
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

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

  
  ا!ولية الموجزة القوائم المالية 
  (الفحص المحدود) مراجعي الحسابات المستقلينوتقرير فحص 

  م٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  تينالمنتھي اً شھر !ثنى عشروالث*ثة أشھر لفترتي ا
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  )"و�ء"(ودية المتحدة للتأمين التعاوني الشركة السع
  (شركة مساھمة سعودية)

  

  ا!ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
  م٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  لفترتي الث*ثة أشھر وا!ثنى عشر شھراً المنتھيتين

  
  
  امـــع -١
  
الخبر مدينة في  تأسستھي شركة مساھمة سعودية  ("الشركة") ("و�ء") الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني نإ
 ٤ الموافقھـ، ١٤٢٨ ا_خرةجمادى  ١٩ تاريخب ٢٠٥١٠٣٤٩٨٢ تحت رقم سجل تجاريالمملكة العربية السعودية وسجلت ب

  .م٢٠٠٧يوليو 
  
شركات  لنظام مراقبةوفقا  ا!عمالالتأمين التعاوني وكل ما يتعلق بھذه  أعمالزاولة ن نشاط الشركة الرئيسي ھو القيام بمإ

(ت. م. ن  رقم حصلت الشركة على الترخيصالتنفيذية في المملكة العربية السعودية.  و�ئحته("القانون") التأمين التعاوني 
بتاريخ (ساما) ن من مؤسسة النقد العربي السعودي التأمي إعادةالتأمين العام والصحي وعمليات  أعمال) لممارسة ١٦/٢٠٠٨
  .م٢٠٠٨يوليو  ٢ھـ الموافق ١٤٢٩ ا_خرةجمادى  ٢٨
  

  ملخص السياسات المحاسبية الھامة -٢

  
  اFولية الموجزة أساس إعداد القوائم المالية  ١-٢
  

وفق̀`ا لمعي̀`ار  ٢٠١٣ ديس̀`مبر ٣١ف̀`ي  المنتھيتين لفترتي الث*ثة أشھر وا!ثنى عشر شھراً  ا!ولية الموجزة القوائم المالية  تم اعداد

ل̀`يس الم̀`وجزة ، ف̀`إن ھ̀`ذه الق̀`وائم المالي̀`ة ا!ولي̀`ة علي̀`هو الخ̀`اص بالتق̀`ارير المالي̀`ة ا!ولي̀`ة. )٣٤ IAS( ٣٤رق̀`م  المحاسبة ال̀`دولي

التق̀`ارير المالي̀`ة  وفق̀`ا لمعي̀`ار أي ؛المب̀`ادئ المحاس̀`بية المتع̀`ارف عليھ̀`ا ف̀`ي المملك̀`ة العربي̀`ة الس̀`عوديةتتف̀`ق م̀`ع الغ̀`رض منھ̀`ا ان 

  الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عنا!ولية الصادر 

  
لمستحقة والتي التي تتألف بشكل رئيسي من المبالغ المتكررة ا المعام*تالمرفقة جميع  ا!ولية الموجزة تتضمن القوائم المالية
  تائج العمليات والتدفقات النقدية بصورة عادلة. قائمة المركز المالي ون ليتم عرض?دارة الشركة  تعتبر ضرورية وفقا

  
التي يتم قياسھا  ا�ستثمارات المتاحة للبيعوفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا بعض ا!ولية الموجزة القوائم المالية  تم اعداد

ا!ولية القوائم المالية  ھذه عرضبالd السعودي الذي ھو أيضا العملة الوظيفية للشركة وعملة  تم عرضھابالقيمة العادلة 
  .الموجزة 

  
ا . كم ا�حتفاظ بسج*ت مستقله لكل من أنشطة التأمين وعمليات المساھمينتتطلب انظمة التأمين في المملكة العربية السعودية 

فيما يستلم حاملو ،  % من الفائض السنوي من عمليات التأمين٩٠المساھمون بالشركة  ، يستلم لوائح أنظمة التأمين حسببوأنه 
  % أو يتم خصم ھذه النسبة من أقساطھم للسنة التالية.١٠وثائق التأمين نسبة 
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  )"و�ء"ودية المتحدة للتأمين التعاوني (الشركة السع
  (شركة مساھمة سعودية)

  

  (تتمة)ا!ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
  م٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  أشھر وا!ثنى عشر شھراً المنتھيتين الث*ثة لفترتي

  
  السياسات المحاسبية ٢-٢
  

تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية  ا!ولية الموجزةالقوائم المالية إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد ھذه 
م، باستثناء تطبيق التعدي*ت على المعايير الحالية المذكورة أدناه والتي ٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية في  للسنة المراجعة السنوية

 ا!ولية الموجزة للشركة، لذا ينبغي قراءة ھذه القوائم المالية  ا!ولية الموجزة لم تؤثر تأثيًرا مالًيا جوھرًيا على القوائم المالية 
  م.٢٠١٢يسمبر د ٣١مقترنة بالقوائم المالية المدققة عن السنة المنتھية في 

  
  الوصف  المعيار 

  عرض القوائم المالية  ١تعدي*ت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  الموظفين نافعم  ١٩تعدي*ت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  الموجودات والمطلوبات مقاصةعن  ا!دوات المالية: ا?فصاح  ٧رقم  التقارير المالية الدوليةتعدي*ت على معيار 
  !ول مرة اعتماد القروض الحكومية  ١رقم  التقارير المالية الدوليةي*ت على معيار تعد

   ١٠التقارير المالية الدولية رقم  معاييرتعدي*ت على 
  التوجيھات ا�نتقالية  ١٢و  ١١و    

تفسير المعايير الدولية الصادر عن لجنة  ٢٠رقم توضيح 
  المنجم السطحيتجريد التكاليف في مرحلة ا?نتاج من   للتقارير المالية

  القوائم المالية الموحدة ١٠يار التقارير المالية الدولية رقم مع
  المشتركة  الترتيبات ١١معيار التقارير المالية الدولية رقم 
  فصاح عن الحصص في منشآت أخرىا? ١٢معيار التقارير المالية الدولية رقم 
  قياس القيمة العادلة ١٣معيار التقارير المالية الدولية رقم 

  القوائم المالية المنفصلة  ٢٧لمحاسبة الدولي رقم معيار ا
  الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  ٢٨معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
  

الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي سيصبح معمو� بھا على  تفسيراتقررت إدارة الشركة عدم التطبيق المبكر للمعايير وال
  أو بعد ذلك التاريخ: ٢٠١٤يناير  ١الفترات التي تبدأ في 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوصف  المعيار
    

  التصنيف والقياس –وات المالية ا!د  ٩معيار التقارير المالية الدولية رقم 
  ا?فصاحات - وات الماليةا!د  ٧تعدي*ت على معايير التقارير المالية الدولية رقم 
  ائم المالية الموحدةالقو  ١٠تعدي*ت على معايير التقارير المالية الدولية رقم 
  فصاح عن الحصص في منشآت أخرىا?  ١٢تعدي*ت على معايير التقارير المالية الدولية رقم 

  القوائم المالية المنفصلة  ٢٧ تعدي*ت على معيار المحاسبة الدولي رقم
  العرض -ا!دوات المالية   ٣٢ تعدي*ت على معيار المحاسبة الدولي رقم

  انخفاض قيمة الموجودات  ٣٦ لمحاسبة الدولي رقمتعدي*ت على معيار ا
  ا!دوات المالية: ا�عتراف والقياس  ٣٩ تعدي*ت على معيار المحاسبة الدولي رقم

  الرسوم  ٢١معيار التقارير المالية الدولية رقم 
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  )"و�ء"ودية المتحدة للتأمين التعاوني (الشركة السع
  (شركة مساھمة سعودية)

  

  (تتمة)ا!ولية الموجزة  ضاحات حول القوائم الماليةيإ
  م٢٠١٣ ديسمبر ٣١في  الث*ثة أشھر وا!ثنى عشر شھراً المنتھيتين لفترتي

  
  
  اFولية الموجزة استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية  ٣-٢
  

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

ية، كما يتطلب من بتاريخ القوائم المالية ا!ولية ومبالغ ا?يرادات والمصاريف المصرح بھا خ*ل فترة القوائم المالية ا!ول
في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. وقد يكون للتغيرات في ا�فتراضات تأثيرا  وضع احكام وتقديراتا?دارة 

خ*لھا ا�فتراضات إلى التغيرات. وتعتقد ا?دارة  يتم العرض منجوھريا على القوائم المالية ا!ولية الموجزة  في الفترة التي 
، من كافة النواحي الجوھرية، المركز المالي عادلةبصورة ت ا!ساسية م*ئمة وأن القوائم المالية للشركة ُتظھر أن ا�فتراضا

  ونتائج العمليات.
  

  

  نقد وما في حكمهال -٣
  

  عمليات التأمين   
  

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ 

 )(مراجعة  )راجعة(غير م 

  )(بالريا�ت السعودية  

  ٧٢٫٠٠٠     ٦٧٫٠٠٠   وقصندالنقد في 

  ٤١٫٦٥٠٫٤٠٥     ٨٣٫٢٨٥٫٧٤٥   نقد لدى البنوك

  ٤٠٫٠٦٤٫٠٠٠     ٤٠٫٥٢٨٫٨٦٦   ودائع قصيرة ا!جل

   ٨١٫٧٨٦٫٤٠٥     ١٢٣٫٨٨١٫٦١١  

  
   ينميات المساھلعم

  

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ 

 ة)راجع(م  ة)راجع(غير م 

  )(بالريا�ت السعودية  

  ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠     ٨٦٫٣٦٦٫١١٧   نقد لدى البنوك

  
  

  .  استثماريذات تصنيف إئتماني  مؤسسات ماليةيتم إيداع الحسابات البنكية الجارية والودائع القصيرة ا!جل لدى 
  
تخضع جميع  ربط.مع بنوك محلية وأجنبية لفترات استحقاق تقل عن ث*ثة أشھر من تاريخ الالودائع القصيرة ا!جل  ربطتم ي

: ٢٠١٢ديسمبر  ٣١( ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في % سنوًيا ١٫١% الى ٠٫٨٠عمولة يبلغ  متوسط جل لسعرالودائع القصيرة ا!
  %)١٫١% الى ٠٫٨٠
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  )"و�ء"(متحدة للتأمين التعاوني الشركة السعودية ال
  (شركة مساھمة سعودية)

  

  (تتمة) ا!ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
  م٢٠١٣ ديسمبر ٣١في ھر وا!ثنى عشر شھراً المنتھيتين الث*ثة أشلفترة 

  
  أقساط تأمين وأرصدة تأمين مدينة -٤
  

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   

 ة)راجع(م  ة)راجع(غير م  إيضاح 

  )(بالريا�ت السعودية    

  ٧٣٫٥٩٤٫٢١٠     ٩١٫٥٨٩٫٥٣٨   ٥  أقساط تأمين مدينة

  ١٫٢٠٦٫١٧٣     ١٫٥٦٣٫٩٧١     أرصدة تأمين وإعادة تأمين مدينة

  )١٢٫٧٣٤٫٥٠٤(    )١٤٫٠٤٤٫٦١٠(    مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا 

     ٦٢٫٠٦٥٫٨٧٩     ٧٩٫١٠٨٫٨٩٩  

  
   المعام3ت مع الجھات ذات الع3قة -٥
  

  فيما يلي المعام*ت الھامة التي تمت مع الجھات ذات الع*قة والمبالغ التقريبية ذات الع*قة:
  

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١   ٢٠١٣ ديسمبر ٣١  

 )راجعة(م  ة)راجع(غير م 

  (بالريا�ت السعودية)  

  عضاء مجلس ا?دارة ا!من  قساطا!إجمالي 
  خاصة بھم ذات الع*قة وجھات    

  
 ١٫٦٤٨٫٣٣٧  

 
   ١٫٨١٠٫٧١١  

  ٩٫٤٤٩    ١١٫٢٩٨   ا?دارة العليا موظفي إجمالي ا!قساط المستلمة من
  ٣٫٠٠٨٫٦٧٤    ٣٫٩٥١٫٩٧٧   اخرى المنافع –ا?دارة العليا  تعويض موظفي

  -        ٨٤٩٫٥٤٣   ةحليفشركة مبلغ مستلم بالنيابة عن 
  ٢٫١٤٤٫٩١٥     ١٫٧١٤٫٩٢٨   ةحليفشركة على  ُمحّملمبلغ 

  
  تتكون ا!رصدة المطلوبة من (إلى) جھات ذات ع*قة مما يلي:

  

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ 

 ة)مراجع(  )راجعة(غير م 

  )ا�ت السعودية(بالري  

 موظفي ا?دارة العليا والمدراءأقساط تأمين مستحقة القبض من 
  خاصة بھم ذات الع*قة وجھات

  
 ١٢٥٫٧٦٧  

 
  

  
 ٥٦١٫٥٨٩  

  مطالبات دائنة إلى أعضاء مجلس ا?دارة وجھات ذات 
  حليفةع*قة / شركة    

  
)٥٦٧٫٧٦٣(  

 
  

  
)٨٧١٫١٥٠(  

  ١٫٨٧١٫٩٤٥     ٢٫٧٣٧٫٣٣٠   حليفةمطلوب من شركة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٣  
  



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

  

  (تتمة) ا!ولية الموجزة  حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٣ ديسمبر ٣١في لفترتي الث*ثة أشھر وا!ثنى عشر شھراً المنتھيتين 

  
  المعلومات القطاعية  -٦
  

لشركة، اعتمدت ا?دارة قطاع ا!عمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتھا ل الداخليةرير اداد التقتمشيا مع طريقة إع
  ومطلوباتھا كما ھو مبين أدناه. 

  
  .الرواتب التشغيلية وا?دارية والمصاريف العمومية وا?دارية� تتضمن النتائج القطاعية 

  
أرصدة وذمم المدينة والودائع !جل وا�ستثمارات وأقساط التأمين  هفي حكمإن الموجودات القطاعية � تتضمن النقد وما 

  ا!خرى والممتلكات والمعدات. الموجوداتو والمدفوعات المقدمةالتأمين المدينة 
  

الدفع  معيدي التأمين الدائنة والمصاريف المستحقةأرصدة إن المطلوبات القطاعية � تتضمن الحسابات الدائنة وذمم 
  نھاية الخدمة. والمطلوب إلى عمليات المساھمين ومكافأة!خرى والمطلوبات ا

  
   القطاعات التشغيلية

  
  المجموع    أخرى     تأمين ممتلكات   مركباتتأمين     تأمين طبي    ٢٠١٣ ديسمبر ٣١لفترة الث3ثة أشھر المنتھية في 

  )ةسعوديال بالريا@ت (  (غير مراجعة) 

            

  ٧٠٫٤٩٠٫٦٥٨   ١٩٫٣٧٠٫٢٩١   ٥٫٣٦١٫٥٧٣   ٣١٫٦٦٥٫١٣٧   ١٤٫٠٩٣٫٦٥٧   تتبةإجمالي أقساط التأمين المك

  ٥٣٫٨٣٨٫٤٩٠   ٧٫٧٠٤٫١٢٦   ٣٨٣٫١٠٩   ٣١٫٦٥٧٫٥٩٨   ١٤٫٠٩٣٫٦٥٧   صافي أقساط التأمين المكتتبة

            
  ٥١٫٧٧٨٫٠٩٤   ١٤٫٥٠٠٫٨٤٣   ١٫١٢٦٫٠٣٦   ٢٤٫٥٠٦٫٢٨١   ١١٫٦٤٤٫٩٣٤   صافي ا?قساط المكتسبة

  ٢٫٧٢٣٫٣٧٣   ١٫٢٧٩٫٩٨٢   ٢٫٤٥٨٫٨٤٨   ٥٥٫٢٦٢   )١٫٠٧٠٫٧١٩(  مينعمو�ت إعادة التأ
  ١٩٫٦٩٥   ١٠٫٥٢٩   ١٫٢٦٦   ٧٫٩٠٠   -     إيرادات اكتتاب أخرى

  ٥٤٫٥٢١٫١٦٢   ١٥٫٧٩١٫٣٥٤   ٣٫٥٨٦٫١٥٠   ٢٤٫٥٦٩٫٤٤٣   ١٠٫٥٧٤٫٢١٥   ا?يراداتمجموع 
            

  )٣٥٫٥١٣٫٧٦٠(  )٨٫٠٢٧٫١١٦(  )٢٫٨٥٦٫٩٤٣(  )١٧٫٦٣٩٫٤١٧(  )٦٫٩٩٠٫٢٨٤(  إجمالي المطالبات المدفوعة
  ٧٫٦١٨٫٧٥٦   ٢٫٧١٨٫٨٢٦   ٢٫٥٨٠٫٥٩٨   ١١٤٫٣٣٩   ٢٫٢٠٤٫٩٩٣   حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

  )٥٫٦٠٧٫٩٦٢(  ٢٫٩١٥٫٤٨٤   )٩٩٩٫٧٣١(  )١٢٫٥٨٩٫٦٧٤(  ٥٫٠٦٥٫٩٥٩   التغير في مطالبات تحت التسوية

            

  )٣٣٫٥٠٢٫٩٦٦(  )٢٫٣٩٢٫٨٠٦(  )١٫٢٧٦٫٠٧٦(  )٣٠٫١١٤٫٧٥٢(  ٢٨٠٫٦٦٨   صافي المطالبات المتكبدة
  )٩٫٩٠٣٫٦٦٣(  )١٫٠٦٩٫٥٥١(  )١٫١٦٥٫٣٥١(  )٣٫٨٥٣٫٤٢٢(  )٣٫٨١٥٫٣٣٩(  مصاريف اكتتاب أخرى

  )١١٫٤٥٤٫٧٣٣(          مصاريف عمومية وإدارية أخرى (غير موزعة)

            
  )٣٤٠٫٢٠٠(          من عمليات التأمين عجزال

  ١١٣٫٨٢٦           إيرادات عمولة من ودائع بنكية

  )٢٢٦٫٣٧٤(          من عمليات التامين عجزصافي ال

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

١٤  



  
  )"و�ء"متحدة للتأمين التعاوني (الشركة السعودية ال

  (شركة مساھمة سعودية)
  

  (تتمة) ا!ولية الموجزة  حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١في لفترتي الث*ثة أشھر وا!ثنى عشر شھراً المنتھيتين 

  

  
ديسمبر  ٣١لفترة اFثنى عشر شھراً المنتھيه في 

  المجموع  أخرى  تأمين ممتلكات  مركباتتأمين   تأمين طبي  ٢٠١٣

  )بالريا@ت السعودية(  )مراجعة(غير  

            

  ٣٤٧٫١٩٠٫٩٠٦   ٧٣٫٦٥٤٫٢٢٩   ١٢٢٫١٩٦٫٨٨٢   ١٠٦٫٨٣٠٫٨٣٣   ٤٤٫٥٠٨٫٩٦٢   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  ١٩٣٫٣٩٢٫٤٨٩   ٣٨٫٦٦٣٫٧٧٧   ٤٫٣٩٩٫٠٧٤   ١٠٥٫٨٢٠٫٦٧٦   ٤٤٫٥٠٨٫٩٦٢   صافي أقساط التأمين المكتتبة

            

  ١٦٥٫٣١١٫١٥٥   ٣٦٫١٨٢٫٨٥٢   ٣٫٨٢٨٫٣٩٩   ٨٢٫٦٦٨٫٩٢٥   ٤٢٫٦٣٠٫٩٧٩   صافي ا?قساط المكتسبة

  ٢١٫٢٢٣٫١٣٥   ٤٫٨١٤٫٢١٩   ٨٫٦٢١٫٧٩٥   ٢٠٢٫٠٢٨   ٧٫٥٨٥٫٠٩٣   عمو�ت إعادة التأمين

  ٩٦٫١٥٣   ٤٣٫٥٣٤   ٩٫٧٣٠   ٤٢٫٨٨٩   -     إيرادات اكتتاب أخرى

            

  ١٨٦٫٦٣٠٫٤٤٣   ٤١٫٠٤٠٫٦٠٥   ١٢٫٤٥٩٫٩٢٤   ٨٢٫٩١٣٫٨٤٢   ٥٠٫٢١٦٫٠٧٢   مجموع ا?يرادات

            

  )١١٧٫٤٤٩٫٤٣٦(  )٢١٫٨٥٣٫٢٤٠(  )٧٫٣٠٦٫٦١٣(  )٥٩٫٩٧٥٫٠٥٠(  )٢٨٫٣١٤٫٥٣٣(  إجمالي المطالبات المدفوعة

  ٢٢٫٢٣٩٫٧٤٤   ١١٫٨٤٩٫٢٦٦   ٢٫٥٨٠٫٥٩٨   ١٫٤٥٢٫٤٧٦   ٦٫٣٥٧٫٤٠٤   ين من مطالبات مدفوعةحصة معيدي التأم

  )١٥٫١٩٣٫٦٨٥(  ١٫٠٨٢٫٧٦٦   )٢٫٦٢١٫٤٥٤(  )١٧٫٠٥٢٫٠٣٩(  ٣٫٣٩٧٫٠٤٢   مطالبات تحت التسويةالالتغير في 

  )١١٠٫٤٠٣٫٣٧٧(  )٨٫٩٢١٫٢٠٨(  )٧٫٣٤٧٫٤٦٩(  )٧٥٫٥٧٤٫٦١٣(  )١٨٫٥٦٠٫٠٨٧(  صافي المطالبات المتكبدة

  )٣١٫٢٦٥٫٢٠٦(  )٨٫٤٩٣٫٣٥٥(  )٣٫٩٢٤٫٩٨١(  )١١٫٥٨٣٫٦٠٥(  )٧٫٢٦٣٫٢٦٥(  مصاريف اكتتاب أخرى

  )٤٥٫١٠٠٫٧١٩(          مصاريف عمومية وإدارية أخرى (غير موزعة)

            

  )١٣٨٫٨٥٩(          من عمليات التأمين لعجزا

  ٤٠١٫١١٧           إيرادات عمولة من ودائع بنكية

  ٢٦٢٫٢٥٨           تامينمن عمليات ال صافي العجز

  

 

            
  المجموع    أخرى     تأمين ممتلكات   مركباتتأمين     تأمين طبي    

  )بالريا@ت السعودية(  )مراجعة(غير  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
            

            موجودات عمليات التأمين
  ٥٧٫٤٣٩٫٩٠٧   ١٩٫٨٣٢٫٥١٢   ٣٧٫٦٠٧٫٣٩٥   -     -     غير المكتسبة  ا!قساطالتأمين من  معيديحصة 
  ١٠٥٫١٢٢٫٩٩٠   ٤٢٫٤٤٩٫٧٧٠   ٦٠٫٦٤٢٫٨٤٨   ٧٧٥٫٨٦٦   ١٫٢٥٤٫٥٠٦   التسوية التأمين من المطالبات تحت معيديحصة 
  ١٢٫٠٥٠٫٤٠٥   ٢٫٤٠٧٫٥٠٦   ١٫٣٠٨٫١٤١   ٣٫٣٩٤٫٦٩٢   ٤٫٩٤٠٫٠٦٦   مؤجلة وثائق تأمين اكتتابتكاليف 

  ٢١٤٫٦٧١٫٩٥٢           موجودات غير موزعة 

  ٣٨٩٫٢٨٥٫٢٥٤   ٦٤٫٦٨٩٫٧٨٨   ٩٩٫٥٥٨٫٣٨٤   ٤٫١٧٠٫٥٥٨   ٦٫١٩٤٫٥٧٢   وداتالموج مجموع

            مطلوبات عمليات التأمين

  ١٣٢٫٣٥٢٫٨٥٣   ٢٧٫٨٥٧٫٨٧٣   ٣٨٫٧١٢٫٠٢٦   ٤١٫٤٦٢٫٦٩٤   ٢٤٫٣٢٠٫٢٥٧   أقساط تأمين غير مكتسبة

  ١٨١٫٤٣٧٫٥٤٢   ٥٥٫٢٤١٫٨٣٩   ٦٥٫٨٧٠٫٢٤٣   ٤٨٫٦١١٫١٣٩   ١١٫٧١٤٫٣٢١   مطالبات تحت التسوية
  ٥٫٥٠١٫٨٣٠   ٢٫١٣٦٫١٨٨   ٣٫١٤٥٫٦٤٤   -     ٢١٩٫٩٩٨   عمو�ت إعادة تأمين غير مكتسبة

  ٦٩٫٩٩٣٫٠٢٩           مطلوبات غير موزعة

  ٣٨٩٫٢٨٥٫٢٥٤   ٨٥٫٢٣٥٫٩٠٠   ١٠٧٫٧٢٧٫٩١٦   ٩٠٫٠٧٣٫٨٣٣   ٣٦٫٢٥٤٫٥٧٦   المطلوبات مجموع

  
  
  
  
  
  
  
  

١٥  



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

  

  (تتمة) ا!ولية الموجزة  حول القوائم المالية إيضاحات
  م٢٠١٣ ديسمبر ٣١في لفترتي الث*ثة أشھر وا!ثنى عشر شھراً المنتھيتين 

  
  

  المجموع    أخرى     تأمين ممتلكات   مركباتتأمين     تأمين طبي    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لفترة الث3ثة أشھر المنتھية في 

  )بالريا@ت السعودية(  مراجعة)( 

            

  ٣٥٫٢٤٤٫٣٩٣   ١٢٫٣٨٢٫٩٢٨   ٣٫١٣١٫٩٥٩   ١٠٫٤٢٦٫٧٦٢   ٩٫٣٠٢٫٧٤٤   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  ٢٧٫٠٣٦٫٠٣٥   ٦٫٨٥٧٫١١٨   ٤٥٢٫٧٩٢   ١٠٫٤٢٣٫٣٨١   ٩٫٣٠٢٫٧٤٤   صافي أقساط التأمين المكتتبة

            
  ٤٦٫٥٨٧٫٤٥٥   ١٣٫٨٨٠٫٣٢١   ١٫٠٢٩٫٨١٢   ١٤٫٧٥٠٫٠٩١  ١٦٫٩٢٧٫٢٣١   صافي ا?قساط المكتسبة
  ٢٫٩٥٣٫٠٠١   ١٫١٩٨٫٢١٠   ١٫٧٠٧٫٢٩١   ٤٧٫٥٠٠   -     عمو�ت إعادة التأمين
  ١٨٫١٦٥   ٨٫٧٦٠   ١٫١٢٥   ٨٫٢٨٠   -     إيرادات اكتتاب أخرى

            

  ٤٩٫٥٥٨٫٦٢١   ١٥٫٠٨٧٫٢٩١   ٢٫٧٣٨٫٢٢٨   ١٤٫٨٠٥٫٨٧١   ١٦٫٩٢٧٫٢٣١   مجموع ا?يرادات

            

  )٣٨٫٥١٧٫٦٨٠(  )٩٫٧٤٢٫٩٩٩(  )٢٫٤٤٣٫٠٦٨(  )١٤٫٢٩٤٫٦٦٧(  )١٢٫٠٣٦٫٩٤٦(  جمالي المطالبات المدفوعةإ

  ١١٫٥٦٥٫٠٦٠   ٤٫٢٦٥٫٧٨٤   ٢٫١٦٠٫٤٦٧   ١٩٩٫٣٢٤   ٤٫٩٣٩٫٤٨٥   حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

  ٦٦١٫٨٢٢   ٢٫٥٣٥٫٢٣٣   ٣٧٣٫٣٠٩   ٢٫٤٨١٫٢٧٥   )٤٫٧٢٧٫٩٩٥(  التغير في مطالبات تحت التسوية

            
  )٢٦٫٢٩٠٫٧٩٨(  )٢٫٩٤١٫٩٨٢(  ٩٠٫٧٠٨   )١١٫٦١٤٫٠٦٨(  )١١٫٨٢٥٫٤٥٦(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٨٫٠٦٠٫٠١١(  )١٫٠٧٠٫٤٥٠(  )٩٦١٫٥٣٨(  )١٫٨٣٨٫٧١٧(  )٤٫١٨٩٫٣٠٦(  مصاريف اكتتاب أخرى

  )٩٫٤٣٩٫٩٩١(          مصاريف عمومية وإدارية أخرى (غير موزعة)

            
  ٥٫٧٦٧٫٨٢١           تأمينفائض من عمليات ال

  ١٣٨٫٠٠١           إيرادات عمولة من ودائع بنكية

            
  ٥٫٩٠٥٫٨٢٢           صافي الفائض من عمليات التامين

 

  المجموع    أخرى     تأمين ممتلكات   مركباتتأمين     تأمين طبي    

ديسمبر   ٣١لفترة اFثنى عشر شھراً المنتھية في 
  )وديةبالريا@ت السع(  (مراجعة) ٢٠١٢

            

  ٢٣٤٫٠٩٢٫٧٤٧   ٥٥٫٣٢٨٫٠٧٧   ٥٤٫٤٨٥٫٠٧١   ٥٩٫٥٧٤٫٣٢٠   ٦٤٫٧٠٥٫٢٧٩   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  ١٥٨٫٦٢٣٫٧٥٤   ٣٢٫٩٥٧٫٦٩٥   ٢٫٧٩٣٫١٣١   ٥٨٫٦٣٤٫٠٩٥   ٦٤٫٢٣٨٫٨٣٣   صافي أقساط التأمين المكتتبة

            
  ١٧٧٫٨٦١٫٦٢٠   ٣٥٫٩٤٥٫٠٨٤   ٢٫٥٧٥٫٧٦٩   ٦٠٫٨٢٧٫٧١٧   ٧٨٫٥١٣٫٠٥٠   صافي ا?قساط المكتسبة
  ١٠٫٤٥٢٫٨٠٤   ٣٫٩٥٢٫٥٤٠   ٦٫٣١٢٫٢١٩   ١٨٨٫٠٤٥   -     عمو�ت إعادة التأمين
  ١٦٤٫٣٥٣   ٤١٫٢٠٣   ٨٫٩٨٠   ١١٢٫٩٢٠   ١٫٢٥٠   إيرادات اكتتاب أخرى

            

  ١٨٨٫٤٧٨٫٧٧٧   ٣٩٫٩٣٨٫٨٢٧   ٨٫٨٩٦٫٩٦٨   ٦١٫١٢٨٫٦٨٢   ٧٨٫٥١٤٫٣٠٠   مجموع ا?يرادات

            

  )١٢١٫٧٣٩٫٩٩٨(  )٢١٫٤٧٦٫٥٨٨(  )٧٫٧٨٩٫٧٩٢(  )٥٨٫٠٨٧٫٥٤٧(  )٣٤٫٣٨٦٫٠٧١(  ي المطالبات المدفوعةإجمال

  ٣١٫٧٨٤٫٩٨٥   ٨٫٣٠٠٫٦٩١   ٦٫٣٣٥٫٦١٦   ٢٫١٥٣٫٥٥٦   ١٤٫٩٩٥٫١٢٢   حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

  )١١٫٣٩١٫١٩٦(  )١٫٤٧٤٫٩٩٧(  )٣٩٫٥٢٢(  )٢٫٥٥٠٫٢٢٩(  )٧٫٣٢٦٫٤٤٨(  التغير في مطالبات تحت التسوية

            
  )١٠١٫٣٤٦٫٢٠٩(  )١٤٫٦٥٠٫٨٩٤(  )١٫٤٩٣٫٦٩٨(  )٥٨٫٤٨٤٫٢٢٠(  )٢٦٫٧١٧٫٣٩٧(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٣٣٫٩٠١٫١١٤(  )١٠٫٢٤٤٫٦٣٩(  )٣٫٨٩٤٫٠٠٢(  )٨٫٠٠٢٫٠٥٧(  )١١٫٧٦٠٫٤١٦(  مصاريف اكتتاب أخرى

  )٣٨٫٨٧١٫٤٥٩(          مصاريف عمومية وإدارية أخرى (غير موزعة)

            
  ١٤٫٣٥٩٫٩٩٥           الفائض من عمليات التأمين

  ٨٣٨٫٩٠٠           إيرادات عمولة من ودائع بنكية

            
  ١٥٫١٩٨٫٨٩٥           صافي الفائض من عمليات التامين

  
  

  
١٦  



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

  

  (تتمة) الموجزة ا!ولية  يضاحات حول القوائم الماليةإ
  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١في لفترتي الث*ثة أشھر وا!ثنى عشر شھراً المنتھيتين 

  
 

            
  المجموع    أخرى     تأمين ممتلكات   مركباتتأمين     تأمين طبي    

  (بالريا@ت السعودية)  (مراجعة) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

            

            التأمينموجودات عمليات 
  ٤٤٫٢٨٤٫١٢١   ٢٣٫٣٢٩٫١٦٩   ٢١٫٤٧٧٫٩٦٠   -     )٥٣٢٫٠٠٨(  تأمين من ا!قساط غير المكتسبة ال حصة معيدي
  ٤٦٫١٥٣٫٠١٤   ٢٩٫١٦٦٫٤٦٩   ٩٫٥٨٤٫٦١٨   ١٫٦٧٣٫٦٨٧   ٥٫٧٢٨٫٢٤٠   التسوية التأمين من المطالبات تحت حصة معيدي

  ٩٫٧٢٠٫٧٦٨   ٢٫٤٦٧٫١٢١   ٩٥٦٫٤٢٥   ١٫٥٣١٫١٢٤   ٤٫٧٦٦٫٠٩٨   مؤجلة اكتتاب وثائق تأمينتكاليف 
  ١٥٣٫٥٨٨٫٤١٧   -     -     -     -     موجودات غير موزعة 

  ٢٥٣٫٧٤٦٫٣٢٠   ٥٤٫٩٦٢٫٧٥٩   ٣٢٫٠١٩٫٠٠٣   ٣٫٢٠٤٫٨٨١   ٩٫٩٧١٫٣٣٠   الموجودات مجموع

            مطلوبات عمليات التأمين

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

  ٥٫١٩٨٫١٣٣   ٢٫٥٨٨٫٨٠٨  ٢٫٣٨٩٫٣٢٧   -     ٢١٩٫٩٩٨   عمو�ت إعادة تأمين غير مكتسبة
  ٥٠٫١٥٨٫٥٧٣   -     -     -     -     مطلوبات غير موزعة

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

 

  القطاعات الجغرافية
تق̀`ع ف̀`ي المملك̀`ة العربي̀`ة الس̀`عودية، باس̀`تثناء ج̀`زء ض̀`ئيل م̀`ن موج̀`ودات /  جوھري̀`ةإن جمي̀`ع موج̀`ودات ومطلوب̀`ات الش̀`ركة ال

  مطلوبات إعادة التأمين الواقعة خارج المملكة.
  
  الموجودات المالية اFخرى  -٧
  
  �خرى للشركة تصنف كالتالي:الموجودات المالية ا إن
  

 ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١ 

  (مدققة)   (غير مدققة) 

  )(بالريا�ت السعودية  

        

  ٥٧٫٨٠٠٫٥٠٦     ٥٣٫٩٤١٫٦٩٨   للبيع ةمتاحاستثمارات 
  ٥٠٠٫٠٠٠     ٥٠٠٫٠٠٠   مقابل استثماراتدفعات مقدمة 

  ٦٫٥٠٠٫٠٠٠     ٦٫٥٠٠٫٠٠٠   لتاريخ ا�ستحقاق امحتفظ بھ

        
   ٦٤٫٨٠٠٫٥٠٦     ٦٠٫٩٤١٫٦٩٨  

  
  نظاميةالوديعة ال  -٨
  

وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة  والمحتفظ به من رأس المال المدفوع %١٠تمثل الوديعة النظامية 
  .ديمؤسسة النقد العربي السعو موافقة � يمكن سحب ھذه الوديعة النظامية بدونوالعربية السعودية 

  
  
  
  
  

١٧  



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

  

  (تتمة) ا!ولية الموجزة  يضاحات حول القوائم الماليةإ
  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١في لفترتي الث*ثة أشھر وا!ثنى عشر شھراً المنتھيتين 

  
  احتياطي نظامي -٩
  

إل̀`ى  الس̀`نوي  ال̀`ربح م̀`ن٪ ٢٠ ما � يق̀`ل ع̀`ن يجب على الشركة أن تحول أمين التعاوني ،قانون مراقبة على شركات التبموجب 
الخس̀`ائر لم يتم مثل ھذا تحويل خ*ل الس̀`نة بس̀`بب  .الشركة من رأس مال ٪١٠٠يعادل ھذا ا�حتياطي  حتىنظامي ال ا�حتياطي
  في نھاية السنة. المتراكمة

  
  السھمربح  -١٠

  
ع̀`دد عل̀`ى المتوس̀`ط الم̀`رجح ل ال̀`دخل للفت̀`رة بتقس̀`يم ص̀`افيس̀`ية والمخفض̀`ة م̀`ن عملي̀`ات المس̀`اھمين ا!سا السھمربح تم احتساب ي
  خ*ل الفترة.القائمة العادية سھم !ا

  
يتم احتساب ربح السھم المخفض من عمليات المساھمين الشاملة بتقسيم إجمالي الدخل الشامل للفترة على المتوسط الم̀`رجح لع̀`دد 

  خ*ل الفترة.ا!سھم العادية القائمة 
  
  القيمة العادلة ل7دوات المالية -١١

  
لتحويل مطلوبات لتنظيم معاملة بين المش̀`اركين ف̀`ي  سيتم دفعهلبيع احد الموجودات او  يستلمالقيمة العادلة ھو السعر الذي سوف 

 موج̀`ودات مالي̀`ة اخ̀`رىة ونقدي̀`السوق في تاريخ القياس ( اي سعر الخروج). تتكون الموجودات المالية للشركة من نقدي̀`ة وش̀`به 
  ومطلوبات اخرى. ومصروفات مستحقة وموجودات اخرى والمطلوبات المالية تتكون من ذمم دائنة

  
القيم̀`ة العادل̀`ة ل̀`]دوات المالي̀`ة المعت̀`رف بھ̀`ا ليس̀`ت مختلف̀`ة بش̀`كل ج̀`وھري ع̀`ن قيمتھ̀`ا الدفتري̀`ة المدرج̀`ة ف̀`ي الق̀`وائم المالي̀`ة إن 

  ا!ولية الموجزة.
  

  لقيمة العادلةالھرمي لتسلسل الدلة وتحديد القيمة العا
  تستخدم الشركة التسلسل التالي للتحديد وا�فصاح عن القيمة العادلة ل]دوات المالية:

  
  )تسعيرإعادة : ا!سعار المتداولة في ا!سواق النشطة لنفس ا!داة (اي دون تعديل او ١المستوى 

  
أخ̀`رى الت̀`ي تس̀`تند جمي̀`ع  تقي̀`يمات ومطلوب̀`ات مماثل̀`ة أو أس̀`اليب وج̀`ود: ا!س̀`عار المتداول̀`ة ف̀`ي ا!س̀`واق النش̀`طة لم٢المس̀`توى 

  على بيانات السوق الملحوظة.لھا المدخ*ت الھامة 
  

  على بيانات السوق الملحوظة. تعتمد اي من مدخ*تھا الھامة: طريقة التقييم التي � ٣المستوى 
  

عل̀`ى  ٢٠١٢ديس̀`مبر  ٣١و  ٢٠١٣ ديس̀`مبر ٣٠لعادل̀`ة كم̀`ا ف̀`ي ى القيمة ايعرض الجدول أدناه الموجودات المالية والتي تقوم عل
  للقيمة: أساس التسلسل الھرمي

  
  ة)راجع(غير م ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في 

  
 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى   ١المستوى  

 (بالريا@ت السعوديه) 

          

  ٥٣٫٩٤١٫٦٩٨   ٢٫٧٢٣٫٠٧٨   -     ٥١٫٢١٨٫٦٢٠   استثمارات متاحة للبيع
  ٥٠٠٫٠٠٠   ٥٠٠٫٠٠٠   -     -     ا�ستثماراتمقابل  مةمقد دفعات

  ٦٫٥٠٠٫٠٠٠   -     ٦٫٥٠٠٫٠٠٠   -     لتاريخ ا�ستحقاق امحتفظ بھ

   ٦٠٫٩٤١٫٦٩٨   ٣٫٢٢٣٫٠٧٨   ٦٫٥٠٠٫٠٠٠   ٥١٫٢١٨٫٦٢٠  

  
  

١٨  



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

  

  (تتمة) ا!ولية الموجزة  لماليةيضاحات حول القوائم اإ
  م٢٠١٣ديسمبر  ٣١في لفترتي الث*ثة أشھر وا!ثنى عشر شھراً المنتھيتين 

  
  القيمة العادلة ل7دوات المالية (تتمة) -١١
  

  ة)راجع(م ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
  
 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى   ١المستوى  

 (بالريا@ت السعوديه) 

          

  ٥٧٫٨٠٠٫٥٠٦   ٢٫٧٢٣٫٠٧٨   -     ٥٥٫٠٧٧٫٤٢٨   احة للبيعاستثمارات مت
  ٥٠٠٫٠٠٠   ٥٠٠٫٠٠٠   -     -     مقابل ا�ستثماراتمقدمة دفعات 

  ٦٫٥٠٠٫٠٠٠   -     ٦٫٥٠٠٫٠٠٠   -     لتاريخ ا�ستحقاق امحتفظ بھ

   ٦٤٫٨٠٠٫٥٠٦   ٣٫٢٢٣٫٠٧٨   ٦٫٥٠٠٫٠٠٠   ٥٥٫٠٧٧٫٤٢٨  

  
ب̀`ين المس̀`تويات ف̀`ي  تحدد الش̀`ركة م̀`ا إذا ك̀`ان التحوي̀`ل ق̀`د وق̀`عالعادلة على أساس متكرر،  بالقيمة يتم ا�عتراف با!دوات المالية

في القياس بالقيمة العادل̀`ة  جوھريةالتسلسل الھرمي من خ*ل إعادة تقييم التصنيف (استنادا الى أدنى مستوى المدخ*ت التي ھي 
  ككل) في نھاية كل فترة مالية.

  
ف̀`ي  ٢و المس̀`توى  ١، ل̀`م تك̀`ن ھن̀`اك تح̀`وي*ت ب̀`ين المس̀`توى ٢٠١٣ ديس̀`مبر ٣١منتھي̀`ة ف̀`ي ال ا!ثن̀`ى عش̀`ر ش̀`ھراً خ̀`*ل فت̀`رة 

  لقياسات القيمة العادلة. ٣الى او من المستوى قياسات القيمة العادلة، وليست ھناك تحوي*ت 
  
  ا@لتزامات الطارئة -١٢
  

سعودي ض̀`د الش̀`ركة ع̀`ن مب̀`الغ واض̀`رار � مليون d  ٧٤٫٧، رفع احد وك*ء الشركة دعوى قضائية بمبلغ ٢٠١١خ*ل عام 
ان احتمالي̀`ة حك̀`م بالقض̀`ية لص̀`الح الم̀`دعي ض̀`ئيل ج̀`داً، حي̀`ث ان̀`ه مبن̀`ي عل̀`ى ا�تفاقي̀`ة. تعتق̀`د ا?دارة عن خرق أساس لھا نتيجة 

  اساس � صحة له.
  

  اFولية الموجزة اعتماد القوائم المالية  - ١٣
  

  .م٢٠١٤ يناير ١٥ل مجلس ا?دارة بتاريخ من قب الموجزة تم اعتماد القوائم المالية ا!ولية
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

١٩  




