799 ،602 ،158ودائع
 744 ،909 ،2 - - 744 ،909 ،2 نقد وما في حكمه

 184، 324، 454 - -  184، 324، 454 

مخاطر أسعار السوق 
تتمثل مخاطر أسعار السوق في التقلبات التي تتطرأ على قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق فيما لو كانت هذه التغيرات 

تعود على وجه التحديد الى أوراق مالية بمفردها أو إلى المصدر لها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتداولة في السوق . 

تعمل الشركة على الحد من مخاطر السوق باالحتفاظ بمحفظة متنوعة وبمراقبة التطورات في سوق األوراق المالية . وال يوجد لدى الشركة 
أي مخاطر سوق هامة .

مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية . 

تعتقد اإلدارة أنه يوجد مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة ناتجة عن التقلبات في أسعار الصرف األجنبي وبالتالي ، فال تتحوط الشركة لتعرضها 
لمخاطر العمالت االجنبية .
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ايضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 

القيمة العادلة لألدوات المالية وادارة المخاطر )تتمة(    26

مخاطر التأمين
تتمثل مخاطر التأمين في أن المطالبات الفعلية المستحقة الدفع الى حاملي بوالص التأمين المتعلقة باألحداث المؤمن عليها ، تتعدى 

القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين . وقد يحدث ذلك لكون تكرار المطالبات وكمياتها أكثر مما هو متوقع .  وتقوم الشركة فقط بإصدار 
عقود تأمين قصيرة األجل تتعلق بالمركبات والمخاطر الطبية وأمور أخرى تتضمن المخاطر الهندسية وتغطية الضرر والحريق والحوداث ومخاطر 

الشحن البحري .

مخاطر التأمين )تتمة(
المجموعحصة

اإلجمالي
ريال سعودي

معيدي التأمين
ريال سعودي

بالصافي
ريال سعودي

تركيز مطلوبات عقود التأمين حسب 
نوع العقد  :

817 ،429 ،10)935 ،962 ،13( 752 ،392 ،24عقود التأمين الطبي
268 ،672 ،42)182 ،412(450 ،084 ،43عقود تأمين المركبات 

740 ،714 ،14 )775 ،148 ،41( 515 ،863 ،55 أخرى
825 ،816 ،67 )892 ،523 ،55( 717 ،340 ،123االجمالي

تكرار المطالبات وكمياتها
يمكن أن تتأثر تكرار المطالبات وكمياتها بعدة عوامل . تؤمن الشركة بشكل رئيسي عقود التأمين المركبات وعقود التأمين الطبي والعقود 
التأمين المالحي والهندسي والحريق ومخاطر األضرار . ويعتبر ذلك بمثابة عقود تأمين قصيرة األجل  حيث يتم  األخرى التي تتضمن عقود 

التقرير عادة عن المطالبات ويتم تسويتها خالل سنة واحدة من الحالة التي تم تأمينها . ويساعد هذا في الحد من مخاطر التأمين. 

الحريق والحوادث
 الممتلكات

يتم إنشاء تأمين الممتلكات لتعويض أصحاب العقود عن الضرر الذي يلحق بالممتلكات أو من أجل  تقدير خسارة العقار . يمكن ألصحاب العقود 
الحصول أيضًا على تعويض عن خسارة األرباح الناتجة عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات المؤمن عليها . 

يعتبر الحريق وإعاقة العمل من أهم مخاطر عقود تأمين الممتلكات . ولدى الشركة سياسات تأمين على الممتلكات التي تحتوي على معدات 
الحماية من الحريق فقط . 

يتم اكتتاب هذه العقود بالرجوع الى قيمة استبدال العقارات والمحتويات التي تم تأمينها. تعتبر تكلفة إعادة بناء الممتلكات و الحصول على 
محتويات االستبدال والوقت المستغرق للبدء بالعمليات التي تؤدي إلى اعاقة العمل من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات . 

ولدى الشركة تغطية إعادة تأمين عن مثل هذا الضرر للحد من األخطار ألي مطالب فردية تصل الى مليون ريال سعودي . 

المركبات
يتم إنشاء تأمين المركبات لتعويض أصحاب العقود عن األضرار التي لحقت بمركباتهم أو االلتزامات إلى الجهات األخرى الناتجة عن الحوادث . 

يمكن ألصحاب العقود أيضًا الحصول على تعويض عن حريق او سرقة  مركباتهم .

تتمثل المخاطر الرئيسية لعقود تأمين المركبات في المطالبات مقابل الوفاة واألضرار الجسدية واستبدال أو صيانة المركبات . وترتبط جميع 
عقود تأمين المركبات بشكل جوهري بعمالء الشركات . ولدى الشركة تغطية إعادة التأمين للحد من الخسائر ألي مطالب فردية تصل إلى

000 ،250 ريال سعودي .

يعتبر مستوى التعويضات لدى المحاكم فيما يتعلق بتعويضات الوفاة واألطراف المصابة باألذى وتكاليف استبدال وإصالح المركبات من أهم 
العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات .

عقود التأمين ضد األضرار
يتكون التأمين ضد األضرار بشكل مبدئي من المخاطر التي يتم اتخاذها تجاه األموال واألمانة وتعويضات العمال والتزامات عامة للناس والمخاطر 
الحوادث  والناتجة عن  باآلخرين  أو  التي لحقت بهم  العقود عن األضرار  لتعويض حاملي  التأمين ضد األضرار  انشاء  . ويتم  الخ   ،  ... الهندسية 
والسرقة ، .... الخ . وترتبط جميع عقود األضرار بشكل جوهري بعمالء الشركات . ولدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من خسائر أي مطالب 

فردية تصل إلى مليون ريال سعودي .

عقود تأمين الشحن البحري
يتم إنشاء تأمين الشحن البحري لتعويض أصحاب العقود عن الضرر وااللتزام الناتج من خالل الخسارة أو الضرر الناتج عن حوادث  الشحن البحري 

المسببة لخسارة كلية أو جزئية للبضائع .  
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الحريق والحوادث )تتمة(   26

تتمثل المخاطر الرئيسية لتأمين الشحن البحري في الخسارة والضرر لحوادث الشحن البحري المسببة لخسارة كلية أو جزئية للبضائع. 

المركبات والشحن  البحري تضمن تنوع السياسات بشكل جيد حسب شروط طرق  التأمين الشحن  الخاصة بفئة أعمال  التأمين  إن استراتيجية 
المغطاة . ولدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من خسائر أي مطالب فردية تصل الى 000، 500 ريال سعودي .

التأمين الطبي
يتم إنشاء التأمين الطبي لتعويض حاملي العقود عن المصاريف المتكبدة في عالج مرض أو إصابة . 

وبالنسبة للتأمين الطبي ، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في تكاليف األمراض والرعاية الصحية ذات العالقة . يقدم التأمين الطبي بوجه عام إلى 
عمالء الشركات ذات العدد الكبير ليتم تغطيتهم بموجب بوالص التأمين . 

مخاطر إعادة التأمين
باالشتراك مع شركات تأمين أخرى ، ومن أجل  تقليل التعرض للمخاطر المالية الناشئة عن المطالبات الضخمة ، تقوم الشركة ، في السياق 
العادي لألعمال ، بإبرام عقود مع جهات أخرى ألغراض إعادة التأمين . وتوفر إعادة التأمين هذه تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم 
في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانية نمو إضافي.  يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات وعقود 

إعادة تأمين اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة.

من أجل التقليل من التعرض للخسائر الهامة نتيجة إفالس معيدي التأمين ، تقوم الشركة بتقدير الوضع المالي لمعيدي التأمين . وتتعامل 
الشركة فقط مع المؤمنين الموافق عليهم من قبل مجلس االدارة . وتقوم الشركة حاليًا وبشكل رئيسي بإعادة التأمين لدى مجموعة معيدي 

. )Hanover RE( التأمين التابعين لهانوفر ّار إي

يمثل أكبر خمسة معيدي التأمين 26 % من الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان كما في 31 ديسمبر 2009 .

مخاطر إدارة رأس المال
إن الغرض الرئيسي إلدارة رأسمال الشركة هو ضمان الحفاظ على معدالت رأسمالية صحية لكي تدعم أعمالها وترفع قيمة المساهمين . 

أو  األهداف  تغييرات في  أية  إجراء  يتم  . ولم  العمل  التغيرات في ظروف  عليه في ضوء  تعديالتها  المال وتجري  رأس  الشركة هيكل  تدير 
السياسات أو العمليات خالل السنة . تتألف حقوق المساهمين من رأس المال والخسائر المتراكمة .

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية
تخضع عمليات الشركة للمتطلبات النظامية المحلية في إطار السلطة القضائية التي تأسست الشركة في ظلها . إن هذه األنظمة  ال تتطلب 
فقط الحصول على الموافقات  ومراقبة النشاطات فحسب ، بل وتفرض بعض القيود الصارمة لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات 

التأمين لتمكينها من الوفاء بالتزاماتهم غير المتوقعة عند نشوئها .

يتم احتساب خسارة السهم من عمليات المساهمين بتقسيم صافي خسارة السنة على المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة خالل 
السنة .

يتم احتساب خسارة السهم من عمليات المساهمين الشاملة بتقسيم مجموع الخسارة الشاملة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
العادية القائمة خالل السنة .

خسارة السهم  27

يتم احتساب خسارة السهم من عمليات المساهمين بتقسيم صافي خسارة السنة على المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة خالل 
السنة .

يتم احتساب خسارة السهم من عمليات المساهمين الشاملة بتقسيم مجموع الخسارة الشاملة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم 
العادية القائمة خالل السنة .

28  التوزيع الجغرافي

إن جميع موجودات ومطلوبات الشركة موجودة في المملكة العربية السعودية .

اعتماد القوائم المالية   29

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 7 فبراير 2010 .
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