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 ركة المتحدة للتأمين التعاونيالش
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ايضاحات حول القوائم المالية األولية
   (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين 

 

۱۰   
 

 التنظيم واألنشطة الرئيسيةا -۱
 

 ٦إن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ("الشركة") ه�ي ش�ـركة مس�اهمة س�عودية ، س�جلت ف�ي السج�ـل التج�اري بت�اريخ 
مرك�ز . إن المرك�ز الرئيس�ي للش�ركة يق�ع ٤۰۳۰۱۷۹۹٥٥) تحت رقم ۲۰۰۸يونيو  ٦هـ الموافق (۱٤۲۹جمادى الثاني 

المملك���ة العربي���ة  ۲۱٤۲۲ج���دة  ٥۰۱۹ص . ب  الروض���ة ، ح���ي الخالدي���ة ارعش��� والراب���ع) ق األولـ���ـم���ل (الطابخالم
 السعودية .

 

يتمث��ل نش��اط الش��ركة الرئيس��ي ف��ي مزاول��ة أعم��ال الت��أمين و إع��ادة الت��أمين التع��اوني واألنش��طة المتعلق��ة به��ا ف��ي المملك��ة 
) ، إستلمت الشركة الترخيص من مؤسسة النقد العربي ۲۰۰۸مايو  ٥ هـ (۱٤۲۹ربيع الثاني  ۲۹العربية السعودية. في 

ين��اير  ۱ب��دأت الش��ركة اعماله��ا ف��ي  الس��عودية.الس��عودي ( س��اما) لمزاول��ة الت��أمين و إع��ادة الت��أمين ف��ي المملك��ة العربي��ة 
۲۰۰۹. 

      

ه�ا قام�ت باالس�تحواذ لت�ي بموجبب�ي اس س�ي ("الب�ائع") ا البحرين –أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين   
 ۷۸،٤۰بمبل�غ ش�هرة مبل��غ  ۲۰۰۸ديس�مبر  ۳۱عين ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية اعتب�ارا م�ن ئعل�ى عملي�ات ت�أمين الب�ا

دي حسبما اعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مع موج�ودات ومطلوب�ات الت�امين ذات ـال سعومليون ري
 سعودي).مليون لایر  ٦٥٦،۹٥( لـ الصلة وبمبلغ معادل

 
ال س�عودي ، حس�بما اعتم�د م�ن قب�ل س�اما، ومطلوب�ات مماثل�ة ـمليون ري� ۷۸٫٤۰اضافة الى ما تقدم ، فإن الشهرة بمبلغ 

% ٥۰( االقس�اط المبدئي�ةطبق�ا لتعليم�ات س�اما وج�ب دف�ع ) قد تم تسجيلها باثر رجعي في الق�وائم المالي�ة. للبائع(مستحقة 
ن ل��ا ل��ذلك ف��إن ال��دفع د، واس��تنا۲۰۱٥ودف��ع دفع��ات دوري��ة حت��ى نهاي��ة  ۲۰۰۹ديس��مبر  ۳۱بت��اريخ م��ن س��عر المحفظ��ة) 

% من الفائض المتاح للتوزيع ، وذل�ك بع�د الحص�ول عل�ى موافق�ة س�اما قب�ل اج�راء اي دف�ع م�ن ه�ذا القبي�ل. ٥۰يتجاوز 
)  ل��دفع ش��هرة ۲۰۱۱ولي��و ي ۱۹(ه ۱٤۳۲ عبان ش�� ۱۸ش��ركة عل��ى موافق��ة س��اما بت��اريخ ، حص��لت ال ۲۰۱۱س��نة خ��الل 
ال س�عودي عل�ى الت�والي وتبع�ا ل�ذلك، ـري�ملي�ون  ۲۸‚۳۲ال س�عودي و ـريمليون  ۲٥‚۱۲بمبلغ  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹لعامي 

حص�لت الش�ركة عل�ى موافق�ة  ال س�عودي.ـري�مليون  ٥۳‚٤٤قامت الشركة بتخفيض مطلوباتها بخصوص الشهرة بمبلغ 
 ۲٤٫۹٦۲) والمتعلق بالدفعة المتبقية للشهرة بمبل�غ ۲۰۱۲ابريل  ۲ق لـ ( ه والمواف۱٤۳۳االول  ىجماد ۱۰ ساما بتاريخ

 ۲٤٫۹٦۲مليون ريـال سعودي. وبناءاً على ذلك فإن الشركة تكون قد قامت بتسوية مطلوباته�ا بخص�وص الش�هرة بمبل�غ 
ديس�مبر  ۳۱ تهية ف�يالمنالسنة مليون خالل  ٥٫۱مليون ريـال سعودي. كما قامت الشركة بدفع رسوم على الشهرة بمبلغ 

۲۰۱۲. 
 

 أسس اإلعداد     - ۲
 

 بيان االلتزام
). إن السياس�ات المحاس�بية المتبع�ة ف�ي ۳٤الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رق�م ( األوليةلقد تم إعداد القوائم المالية 

المالية السنوية. يجب ان تق�رأ ه�ذه الق�وائم الموجزة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم  األوليةإعداد هذه القوائم المالية 
 ع("الفت�رة") ب�التزامن م� ۲۰۱۳س�بتمبر  ۳۰ف�ي  ت�ينوالتس�عة  أش�هر المنتهي أش�هر لفترتي الثالثةالموجزة  األوليةالمالية 
م�وجزة ال األولي�ةاالدارة أن الق�وائم المالي�ة  ض�اء مجل�سعأ عتق�دي .۲۰۱۲ديس�مبر  ۳۱لمالية المدقق�ة كم�ا بت�اريخ ا القوائم

 األولي�ةتعكس كل التعديالت، بما في ذلك التع�ديالت العادي�ة المتك�ررة، الض�رورية لع�رض نت�ائج العملي�ات بع�دل للفت�رة 
 السنوية. لنتائجهاللشركة قد ال تكون مؤشرا  األوليةالمعروضة. ان النتائج 

 
 ديسمبر. ۳۱تتبع الشركة نظام سنة مالية تنتهي في 
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 ائم المالية األولية إيضاحات حول القو 
 تتمة - (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي

۱۱   
 

   ة)اسس االعداد (تتم    – ۲
ال ـال الس�عودي لكون�ه العمل�ة الوظيفي�ة للش�ركة وي�تم تقريبه�ا ألق�رب أل�ف ري�ـالم�وجزة بالري� األولي�ةتظهر القوائم المالية 

 سعودي ،ما لم يذكر خالف ذلك.
 

  

ت�ؤثر ف�ي الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية اس�تخدام تق�ديرات وافتراض�ات  األوليةيتطلب إعداد القوائم المالية 
مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنها ويتطلب أيضاً اإلفصاح ع�ن الموج�ودات والمطلوب�ات المحتمل�ة، إن وج�دت، 

الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصاريف المفصح عنها خالل فترة الق�وائم المالي�ة  األوليةوذلك كما في تاريخ القوائم المالية 
لتق�ديرات والق�رارات مبني�ة عل�ى أفض�ل م�ا ل�دى اإلدارة م�ن عل�م باألح�داث والتص�رفات الموجزة. ورغم أن ه�ذه ا األولية

 الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.
 

على جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة العداد القوائم المالية الكامل�ة، والمع�دت وفق�ا  األوليةال تشتمل القوائم المالية 
 يير الدولية العداد التقارير.للمعا

 
بص��ورة عام��ة ف��ي ترتي��ب الس��يولة. وم��ن المتوق��ع اس��تعادة وتس��وية كاف��ة  األولي��ةتع��رض الش��ركة قائم��ة المرك��ز الم��الي 

ات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق عل�ى الت�والي، وذل�ك خ�الل اثن�ي ستثمارالموجودات والمطلوبات المالية باستثناء اإل
   .األوليةريخ اعداد التقارير عشر شهرا بعد تا

 سس العرضأ
 

وفقاً لمتطلبات نظام شركات التأمين تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين 
فاتر . تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدالعاملة في المملكة العربية السعودية

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

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

 ٪۹۰  همينمحول لعمليات المسا
 ٪۱۰  محول لحملة وثائق التأمين

  ۱۰۰٪  
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي تبنتها الشركة
 

المالية السابقة ولم ينتج عن تبني المعايير إن السياسات المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتوافق مع تلك للسنة 
 .الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة على الشركة اي تأثير جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة

 
 المعايير القائمة المصدرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية: وتفسيروقد اعتمدت الشركة التعديالت التالية 

 
 الوصف  لمعيار ا

 القروض الحكومية  –) ۱تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (  ۱المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
اإلفصاحات:  –) ۷تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (  ۷المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المطلوبات الماليةمقاصه الموجودات المالية و
 القوائم المالية الموحدة  ۱۰المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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۱۲   
 

  (تتمة) اسس االعداد  – ۲
   

 الوصف  المعيار 
 الترتيبات المشتركة: االستثمار في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة  ۱۱المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى   ۱۲قارير المالية رقم المعيار الدولي للت
 قياس القيمة العادلة  ۱۳المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية 
۲۰رقم     

 تكاليف التجريد والكشط  في مرحلة اإلنتاج لمنجم سطحي  

 ض القوائم المالية عر  ۱معيار المحاسبة الدولي رقم 
 تصنيف المعدات الخدمية –الممتلكات واآلالت والمعدات   ۱٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
 تعويضات الموظفين – ۱۹تنقيحات على معيار المحاسبة الدولي رقم   ۱۹معيار المحاسبة الدولي رقم 
 القوائم المالية المنفصلة  ۲۷معيار المحاسبة الدولي رقم 

 إلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  ۲۸لمحاسبة الدولي رقم معيار ا
 األثر الضريبي للتوزيع على حملة أدوات حقوق الملكية –األدوات المالية   ۳۲معيار المحاسبة الدولي رقم 
 التقارير المالية األولية  ۳٤معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 أي ت�أثير ج��وهري عل�ى الق�وائم المالي�ة االولي�ة الم��وجزة ل�هالمعدل�ة ذات الص�لة والتفس��يرات المالئم�ة ل�يس ان تطبي�ق المع�ايير الجدي�دة و

 .للشركة
 

 بعد تطبق معايير صادرة ولم 
 

ر القوائم المالية للشركة، والتي تعت�زم الش�ركة اعتماده�ا عن�د المصدرة والتي لم تفعل بعد حتى تاريخ اصدا والتفسيرات يلي المعايير فيما
  تفعيلها وتتوقع تطبيقها في تاريخ الحق.

 تاريخ التفعيل  الوصف  المعيار
 ۲۰۱٥يناير  ۱  التصنيف والقياس –االدوات المالية    ۹المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ۲۰۱٤يناير  ۱  القوائم المالية الموحدة  ۱۰المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ۲۰۱٤يناير  ۱  اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى   ۱۲المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ۲۰۱٤يناير  ۱  القوائم المالية المنفصلة  ۲۷معيار المحاسبة الدولي رقم 
–) ۳۲ة الدولية رقم (تعديالت على معيار المحاسب  ۳۲معيار المحاسبة الدولي رقم 

 مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 ۲۰۱٤يناير  ۱ 

 –)۳٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (  ۳٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
اإلفصاحات عن المبالغ القابلة لالسترداد لألصول غير 

 المالية 

 ۲۰۱٤يناير  ۱ 
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۱۳   
 

 النقد وما فى حكمه  - ۳

  ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱
  (غير مدققة) (مدققة)

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
  التأمينعمليات   

 لدى البنوكفي الصندوق ونقد  ۱۷۹,٤٤ ۱۳۲,۳٤
 ودائع قصيرة االجل ۹۷۷,٤٦ -

۳٤,۱۳۲ ۹۱,۱٥٦  
  المساهمينعمليات   

 نقد فى الصندوق ولدى البنوك ۳,۲۸٤ ۳۲,۳۱٤
 ودائع قصيرة األجل ۸۳٥,٦ -

۳۲,۳۱٤ ۱۰,۱۱۹  
 

يتم االحتفاظ بالنقدية لدى البنوك لدى اطراف اخرى ذات تصنيف ائتماني جيد . ان القيم�ة الدفتري�ة المفص�ح عنه�ا تق�ارب 
 القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.

 
 ات المتاحة للبيعستثماراإل  - ٤

  
 عمليات التأمين

(ت�داول) بينم�ا ي�تم  ية مدرج�ة ف�ي س�وق الم�الإس�تثمارات المتاحة للبيع بالبنوك المحلية في وحدات ص�ناديق رستثماتمثل اإل
 ملي�ون ۰٫۰۱٦غي�ر المحقق�ة والبالغ�ة  الخس�ائرات في  البنوك االجنبية في أسواق التداول العالمية. ت�م قي�د ستثمارادراج اإل

ف�ي مدينا لایر سعودي)   مليون ۰‚۰۱۷ ارباح غير محققة :۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱( ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰ال سعودي كما في ـري
 ات متاحة للبيع.إستثماري إحتياطقائمة فائض عمليات التأمين ك

 
 ات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يلي:ستثمارالحركة في اإل

 

الرصيد في نهاية 
 الفترة

  (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 العادلة للفترة

 عودى)(ألف لایر س

المحول من 
استثمارات محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق

 (ألف لایر سعودى)
 الحركة خالل الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 الرصيد في بداية الفترة
 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

    
 – ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰كما في 

 غير مدققة
 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية ۸٤۳ (٤٤۷) - ٦  ٤۰۲

 إستثمارات في صناديق إستثمارية - ٥۷,۰۲٦ - ۱٦۹  ٥۷,۱۹٥
 إستثمارات في سندات ٥۹٦,۱ ٥۲٥,۱۳ - (۲۰۹)  ۹۱۲,۱٤
۷۲,٥۰۹  (۳٤) - ۷۰,۱۰٤ ۲,٤۳۹  
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۱٤   
 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع (تتمة)  - ٤

الرصيد في نهاية  
 للسنه

  (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 العادلة للسنه

 سعودى)(ألف لایر 

المحول من 
استثمارات محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق

 (ألف لایر سعودى)
 الحركة خالل السنة
 (ألف لایر سعودى)

 الرصيد في بداية السنة
 (ألف لایر سعودى)

 

 
 

    
مدققة – ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في   

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

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

  
 عمليات المساهمين

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱
 (مدققة)

 ۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰
 (غير مدققة)

 

     (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 مدرجة في سوق ماليةأوراق مالية  ٦۸۲,۸۱ ۲۰,۲۷۸
 أوراق مالية غير مدرجة في سوق مالية ٥۸,۸۲۰ ۱,۹۲۳

۲۲,۲۰۱ ۱٤۰,٥۰۲  
 

 مدرجة في سوق مالية: –المتاحة للبيع  ) أ

الرصيد في نهاية 
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 العادلة للفترة

 (ألف لایر سعودى)

المحول من استثمارات 
محتفظ بها حتى تاريخ 

 ستحقاقاال
 (ألف لایر سعودى)

 الحركة خالل الفترة
 (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية 
 الفترة

 (ألف لایر سعودى)

 

     
غير مدققة – ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰كما في   

 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية  ۱,۹۹۱ (۱,۲۱٤) - ۲۸ ۸۰٦
 إستثمارات في صناديق إستثمارية - ۰۰۰,۳٥ - ۱۰۹ ۱۰۹,۳٥
 إستثمارات في سندات ۱۸,۲۸٦ ۲۷,۹۷۰ - (٤۸۹) ۷٦۷,٤٥
۸۱,٦۸۲ (۳٥۲) - ٦۱,۷٥٦ ۲۰,۲۷۸  

 

الرصيد في نهاية 
 السنة

 (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 العادلة للسنة

 (ألف لایر سعودى)

المحول من 
استثمارات محتفظ 

بها حتى تاريخ 
 االستحقاق

 (ألف لایر سعودى)
 الحركة خالل السنة

 سعودى) (ألف لایر

الرصيد في بداية 
 السنة

 (ألف لایر سعودى)

 

مدققة – ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في        
 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية  ۱٥,٥۲۷ (۱۳,۱۰۳) - (٤۳۳) ۱,۹۹۱

 إستثمارات في سندات  - - ۱۸,۰۲۸ ۲٥۸ ۱۸,۲۸٦
۲۰,۲۷۸ (۱۷٥) ۱۸,۰۲۸ (۱۳,۱۰۳) ۱٥,٥۲۷  

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ائم المالية األولية إيضاحات حول القو 
 تتمة - (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي

۱٥   
 

 (تتمة) - بيعاإلستثمارات المتاحة لل  - ٤
 (تتمة) -   عمليات المساهمين

: ۲۰۱۲ديس��مبر  ۳۱لایر س��عودي (ملي��ون  ۰‚۳٥۲والبالغ��ة  ۲۰۱۳ س��بتمبر ۳۰ت��م قي��د الخس��ارة الغي��ر محقق��ة كم��ا ف��ي 
ات إس�تثماري إحتي�اطالم�وجزة ك األولي�ةلایر سعودي) ضمن قائمة التغيرات في حق�وق المس�اهمين  مليون ۰‚۱۷٥خسارة 

ديس��مبر  ۳۱ملي��ون لایر س��عودي ( ۰‚۱۲۲ات متاح��ة للبي��ع إس��تثماري إحتي��اطيبل��غ  ۲۰۱۳ س��بتمبر ۳۰ف��ي  متاح��ة للبي��ع.
 مليون لایر سعودي). ۰‚۲۳: ۲۰۱۲

 
 غير مدرجة في سوق مالية: -المتاحة للبيع  -ب 

الرصيد في نهاية 
 الفترة 

 (ألف لایر سعودى)

التغير في القيمة  
 العادلة للفترة

 (ألف لایر سعودى)
 خالل الفترة الحركة 

 (ألف لایر سعودى)

الرصيد في بداية 
 الفترة 

 (ألف لایر سعودى)

 

غير مدققة –۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰كما في       
 إستثمار في شركة محلية ۱,۹۲۳ - - ۱,۹۲۳

 إستثمار في ودائع مرابحة  - ۲٥۰,٥٦ ٦٤۷ ۸۹۷,٥٦
٥۸,۸۲۰ ٦٤۷ ٥٦,۲٥۰ ۱,۹۲۳  

 
الرصيد في نهاية 

 الفترة 
 سعودى) (ألف لایر

التغير في القيمة  
 العادلة للفترة

 (ألف لایر سعودى)
 الحركة خالل الفترة 
 (ألف لایر سعودى)

 الرصيد في بداية الفترة 
 (ألف لایر سعودى)

 

مدققة – ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في       
 إستثمار في شركة محلية ۱,۹۲۳ - - ۱,۹۲۳
۱,۹۲۳ - - ۱,۹۲۳  

 
 .بل مدير صندوق مهني وفقا للتعليمات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارةتدار هذه االستثمارات من ق

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

 
 (غير مدققة) ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰كما في 

   
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
         

         االستثمارات المتاحة للبيع
         أوراق حقوق الملكية:

 ٥۷,٥۹٦  -  -  ٥۷,٥۹٦  عمليات التأمين
 ۳۷,۸۳۸  ۱,۹۲۳  -  ۳٥,۹۱٥  عمليات المساهمين

         أوراق ائتمانية:
 ۱٤,۹۱۳  -  -  ۱٤,۹۱۳  عمليات التأمين

 ٤٥,۷٦۷  -  -  ٤٥,۷٦۷  عمليات المساهمين
         ادات إيداع:شه

 ٥٦,۸۹۷  -  ٥٦,۸۹۷  -  عمليات المساهمين
  ۱٥٤,۱۹۱  ٥٦,۸۹۷  ۱,۹۲۳  ۲۱۳,۰۱۱ 
         

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ائم المالية األولية إيضاحات حول القو 
 تتمة - (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي

۱٦   
 

 (تتمة) - اإلستثمارات المتاحة للبيع  - ٤
 (تتمة) -   عمليات المساهمين

 
 (مدققة) ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في 

   
 المجموع  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
         

         االستثمارات المتاحة للبيع
         أوراق حقوق الملكية:

 ۸٤۳  -  -  ۸٤۳  عمليات التأمين
 ۳,۹۱٥  ۱,۹۲۳  -  ۱,۹۹۲  عمليات المساهمين

         أوراق ائتمانية:
 ۱,٥۹٦  -  -  ۱,٥۹٦  عمليات التأمين

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

لدى الشركة أدوات حقوق ملكية غير مسجلة بالتكلفة أو بسعر البيع االرشادي، حيث س�تنعكس التغي�رات ف�ي س�عر حق�وق 
الملكية فقط عندما يتم بيع األدوات أو يتم اعتبارها منخفضة القيمة ومن ثم سيتم إدخال ذلك األثر في قائم�ة ال�دخل الش�امل 

 مين.األولية للمساه
 

 ، صافيتامين مدينة أقساط - ٥
۲۰۱۲ديسمبر ۳۱  

 (مدققة)
۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰  

 (غير مدققة)
 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
   

 المطلوب من حملة بوالص التأمين ۲٥۹,۹٤۹ ۱۳٤,٥۹٤
 المطلوب من اطراف ذات عالقة ۱٤۷,۱٤۳ ۱۷۲,۰٥٦
 يلهامخصص ديون مشكوك في تحص (۲۲,۹٤٤) (۲٥,٥۳٥)
۲۸۱,۱۱٥ ۳۸٤,۱٤۸  

 
 ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي:

۲۰۱۲ديسمبر ۳۱  
 (مدققة)

۲۰۱۳ سبتمبر ۳۰  
 (غير مدققة)

 

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
   

 الرصيد في بداية الفترة/السنة ۲٥,٥۳٥ ۹۷۰,۲٦
 نةاستبعادات المخصص خالل الفترة/الس (٥۹۱,۲) (٤۳٥,۱)
 الرصيد في نهاية الفترة/السنة ۲۲,۹٤٤ ۲٥,٥۳٥

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ائم المالية األولية إيضاحات حول القو 
 تتمة - (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي

۱۷   
 

 المستحق لمؤسسة مالية   – ٦
دوالر أمريك�ي م�ن بن�ك ب�ي إس أي، لغ�رض  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰خالل الفترة، حصلت الشركة عل�ى س�لفة لم�دة مح�ددة بمبل�غ 

) أش�هر ويحم�ل ۳ث�ة (شراء استثمارات إضافية ف�ي بن�ك ب�ي إس أي، كش�هادات مرابح�ة. إن م�دة الس�لفة المح�ددة ه�ي ثال
، ق�ام بن�ك ب�ي ۲۰۱۳ س�بتمبر ۳۰٪ سنوياً على أساس متحرك. خالل فترة الثالثة أش�هر المنتهي�ة ف�ي ۱٫٦۷معدل عمولة 

 .محددة المدةالسلفة ترحيل إلى تسهيل سحب على المكشوف حيث لم تختر الشركة محددة المدة السلفة إس أي بتحويل 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  - ۷
 شركة باحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقا لنظام الزكاة في المملكة العربية السعودية.تقوم ال

 :هي كالتالي المستحقة إن حركة الزكاة وضريبة الدخل
۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰     

  (غير مدققة)  (مدققة)
  (ألف لایر سعودي)  (ألف لایر سعودي)

  ة/السنةالرصيد في أول الفتر ۲۱,۸۱۹  ۱۷,۰۸۸
 المحمل خالل الفترة/السنة ٤,٥۰۰  ٥٦۰,۷

 المدفوع خالل الفترة/السنة (۷۷۲,٥)  (۲,۸۲۹)
 الرصيد في نهاية الفترة/السنة ٥٤۷,۲۰    ۲۱,۸۱۹

 

كاة ترجع اساس�ا ال�ى ادخ�ال بع�ض التع�ديالت وفق�ا لالنظم�ة المالي�ة ئج الخاضعة للزالفروقات بين النتائج المالية والنتاان 
 لصلة.ذات ا

 وضع الربوطات
ت عل�ى ش�هادات وحص�ل ۲۰۱۲ ال�ى ۲۰۰۹ديس�مبر  ۳۱  م�ن للس�نوات المنتهي�ةقامت الشركة بتق�ديم اقراراته�ا الزكوي�ة 

  مقيدة. زكاة
 رأس المال   - ۸

 ۲۰مليون لایر س�عودي كم�ا ف�ي نهاي�ة الفت�رة وه�و مقس�م ال�ى  ۲۰۰إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع يبلغ 
 لایر سعودي.  ۱۰هم قيمة السهم الواحد مليون س

 ۲ق�رر المس�اهمين اعتم�اد أس�هم منح�ة بع�دد  ۲۰۱۳يوني�و  ۲٦في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعق�د بت�اريخ 
 ۸أسهم. ان اصدار اس�هم المنح�ة م�ن االرب�اح المحتج�زة. ووفق�اً لموافق�ة الهيئ�ات التنظيمي�ة، ت�م إص�دار  ٥(سهمين) لكل 

مليون سهم مصدرة للمساهمين الحاليين وتم بي�ع االس�هم المتبقي�ة  ۷٫۹٦۸ماليين سهم  ۸سهم عادي، تتضمن هذه  ماليين
بسعر الس�وق، وق�د ت�م اإلتف�اق  ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰سهم في السوق الحقا لنهاية الفترة المنتهية في مليون ۰٫۰۳۲و البالغة 

زيعة على المساهمين المس�تحقين. وق�د ت�م االنته�اء م�ن اإلج�راءات على ان المتحصل من بيع هذه االسهم المتبقية سيتم تو
  مليون لایر سعودي. ۲۸۰مليون لایر إلى  ۲۰۰النظامية وزيادة رأس المال من 

 
 ي نظاميإحتياط  -۹

 م�ن ٪۲۰ي نظ�امي بتحوي�ـل إحتي�اطتمشياً مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية، تقوم الش�ركة بتك�وين 
 ي غير قابل للتوزيع.حتياطمن رأس المال . إن هذا اإل ٪۱۰۰ي حتياطصافي الدخل السنوي للمساهمين إلى أن يبلغ اإل



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ائم المالية األولية إيضاحات حول القو 
 تتمة - (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي

۱۸   
 

 وديعة نظامية  -۱۰
 

۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰     
  (غير مدققة)  (مدققة)

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

۰۰۰‚۲۰   ۰۰۰‚۲۸  ديعة نظاميةو 
 

 

م�ن  ٪۱۰ تمشياً مع متطلبات نظام الت�أمين ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية، قام�ت الش�ركة بإي�داع الوديع�ة النظامي�ة بنس�بة
مليون لایر سعودي في بن�ك ت�م إختي�اره م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي. اليمك�ن  ۲۸بمبلغ رأس المال المدفوع 

 ن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. سحب هذه الوديعة النظامية بدو
 

 ربح السهم األساسي والمخفض  -۱۱
 

 .تم احتساب ربحية السهم للفترة بتقسيم صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للفترة
أس�هم منح�ة وفق�اً لمتطلب�ات  تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي عن الفترة السابقة ليعكس إص�دار ) أ

 "ربحية السهم" على النحو التالي: ۳۳معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

فترة الثالثة  
أشهر 

المنتهية في 
سبتمبر  ۳۰

۲۰۱۳ 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

 ۳۰في 
سبتمبر 
۲۰۱۲ 

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 

 ۳۰في 
سبتمبر 
۲۰۱۳ 

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 

 ۳۰في 
بتمبر س

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

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

 ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ االت)المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (بآالف الري

 
 يتم احتساب ربحية السهم األساسي والمخفض كما يلي:  ) ب

 
فترة الثالثة  

أشهر 
المنتهية في 

سبتمبر  ۳۰
۲۰۱۳ 

فترة الثالثة 
أشهر المنتهية 

 ۳۰في 
سبتمبر 
۲۰۱۲ 

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 

 ۳۰في 
سبتمبر 
۲۰۱۳ 

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 

 ۳۰في 
مبر سبت

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

 ۳۱,۱٦۰ ۲٥,٤۹۹ ۱۰,۲۹۹ ۹٥٥ صافي الربح للفترة (بآالف الرياالت)           
 –المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية (بآالف الرياالت) 

 ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ أ)۱۰إيضاح 
 ۱٫۱۱ ۰٫۹۱ ۰٫۳۷ ۰٫۰۳ معدل  -ربحية السهم األساسي والمخفض 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ائم المالية األولية إيضاحات حول القو 
 تتمة - (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي

۱۹   
 

 المعلومات القطاعية – ۱۲
تمش���ياً م���ع طريق���ة إع���داد التق���ارير الداخلي���ة بالش���ركة، اعتم���دت اإلدارة قطاع���ات األعم���ال بالنس���بة لنش���اطات الش���ركة 

 وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.
 .ات االستثماروايرادال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية 

ذمم ال��الت��أمين المدين��ة،  أقس��اطات، س��تثمارحكم��ه، اإل يالنق��د وم��ا ف�� عل��ى عملي��ات الت��أمين ال تتض��من موج��ودات قطاع��ات
 معيدي التأمين، المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى وصافي الممتلكات والمعدات.ل مدينةال

ي التأمين، المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى، المطلوب إلى لمعيد على ذمم دائنةال تتضمن مطلوبات القطاعات 
 عمليات المساهمين ومخصص نهاية الخدمة للموظفين.

 
 

 المجموع
 

 أخرى
 

 مركبات
 

 طبي
غير  – ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مدققة

    عودى)(ألف لایر س (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
 عمليات التأمين    

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ۳۲,۹۱۷ ۱٦۳,۰۹٥ ۷۲,۳۱۷ ۲٦۸,۳۲۹
 أقساط التأمين المسندة (٥) (۹۸) (٦۳,۹۷۲) (۰۷٥,٦٤)

 فائض خسارة أقساط تأمين  (۱٥٥) (۱٦۳) (٥٦۲) (۸۸۰)
 صافي أقساط التأمين المكتتبة ۳۲,۷٥۷ ۱٦۲,۸۳٤ ۷,۷۸۳ ۲۰۳,۳۷٤
 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة  ۹۸۹,٦ ٤۱۰,۳ ۳,۱٤۲ ٥٤۱,۱۳

 صافي أقساط التأمين المكتسبة ۳۹,۷٤٦ ۲٤٤,۱٦٦ ۱۰,۹۲٥ ۹۱٥,۲۱٦
 العموالت المستلمة من إعادة التأمين  ۱ ۱۹۲ ۱۱,۲۸۹ ٤۸۲,۱۱

 صافي االيرادات ۳۹,۷٤۷ ۱٦٦,٤۳٦ ۲۲,۲۱٤ ۲۲۸,۳۹۷
 التكاليف والمصاريف:    

 إجمالي المطالبات المدفوعة ۰٤٤,۱٤ ۱٤٥,٦۸۸ ۲۱,۷۹۱ ٥۲۳,۱۸۱
 ناقصا : حصة معيدي التأمين - (۲۱٥) (٤۳۳,۱۹) (٦٤۸,۱۹)
 صافي المطالبات المدفوعة ۰٤٤,۱٤ ۱٤٥,٤۷۳ ۲,۳٥۸ ۱٦۱,۸۷٥
 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية ٤۲۰,۱۸ ۳٥۲,۱٦ ۲,۸۸۹ ٦٦۱,۳۷

 طالبات المتكبدةصافي الم ٤٦٤,۳۲ ۱٦۱,۸۲٥ ۲٤۷,٥ ٥۳٦,۱۹۹
 تكاليف استحواذ وثائق التأمين ۸۹۳ ۲,۹٦۸ ۱,۸۹۸ ۷٥۹,٥

 صافي التكاليف والمصاريف ۳۳،۳٥۷ ۷۹۳،۱٦٤ ۷،۱٤٥ ۲۹٥،۲۰٥
     

 صافي نتائج عمليات التأمين ۳۹۰,٦ ٦٤۳,۱ ۰٦۹,۱٥ ۲۳,۱۰۲
 إشراف وتفتيش أتعاب (۱٦٥) (۸۱٥) (۳۱۱) (۱,۲۹۱)     

 مجلس الضمان الصحي أتعاب (۳۲۹) - - (۳۲۹)
 مصاريف عمومية و إدارية غير موزعة     (۲۲۹,۲٤)

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  عكس    ۲,۳۸۲
 إستثمار غير موزع ايراد    ٦۰٤
 الفائض من عمليات التأمين    ۲۳۹

  
   



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ائم المالية األولية إيضاحات حول القو 
 تتمة - (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي

۲۰   
 

 المعلومات القطاعية (تتمة) – ۱۲
 

 طبي  مركبات  أخرى المجموع
 – ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰المنتهية في لفترة التسعة أشهر 

 غير مدققة
  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 عمليات التأمين    
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ٥۹۰,۱۲۱ ٥٦۹,۱۷۳ ٤۱٦,۲۷۰   ۹٦۱,۱۷۹

 أقساط التأمين المسندة (۸) (۲۷٤,٤) (۷۲٦,۲۲٦) (۲۳۱,۰۰۸)
 فائض خسارة أقساط تأمين  (۱,۲٦٦) (٤۸۸) (٦۸٦,۱) (٤٤۰,۳)

 صافي أقساط التأمين المكتتبة ۱۲۰,۳۱٦ ٥٦٤,٤۱۱ ٤۲,۰۰٤ ۷۳۱,۷۲٦
 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة  (۳,۲٦۱) (٥۱٤,۸۷) (۲,۰٥۱) (۹۲,۸۲٦)
 صافي أقساط التأمين المكتسبة ۱۱۷,۰٥٥ ۸۹۷,٤۷٦ ۳۹,۹٥۳ ٦۳۳,۹۰٥
 العموالت المستلمة من إعادة التأمين  ۲ ۷٦۷ ۳۳,۰۰٦ ۳۳,۷۷٥

 صافي االيرادات ۱۱۷,۰٥۷ ٦٦٤,٤۷۷ ۷۲,۹٥۹ ٦۸۰,٦٦۷
 التكاليف والمصاريف:    

 إجمالي المطالبات المدفوعة ٤٦۷,۱۰۷ ٤۳٦,٤٦٦ ۸٦٥,٥٤ ٥۹۸,۷۹۸
 ناقصا : حصة معيدي التأمين (۱,۰۲۰) (۲۹۲) (٤٤,٥۳۷) (۸٤۹,٤٥)
 صافي المطالبات المدفوعة ۱۰٦,٤٤۷ ۱۷٤,٤۳٦ ۱۰,۳۲۸ ٥٥۲,۹٤۹

 التغير في صافي المطالبات تحت التسوية (٤۱۷,۲) (۱۳۰) ۲,۲۷۱ (۲۷٦)
 صافي المطالبات المتكبدة ۰۳۰,۱۰٤ ۰٤٤,٤۳٦ ٥۹۹,۱۲ ٦۷۳,٥٥۲
 تكاليف استحواذ وثائق التأمين ٤۷۱,۳ ٦۰۷,۹ ۸۲٤,٥ ۱۸,۹۰۲

 والمصاريف صافي التكاليف ٥۰۱،۱۰۷ ٤٤٥،٦٥۱ ٤۲۳،۱۸ ٥۷٥،٥۷۱
     

 صافي نتائج عمليات التأمين ٥٥٦,۹ ۳۲,۰۱۳ ٥٤,٥۳٦ ۱۰٥,۹٦
 إشراف وتفتيش أتعاب (٦۰۸) (۲,۸۳٤) (۱,۲۱۳) (٤,٦٥٥)     

 مجلس الضمان الصحي أتعاب (۱,۲۱۹) - - (۱,۲۱۹)
 مصاريف عمومية و إدارية غير موزعة     (۰۹۳,۷٦)

 تحصيلها مخصص الديون المشكوك في  عكس    ۱,۹٦۳
 إستثمار غير موزع ايراد    ٥۷٦,۳

 الفائض من عمليات التأمين    ٦۷۷,۱۹
 

 غير مدقق – ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰كما في     
 حصة إعادة التأمين لألقساط غير المكتسبة ٤ ۲,۱٥۷ ۱٤۲,۲۱٥ ۳۷٦,۱٤٤
 حصة إعادة التأمين للمطالبات تحت التسوية ۱۹۸ ۸۱۷ ۱٥۸,۹٦ ۹۷,۱۷۳
 مؤجلة استحواذتكاليف  ٥۱۹,۱ ۷۳۷,٤ ٥۸۰,۲ ۸,۸۳٦

 غير موزعةموجودات     ٦۱۸,٦۷۳
۹۲٤,۰۰۳     

     
 أرباح من عموالت غير مكتسبة ۱ ۲۳۹ ٥۲۰,۲۰ ۲۰,۷٦۰

 أقساط غير مكتسبة ٦۷,۸۹٥ ۸۹٤,۲٥٦ ٤۱۸,۱٥۷ ٤۸۲,۲۰۷
 مطالبات تحت تسوية  ۲٦,٤٥٤ ۳۰۱,۷٥ ٦٤۳,۱۰۸ ۲۱۰,۳۹۸
 زعةمطلوبات غير مو    ٦۳۸,۲۱۰
۹۲٤,۰۰۳     



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ائم المالية األولية إيضاحات حول القو 
 تتمة - (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي

۲۱   
 

 المعلومات القطاعية (تتمة) – ۱۲
 

 طبي  مركبات  أخرى المجموع
غير  – ۲۰۱۲سبتمبر  ۳۰لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

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

 عمليات التأمين    
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ٤۸٥،۳۲  ٦۹,۲۲۳ ٦۱،۲٦۳ ۱٦۲،۹۷۱
 أقساط إعادة التأمين المسندة - (۲۱۷) (۲٤۲،٥٤) (٥٤،٤٥۹)

( ٦٦۱‚۲ ) (۹۱٦) (۱٦۲) ( ٥۸۳‚۱  أقساط تأمين فائض الخسارة (
 صافي أقساط التأمين المكتتبة ۳۰،۹۰۲ ٦۸,۸٤٤ ۱۰٥،٦ ۸٥۱،۱۰٥
 تسبة التغير في أقساط التأمين غير المك ۳۲،۲٥۲ ٥۷,۰٥۸ ٤،٥۱٥ ۹۳،۸۲٥

 صافي أقساط التأمين المكتسبة ٦۳،۱٥٤ ۹۰۲,۱۲٥ ٦۲۰،۱۰ ٦۷٦،۱۹۹
 العموالت المستلمة من إعادة التأمين  ٤ ۱۹٦ ۹،۸۲۸ ۱۰،۰۲۸

 صافي االيرادات ٦۳،۱٥۸ ۰۹۸,۱۲٦ ٤٤۸،۲۰ ۲۰۹،۷۰٤
     
 التكاليف والمصاريف:    

 إجمالي المطالبات المدفوعة ٥۳،۳۲٥ ۱۱۱,۳۱٦ ۲۲۹،٥ ۱٦۹،۸۷۰
(۷،۱٥۱) (٤،۳۹۸) ( ٦۳٤‚۱  ناقصا : حصة معيدي التأمين )۱‚۱۱۹( (

 صافي المطالبات المدفوعة ٥۲،۲۰٦ ٦۸۲،۱۰۹ ۸۳۱ ۱٦۲،۷۱۹
(۱۲،٦۰٦) ۸۹٥‚۱  التغير في المطالبات تحت التسوية (۱,۰۲۲) ۱۱،۷۳۳ 
۱۷٥،۳۲٥ ۷۲٦‚۲  صافي المطالبات المتكبدة ٥۱،۱۸٤ ٤۱٥،۱۲۱ 

 ف استحواذ وثائق التأمينتكالي ٦۰۹,۱ ۲,۹۲۷ ۱,۳۸۲ ۹۱۸،٥
 صافي التكاليف والمصاريف ٥۲،۷۹۳ ۳٤۲،۱۲٤ ۱۰۸،٤ ۱۸۱،۲٤۳

     
۲۸،٤٦۱ ۱٦،۳٤۰ ۷٥٦‚۱  صافي نتائج عمليات التأمين ۱۰,۳٦٥ 

     
 مصاريف إشراف وتفتيش (۱٦٦) (۳٤٦) (۲۸۲) (۷۹٤)
 مصاريف مجلس الضمان الصحي (۳۲٥) - - (۳۲٥)

 ة وادارية غير موزعةمصاريف عمومي    (٦۷۷،۱۸)
 إيرادات استثمارات غير موزعة    ۸۲٤

 الفائض من عمليات التأمين    ٤۸۹،۹
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ائم المالية األولية إيضاحات حول القو 
 تتمة - (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي

۲۲   
 

 المعلومات القطاعية (تتمة) – ۱۲
 

 طبي  مركبات  أخرى المجموع
غير  – ۲۰۱۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 مدققة
  (ألف لایر سعودى) ودى)(ألف لایر سع (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 عمليات التأمين    
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ٦٦۹,۱۸۳ ۳۸۹,۷۹۸ ۲٥۷,۳٤۰ ۸۳۰,۸۰۷

 أقساط التأمين المسندة - (٤,٥۰۰) (٤۲۲,۲۱۸) (۲۲۲,۹۲۲)
 فائض خسارة أقساط تأمين  (۱,۸۹۳) (٤۸۸) (۱,۷۹۹) (۱۸۰,٤)

 التأمين المكتتبة صافي أقساط ۱۸۱,۷۷٦ ۸۱۰,۳۸٤ ۳۷,۱۱۹ ٦۰۳,۷۰٥
 التغير في صافي أقساط التأمين غير المكتسبة  ۱۸٥,۲٦ (۳,۰۳٤) (۹۷۰) ۲۲,۱۸۱

 صافي أقساط التأمين المكتسبة ۲۰۷,۹٦۱ ۳۸۱,۷۷٦ ۱٤۹,۳٦ ۸۸٦,٦۲٥
 العموالت المستلمة من إعادة التأمين  ۱٥ ٥٥۸ ٦۳۸,۲۸ ۲۹,۲۱۱

 صافي االيرادات ۲۰۷,۹۷٦ ۳۸۲,۳۳٤ ۷۸۷,٦٤ ۰۹۷,٦٥٥
 التكاليف والمصاريف:    

 إجمالي المطالبات المدفوعة ۷۸٥,۱۹٦ ٥۲۳,۳٦۹ ٦٥٤,٦۸ ۹٦۲,٦۳٤
 ناقصا : حصة معيدي التأمين (۱,۱۲۱) (۲,۰٤۸) (٦۲,۰۰٤) (۱۷۳,٦٥)
 صافي المطالبات المدفوعة ۱۹٥,٦٦٤ ٤۷٥,۳٦۷ ٦,٦٥۰ ٥٦۹,۷۸۹
 ات تحت التسويةالتغير في صافي المطالب (۱۳,۱۱۷) (۹۲۹,۱٤) (۱,۸٦۷) (۲۹,۹۱۳)
 صافي المطالبات المتكبدة ٥٤۷,۱۸۲ ٥٤٦,۳٥۲ ۷۸۳,٤ ٥۳۹,۸۷٦

 تكاليف استحواذ وثائق التأمين ۰۷٦,٥ ۷,۰٥۳ ۳,۸۷۸ ۰۰۷,۱٦
 صافي التكاليف والمصاريف ٦۲۳,۱۸۷ ٥۹۹,۳٥۹ ٦٦۱,۸ ۸۸۳,٥٥٥

 صافي نتائج عمليات التأمين ۲۰,۳٥۳ ۲۲,۷۳٥ ۱۲٦,٥٦ ۹۹,۲۱٤
 مصاريف إشراف وتفتيش (۹۱۸) (۱,۹٤۹) (۱,۲۰۹) (۰۷٦,٤)     

 مصاريف مجلس الضمان الصحي (۱,۹٦٥) - - (۱,۹٦٥)
 مصاريف عمومية و إدارية غير موزعة     (٦۷,۰۰۳)

 إستثمار غير موزع ايراد    ۳,۲۹٦
 الفائض من عمليات التأمين    ٤٦٦,۲۹

 
 مدقق  – ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۰كما في     

 حصة إعادة التأمين لألقساط غير المكتسبة - ۱,۲۱۲ ۹۰,۱٦۳ ۹۱,۳۷٥
 حصة إعادة التأمين للمطالبات تحت التسوية ٤٤۰,۱ ۳,۱٥۰ ٥۹۹,۷۰ ۱۸۹,۷٥
 مؤجلة استحواذتكاليف  ۱,۷۱۰ ۹۹٤,٤ ٤۲۹,۲ ۹,۱۳۳

 غير موزعةموجودات     ٥۲۳,۹۹۲
٦۹۹,٦۸۹     

     
 أرباح من عموالت غير مكتسبة ۳ ۱۸۰ ۱٦,٤۸۲ ۱٦,٦٦٥

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



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
     ( شركة مساهمة سعودية )

 ائم المالية األولية إيضاحات حول القو 
 تتمة - (غير المدققة) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  تينلفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي

۲۳   
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة - ۱۳
 

 جمة عنها:مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناالتي تمت خالل الفترة هم المعامالت أفيما يلي 
 

 

  الرصيد كما في
أشهر التسعةمبلغ التعامل لفترة   

المنتهية في   الطرف ذو العالقة طبيعة  المعاملة 
 

   ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰ ۲۰۱۲سبتمبر  ۳۰ ۲۰۱۳سبتمبر  ۳۰ ۲۰۱۲ ديسمبر ۳۱
   (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

(مدققة)    مدققة)(غير    عمليات التأمين  (غير مدققة) (غير مدققة) 
 المساهمون:     
مجموعة بن الدن   أقساط تأمين ۲۲۲,۷۹۱ ۱۹۸,۲۹٦    

  مطالبات ودفعات (۲٤۸,۹۳٤) (۲۲۰,۲۷٤) ۱۳۰,۷۲۱ ۸٦٤,۱٥٦
      
 مجموعة راشد الراشد           أقساط تأمين ۳۳,۷۱۸ ۲۱,۸۸۱  

  مطالبات ودفعات (۲۸,۸۷٥) (۱۷,۱۹٦) ۷٤۱,۱٥ ۱۰,۸۹۸
      
 اعضاء مجلس االدارة:      
  )٤٫۹۹۷(  )٤٫۷۲٥(  خدمات المطالبات واالخطار (كارز)  رسوم تعامل مع مطالبات 

۲۰۳ )۹۹٤(   دفعات مسددة ٥۲۸,۳ ۲۲٤ 
      
 خدمات المطالبات واالخطار (كارز)  أقساط تأمين ٦۹۲ ٦٤۷  

دفعاتمطالبات و (۱٥۱) (٦٥٦) ٥٤۳ ۲   
      
 المكتب القانوني حسان محاسني  أقساط تأمين ۳۱۲ ۳۱۸  

  مطالبات ودفعات (۲۳۹) (۱۹۱) ۱۳۸ ٦٥
 كبار التنفيذين  مكافات ومصاريف ذات صلة ۳٫۲۳۰ ۳,۳۲۱ - -
      

 عمليات المساهمين     
شركة نجم لخدمات التأمين   مصاريف - - ۲۳۰ ۲۳۰  

أعضاء مجلس اإلدارة ممكافأة ۷۷۷ ۱,۰٥٦ - - أعضاء مجلس اإلدارة       

 
  الموافقة على القوائم المالية األولية الموجزة – ۱٤

 
الموافق  هـ ۱٤۳٤ الحجةذو  ۲٤ بتاريخ الشركة دارةإمجلس قبل الموجزة من  األوليةتمت الموافقة على القوائم المالية 

  .۲۰۱۳أكتوبر  ۲۹
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