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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة	المساهمين،

أن	 باألصالة	عن	نفسي	وبالنيابة	عن	أعضاء	مجلس	اإلدارة	يسرني	
أهم	 يحوي	 الذي	 السنوي	 الشركة	 إدارة	 مجلس	 تقرير	 لكم	 أقدم	

انجازات	الشركة	في	عام	2011م.	

إلى	 الشركة	خطة	عمل	استراتيجية	تهدف	 إدارة	 تبنى	مجلس	 لقد	
تحقيق	الربحية	بنهاية	العام	الثالث	لبدء	أعمال	الشركة.	وكما	سبق	وأن	
أشرت	في	كلمتي	من	خالل	تقرير	المجلس	للعام	الماضي	بأن	عام	
2011م	سيكون	عامًا	ناجحًا	وجيدًا	لشركة	والء،	فقد	كان	بالفعل	عامًا	
ناجحًا	بكل	المقاييس.	ويسعدني	أن	أعلن	أنه	بنهاية	العام	الثالث	من	
التشغيل،	تمكنت	الشركة	من	تحقيق	صافي	ربح	بلغ	4.6	مليون	ريال.

وحيث	أن	حكومتنا	الرشيدة	قد	التزمت	بتطوير	جميع	القطاعات	من	
ميزانية	 أجلها	 من	 أقرت	 والتي	 المتعددة	 التنموية	 المشاريع	 خالل	
هائلة	لهذا	العام،	فسوف	ينعكس	ذلك	على	جميع	القطاعات	بإيجاد	
فرصًا	استثماريًة	كبيرة	في	وقت	تعاني	فيه	األسواق	العالمية	من	

تباطئ	ملحوظ.	كما	تبذل	الحكومة	جهدًا	في	تعميق	مفهوم	التأمين	
وترسيخه	عن	طريق	ضم	شرائح	أكبر	من	األفراد	تحت	مظلة	التأمين	
األلزامي.	ولذا	سوف	تعود	هذه	المبادرة	بالفائدة	على	قطاع	التأمين	
السعودي،	وتسعى	والء	للحصول	على	حصة	عادلة	من	هذه	الشريحة	

المتنامية.

رسم	 في	 بنشاط	 يشارك	 والء	 شركة	 في	 اإلدارة	 مجلس	 إن	
االستراتيجية	للشركة	وتفعيلها	والمتابعة	المستمرة	مع	اإلدارة	من	
خالل	اللجان	المنبثقة	عن	المجلس	من	أجل	تطبيق	السياسات	وتنفيذ	
القرارات	المتخذة.	وتسعى	شركة	والء	للتوافق	وااللتزام	باألنظمة	
الصادرة	عن	الجهات	الرقابية	وتبذل	المزيد	من	الجهد	لتطبيق	أفضل	

المماراسات	على	جميع	أنشطتها	وعملياتها.

تؤكد	شركة	والء	التزامها	بتطوير	كوادرها	البشرية،	حيث	أكمل	مايزيد	
التأمين	 ومبادئ	 أساسيات	 دورة	 المعنيون	 موظفيها	 من	 	%75 عن	
مستمرًة	 والتطوير	 التدريب	 برامج	 والتزال	 2011م،	 العام	 خالل	
بالشركة	كاستثمار	في	مواردها	البشرية	الذي	من	شأنه	أن	يحقق	
لها	العوائد	المرجوة	مستقباًل.	كما	أن	الشركة	تسعى	لتحسين	نسبة	

السعودة	التي	بلغت	52%	في	نهاية	العام	2011م.

والزال	مجلس	اإلدارة	مستمرًا	في	تفائله	وثقته	في	قدرة	الشركة	
على	تحقيق	المزيد	من	النمو	والنجاح	في	السنوات	القادمة.

وبالله	التوفيق،،،

سليمان عبد الله القاضي

 رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير الرئيس التنفيذي المكلف
أعزائي	المساهمين،،،

إن	عام	2011	كان	مليئًا	باألحداث،	فقد	شهد	سوق	التأمين	
الشركات	 أن	 	 حيث	 والتطور.	 النمو	 من	 الكثير	 السعودي	
من	 	%70 مانسبته	 على	 تسيطر	 مجتمعًة	 الكبرى	 األربعة	
السعودي.	 التأمين	 قطاع	 في	 المكتتبة	 األقساط	 مجموع	
فيما	ال	تزال	الشركات	الجديدة	تسعى	ألن	تأخذ	حصة	عادلة	
من	هذا	السوق	المتنامي،	ويمثل	ذلك	تحديًا	كبيرًا	خصوصًا	
بالنسبة	للشركات	التي	لم	تقم	بتحويل	محفظة	تأمينية	أخرى	

لحسابها.

كان	مجموع	األقساط	المكتتبة	في	عام	2011،	279	مليون	ريال	
سعودي،	أي	بنمو	نسبته	27%	عن	العام	السابق.	فعمليات	
اإلكتتاب	الدقيقة	والمدروسة	وتقليص	التكاليف	اإلدارية	كانا	
عامالن	أساسيان	في	تحقيق	فائض	عمليات	تشغيلية	بقيمة	
6	مليون	ريال	مقارنة	بخسارة	نفس	المبلغ	في	العام	السابق.	
ومما	تجدر	اإلشارة	له	إن	صافي	األرباح	قبل	احتساب	الزكاة	
واألرباح	الغير	محققة	من	استثمارات	متاحة	للبيع	لهذا	العام	

هي	4.6	مقارنة	بخسارة	6.9	مليون	للعام	السابق.

أو	 المراجع	 هذه	 أن	 المساهمين	 أعزائي	 بالحسبان	 وليكن	
المعلومات	المذكورة	في	هذا	التقرير	أو	في	أي	تقرير	آخر	
والخطط	 المعطيات	 على	 مبنية	 مستقبلية	 تطلعات	 تمثل	
الحالية	واإلفتراضات،	غير	أن	الوضع	الفعلي		قد	يكون	مختلفًا	

عن	التوقعات	والتطلعات.

القادمة	 الثالث	 السنوات	 خالل	 النمو	 في	 استراتيجيتنا	 إن	
تبقى	كما	هي	مصاغة	في	الخطة	الخمسية	المعدة	مسبقًا	
خالل	عام	2010م،	لبناء	محفظة	تأمينية	تشمل	تأمين	المركبات،	
والتأمين	الصحي،	والتأمينات	العامة	األخرى	بصورة	متوازنة.	
المتوازن	بين	قطاعي	األفراد	والشركات	 المزج	 كما	قد	تم	

بحيث	تمثل	نسبة	التأمينات	التجارية	للشركات	نحو	70%	من	
مجموع	األقساط	المكتتبة.	وتم	في	خالل	العام	2011	افتتاح	
ثالثة	فروع	جديدة	للشركة	وهناك	خمسة	فروع	أخرى	سيتم	
افتتاحها	قريبًا	بأذن	الله.	كما	تم	التعاقد	مع	ثالثة	وكالء	خالل	
العام	والذين	ساهموا	بما	نسبته		10%	من	إجمالي	األقساط	
المكتتبة	ومن	المتوقع	أن	يحققوا	40%	من	مبيعاتنا	في	عام	

.2012

الرئيسيون،	 الوسطاء	 جميع	 مع	 وطيدة	 بعالقة	 نتمتع	 إننا	
من	 مبياعتنا	 نسبة	 وتمثل	 دوليون،	 أو	 كانوا	 محليون	 سواء	
خالل	الوسطاء	44%	من	مجموع	المبيعات	للعام	2011.	وبينما	
نستمر	بالعمل	جنبًا	إلى	جنب	مع	وسطائنا	فإننا	نولي	الكثير	
المباشرين	من	 	لتوسعة	قاعدة	عمالئنا	 أيضًا	 من	اإلهتمام	

خالل	استهداف	موظفي	مبيعات	جدد.

إن	تدريب	وتطوير	موظفينا	من	األولويات	الرئيسية	لشركتنا.	
حيث	أن	أكثر	من	75%	من	موظفينا	المعنيون	حسب	النظام	
بمبادئ	وأساسيات	 الخاص	 التدريب	 برنامج	 كانوا	قد	حضروا	
إجتاز	 وقد	 	 وجده	 الخبر	 مدينتي	 في	 أقيمت	 التي	 التأمين	
الموظفون	المعنيون	إختبار	مؤسسة	النقد	المطلوب	قبل	
نهاية	عام	2011م.	و	إننا	في	)والء(	دائمًا		نسعى	إلى	تشجيع	
دعمهم	 طريق	 عن	 خبراتهم	 تحسين	 و	 للتطوير	 موظفينا	
ماليًا	ألخذ	دورات	إضافية	في	التأمين.	كما	وأن	الشركة	تبذل	
قصارى	جهدها	لتحسين	مستوى	السعودة	سنة	بعد	سنة	
وفي	نهاية	31	ديسمبر	من	العام	2011	كانت	نسبة	السعودة	

.%52

أن	من	أهم	المبادرات	والخطط	الرئيسية	لعام	2012م	تتضمن	
على	 يساعد	 ومتطور	سوف	 حديث	 اتصاالت	 نظام	 تطبيق	
بالنظام	 العمل	 سيبدأ	 كما	 للعمالء،	 أفضل	 خدمة	 تقديم	
اآللي	الجديد	للعمليات	التأمينية	مما	يساعد	على	دقة	وسرعة	
اإلنجاز،	باإلضافة	إلى	تطبيق	أطر	إدارة	المخاطر	الحديثة	والبدء	
عالي	من	قبل	 أئتماني	 تقييم	 الحصول	على	 مبادرات	 في	

أحدى	جهات	التقييم	العالمية.

ختامًا	إني	أغتنم	هذه	الفرصة	ألشكر	جميع	أصحاب	المصالح،	
المتواصل	 لدعمهم	 والء	 فريق	 وأعضاء	 العمل	 وشركاء	
معًا	 للتوجه	 أدعوكم	 إني	 الدؤوب.	 وعملهم	 ومساندتهم	

لتحقيق	تطلعاتنا	نحو	مستقبل	مثمر	و	مزدهر.

		 	 	 وتقبلوا	فائق	االحترام	والتقدير،،،
جونسون فيرجيز     

 الرئيس التنفيذي المكلف 
والمدير المالي 
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1. النشاط األساسي

إن	الشركة	تمارس	نشاطات	التأمين	وإعادة	التأمين	التعاوني	في	مجال	التأمين	العام	والصحي	واالستثمارات	المتعلقة	بها	فقط،	ورغم	أن	الشركة	مرتبطة	
بعقود	إعادة	التأمين	الواردة	أال	أنها	ليست	ذات	تأثير	يذكر	على	إيرادات	الشركة	وصافي	األرباح.	

وتؤثر	أنشطة	الشركة	المختلفة	من	أعمال	التأمين	العام	والصحي	على	نتائج	الشركة	المالية	كالتالي:	)األرقام	بماليين	الرياالت(

2010م2011م

المجموع	التأمين	الطبيالتأمين	العامالمجموعالتأمين	الطبيالتأمين	العام
220.00 36.49 183.51 278.56 98.54 180.02 أجمالي	أقساط	التأمين
118.61 17.30 101.31 164.43 28.96 135.47 صافي	أقساط	التأمين

28.51 7.77 20.74 41.85 16.83 25.02 صافي	الدخل	من	األكتتاب	/	المساهمة
)34.79( )35.84(مصاريف	التشغيل	)غير	موزعة(
)6.28( 6.01 فائض/)عجز(	عمليات	التأمين

2. األداء المالي

استهلت	الشركة	نشاط	عمليات	التأمين	خالل	العام	2009،	والجداول	التالية	تلخص	أداء	الشركة	والمركز	المالي	لها	كما	هو	في	تاريخ	31	ديسيمبر	2011	م	
)األرقام	بماليين	الرياالت(:

2007/07/04م		2009	م2010م2011مقائمة	الدخل
2008/12/31م

-278.56220.00142.92 أجمالي	اقساط	التأمين	المكتتبة
-164.43118.6141.64 صافي	اقساط	التأمين	المكتسبة

-15.2014.505.43 عمولة	إعادة	التأمين	
-0.310.080.08 ايرادات	اكتتاب	أخرى
-179.94133.1947.15 مجموع	االيرادات

-)40.21()76.40()101.28( صافي	المطالبات	المتكبدة	بما	فيها	األحتياطيات
-)6.01()20.58()27.04(تكاليف	اكتتاب	وثائق	التأمين

-)5.98()4.60()5.99(مصاريف	فائض	الخسارة
-)2.01()3.10()3.77(مصاريف	أخرى

-)54.21()104.68()138.08(مجموع	تكاليف	ومصاريف	االكتتاب
-)7.05(41.8628.52صافي	دخل	االكتتاب

-)18.69()34.79()35.85(رواتب،	مصاريف	عمومية	وإدارية
-)25.75()6.28(6.01فائض/)عجز(	عمليات	التأمين		
---)0.60(حصة	المساهمين	من	الفائض

-)25.75()6.28(5.41صافي	نتيجة	السنة
-)25.75()6.28(5.41صافي	الفائض/)العجز(	المحول	من	علميات	التأمين

0.790.932.7812.54إيراد	عموالت	على	ودائع	في	البنوك
)27.33()2.12()1.63()1.62(مصاريف	إدارية	وعمومية

)14.79()25.09()6.99(4.58صافي	الربح/	)الخسارة(	للفترة
-1.654.840.13األرباح	الغير	محققة	من	استثمارات	متاحة	للبيع

)4.18()1.87()1.93()1.88(زكاة	وضريبة	دخل
)18.97()26.83()4.07(4.36اجمالي	الربح/	الخسارة	الشاملة	للفترة
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المركز	المالي	كما	هو	في	31	ديسيمبر

)اليوجد	موجودات	ومطلوبات	لعمليات	
التأمين	في	عام	2008م(

2011201020092008

المساهمينالمجموعالمساهمينعمليات التأمينالمجموعالمساهمينعمليات التأمينالمجموعالمساهمينعمليات التأمين

الموجودات	:
2.401.43-2.542.40-2.322.54-2.32ممتلكات	ومعدات
-45.49-55.5045.49-57.2655.50-57.26ذمم	تأمين	مدينة

حصة	إعادة	التأمين	من	األقساط	غير	
المكتسبة

74.89-74.8930.92-30.9230.41-30.41-

حصة	أعادة	التأمين	من	المطالبات	تحت	
التسوية

21.73-21.7318.39-18.3925.12-25.12-

-6.21-13.556.21-13.7613.55-13.76تكاليف	اكتتاب	في	وثائق	تأمين	-	مؤجلة
-0.86-0.86------مبالغ	مستحقة	من	شركة	حليفة
-29.65-2.5929.65-2.59---مطلوب	من	عمليات	المساهمين

مصاريف	مدفوعة	مقدمًا	وموجودات	
أخرى

4.88-4.882.90-2.902.38-2.380.32

----0.02-0.110.02-0.11إيرادات	عمولة	مستحقة
20.0020.0020.00-20.0020.00-20.0020.00-وديعة	نظامية

34.3534.350.80-49.6949.69-51.3951.39-موجودات	مالية	أخرى
65.0065.00158.60-40.0040.00-40.0040.00-ودائع	قصيرة	األجل	
0.840.842.81-0.670.67-0.760.76-إيرادات	مستحقة

-------20.8120.81-مطلوب	من	عمليات	التأمين
137.7226.27163.9986.2446.09132.3326.3970.4496.832.91نقد	وما	في	حكمه
312.66159.24471.90212.64156.46369.10169.89190.63360.52186.87مجموع	الموجودات

المطلوبات	وحقوق	المساهمين:
-125.90-169.24125.90-214.12169.24-214.12احتياطي	نظامي

-40.29-34.7240.29-67.4734.72-67.47ذمم	معيدي	تأمين	دائنة
0.720.32-1.270.72-1.491.27-1.49تعويض	نهاية	الخدمة

مصاريف	مستحقة	الدفع	ومطلوبات	
أخرى

8.184.7512.937.413.7411.151.986.788.765.52

-29.6529.65-------مبالغ	مستحقة	إلى	الشركاء
----2.592.59----مبالغ	مستحقة	إلى	عمليات	التأمين

-------20.81-20.81مطلوب	إلى	المساهمين
-------0.60-0.60حصة	من	الفائض

154.20154.20181.03-150.13150.13-154.49154.49-حقوق	المساهمين
312.66159.24471.90212.64156.46369.10169.89190.63360.52186.87مجموع	المطلوبات	وحقوق	المساهمين

3. الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة
وقعت	الشركة	خالل	العام	2011	عقودًا	مع	ثالثة	وكالء	مما	ساعد	الشركة	على	توسيع	نطاق	شبكة	توزيعها.	كما	افتتحت	الشركة	ثالثة	فروع	جديدة	لها	في	

كل	من	الخبر،	الدمام،	والقطيف.

العام	2012.	كما	يعتزم	الوكالء	المتعاقدين	مع	الشركة	توسيع	شبكة	 وتعتزم	الشركة	افتتاح	خمسة	فروع	أخرى	في	مناطق	مختلفة	من	المملكة	خالل	
توزيعهم	في	انحاء	مختلفة	من	مدن	المملكة.	ومن	المتوقع	أن	يكون	لهذه	المبادرات	نتائج	ايجابية	من	خالل	قدرة	الشركة	على	الحصول	على	حصة	أكبر	في	
سوق	تأمين	األفراد	وقطاع	األعمال	الصغيرة	والمتوسطة.	ولقد	تم	تطوير	نظام	تقنية	المعلومات	بالشركة	لمواكبة	واستيعاب	نمو	حجم	العمل	المتوقع.

الجديدة	في	السوق	بما	يتناسب	مع	 المنتجات	اإلضافية	 أن	الشركة	تعمل	على	تصميم	منتجات	تأمينية	فردية	وتجارية	جديدة،	وتدرس	جدوى	طرح	هذه	
متطلبات	سوق	التأمين.

وفي	حال	عدم	حدوث	أمر	مفاجئ،	فأن	إدارة	الشركة	تتوقع	بأن	الشركة	ستتمكن	من	تحسين	أدائها	بشكل	ملحوظ	خالل	العام	القادم.	

4. المخاطر التي تواجه الشركة
أنشأت	الشركة	اطارًا	إلدارة	المخاطر	لحماية	الشركة	من	االحداث	التي	تعوق	تحقيق	األهداف	الثابتة	وتؤثر	على	ادائها	بما	في	ذلك	عدم	استغالل	الفرص	

المواتية.	

يمكن	تصنيف	المخاطر	التي	تواجه	الشركة	على	النحو	التالي	:

أ (  المخاطر المالية :	تتمثل	األدوات	المالية	الرئيسية	للشركة	في	الذمم	المدينة	الناشئة	عن	عقود	التأمين	وإعادة	التأمين	والنقد	وما	في	حكمه					
																										والمبالغ	المدفوعة	لإلستثمارات.	لم	تدخل	الشركة	في	عمليات	لمشتقات	األدوات	المالية.
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وبمراقبة	 لكل	وكيل	ووسيط	 ائتمان	 فترة	 بوضع	 والوسطاء	 بالوكالء	 المتعلقة	 االئتمان	 الحد	من	مخاطر	 الى	 الشركة	 االئتمان:	تسعى	 مخاطر	 	)1
الحسابات	المدينة	غير	المسددة.	تبرم	الشركة	فقط	عقود	تأمين	وإعادة	تأمين	مع	أطراف	أخرى	معترف	بها	وتتمع	باألهلية	االئتمانية.

أية	 لمواجهة	 الكافية	 النقدية	 االموال	 توفير	 التأكد	من	 االدارة	على	 السيولة	على	أساس	شهري،	وتعمل	 تتم	مراقبة	مخاطر	 السيولة:	 مخاطر	 	)2
إلتزامات	حال	نشوئها.	

مخاطر	أسعار	السوق:	تعمل	الشركة	على	الحد	من	مخاطر	السوق	باالحتفاظ	بمحفظة	متنوعة	وبمراقبة	التطورات	في	سوق	األوراق	المالية	.	وال	 	)3
يوجد	لدى	الشركة	أي	مخاطر	سوق	هامة.

مخاطر	أسعار	العمولة:	تعمل	الشركة	على	الحد	من	مخاطر	أسعار	العمولة	بمراقبة	التغيرات	في	أسعار	العمولة	النقدية	واالستثمارات	الخاصة	 	)4
بالشركة.

مخاطر	العمالت	االجنبية:	التواجه	الشركة	أية	مخاطر	عمالت	إجنبية	مؤثرة	أو	ذات	أهمية. 	)5

مخاطر	التأمين:	تقوم	الشركة	فقط	بإصدار	عقود	قصيرة	االجل	تتعلق	بالسيارات	والمخاطر	الطبية	والممتلكات	واخرى	تتضمن	المخاطر	الهندسية	 	)6
وتغطية	الضرر	والحريق	والحوادث	ومخاطر	الشحن	البحري.	ان	اعمال	التأمين	للشركة	يدار	ويسعر	على	مستوى	المركز	الرئيسي	للشركة.	تقوم	
الشركة	ربع	سنويًا	بمراجعة	لجميع	المخاطر	التي	يمكن	ان	تتعرض	اليها	في	جميع	خطوط	اعمالها.	يقوم	الفريق	التنفيذي	بمراقبة	وتطوير	ادارة	
مخاطر	اعمال	التأمين	ويقوم	بتقييم	المخاطر	الكلية	والكشف	عنها.	ومن	أجل		تقليل	التعرض	للمخاطر	المالية	الناشئة	عن	المطالبات	الضخمة،	

تقوم	الشركة،	في	السياق	العادي	لألعمال،	بإبرام	عقود	مع	جهات	أخرى	ألغراض	إعادة	التأمين.

مخاطر	إدارة	رأس	المال:	تتألف	حقوق	المساهمين	من	رأس	المال	والخسائر	المتراكمة.	ولم	يتم	اجراء	أية	تغييرات	على	الهيكل	الرأس	مالي	خالل	 	)7
العام.

المخاطر االستراتيجية :	يتم	اعتبار	المخاطر	االستراتيجية	من	خالل	مراجعة	االستراتيجيات	وتخطيط	العمليات.	تراقب	الشركة	عن	كثب	التطورات	 ب ( 
النظامية	والقانونية	والمالية	وكذلك	باالنشغال	النشط	مع	االطراف	الخارجية	لتقاسم	منافع	الخبرات	في	دعم	االستجابة	للمخاطر	الناشئة	ولمقابلة	

التحدي	لهذه	المخاطر	التي	يمكن	ان	تلحق	االذى	باألعمال	والصناعة	ككل.	

المخاطر التشغيلية :	هنالك	موارد	هامة	قد	تم	وضعها	للحفاظ	على	كفاءة	وفعالية	العمليات	ضمن	اطار	مسؤولية	الشركة	والسياسات	والمبادئ	 ج ( 
والقواعد	االخالقية.	يشرف	الفريق	التنفيذي	على	كل	المخاطر	التشغيلية	التي	يمكن	ان	تتعرض	لها	الشركة	ويرفع	تقاريره	الى	مجلس	االدارة.		

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية :	ان	ادارة	الشركة	ومسؤول	االلتزام	بمتطلبات	االنظمة	وفي	الوقت	المناسب	يبادر	بتحديث	تغيرات	 د ( 
االنظمة	واللوائح	وبهذا	يمكن	للشركة	ان	تظل	ملتزمة	بظل	تغييرات	االنظمة	واللوائح.

5. تحليل جغرافي للعمليات

التوجد	للشركة	السعودية	المتحدة	للتأمين	التعاوني	أية	شركات	تابعة	سواء	داخل	المملكة	أو	خارجها	وتعمل	الشركة	بشكل	رئيسي	داخل	المملكة	العربية	
السعودية،	التفاصيل	الجغرافية	إلجمالي	اقساط	التأمين	المكتتبة	خالل	الثالثة	أعوام	السابقة	كالتالي	)األرقام	بماليين	الرياالت(:

المجموعخارج	المملكةداخل	المملكةإجمالي	اقساط	التأمين	المكتتبة
278.56 -278.56 عام		2011 
220.00 -220.00 عام		2010 
142.92 0.25 142.67 عام		2009 

المجموعالمنطقة	الغربيةالمنطقة	الوسطىالمنطقة	الشرقية	توزيع	أقساط	التأمين	المكتتبة	حسب	المنطقة	
278.57 60.35 54.23 164.00 عام		2011 
220.00 27.50 18.88 173.62 عام		2010 
142.67 23.80 11.49 107.38 عام		2009 
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النتائج التشغيلية 6. فروقات جوهرية في 

التوجد	أية	فروقات	جوهرية	عن	العام	السابق	عدا	الفروقات	في	النتائج	المالية	الموضحة	في	جداول	األداء	المالي	والتي	تطرق	لها	الرئيس	التنفيذي	المكلف	
في	تقريره.

المحاسبية المعايير   .7

اعتمدت	الشركة	على	معايير	التقارير	المالية	الدولية	)IFRSs(	في	إعداد	قوائمها	المالية	حسب	تعليمات	مؤسسة	النقد	العربي	السعودي	)ساما(.	ولم	تتبع	
الشركة	المعايير	المحاسبية	المتعارف	عليها	في	المملكة	العربية	السعودية	والصادرة	عن	الهيئة	السعودية	للمحاسبين	القانونيين،	ولقد	أضاف	مراجع	الحسابات	

لفت	أنتباه	بهذا	الخصوص	في	تقرير	مراجعي	الحسابات	المستقلين.

8. سياسة توزيع األرباح

)لم	يوصي	مجلس	اإلدارة	بتوزيع	أية	أرباح	عن	العام	2011	بسبب	الخسائر	المتراكمة(		توزيع	أرباح	المساهمين	على	النحو	التالي:

1.	تجنب	الزكاة	وضريبة	الدخل	المقررة.

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

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

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

5.	يوزع	الباقي	بعد	ذلك	على	المساهمين	كحصة	في	األرباح	أو	يحول	إلى	حساب	األرباح	المبقاة.

6.	يجوز	بقرار	من	مجلس	اإلدارة	توزيع	أرباح	دورية	تخصم	من	األرباح	السنوية	المحددة	في	الفقرة	)4(	الواردة	أعاله	وفق	القواعد	المنظمة	لذلك	والصادرة	من	
الجهات	المختصة.

تبلغ	الشركة	هيئة	السوق	المالية	دون	تأخير	بأي	قرارات	لتوزيع	األرباح	أو	التوصية	بذلك	وتدفع	األرباح	المقرر	توزيعها	على	المساهمين	في	المكان	والمواعيد	
التي	يحددها	مجلس	اإلدارة	وفقًا	للتعليمات	التي	تصدرها	وزارة	التجارة	والصناعة	مع	مراعاة	الموافقة	الكتابية	المسبقة	لمؤسسة	النقد	العربي	السعودي.				

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

إسم	عضو	مجلس	اإلدارة
عدد	األسهم	في	

بداية	العام
نسبة	الملكية	
بداية	العام

صافي	
التغير	في	
عدد	األسهم

نسبة	التغير
عدد	األسهم	في	

نهاية	العام
نسبة	الملكية	
نهاية	العام

0.005%0.005001,000%1,000سليمان	عبدالله	القاضي01
3.01%601,000+ 0.17%+31,000%600,000عبدالله	محمد	العثمان02
10.5%10.5002,100,000%2,100,000واصف	سليم	الجبشة	03
3%300600,000%600,000وليد	سهيل	الشعيبي	04
3%300600,000%600,000خالد	عبدالرحمن	الراجحي	05
1.2%1.200240,000%240,000وليد	محمد	عبدالله	الجعفري	06
0.005%0.005001,000%1,000عبدالعزيزصالح	الربدي	07
0.005%0.005001,000%1,000سليمان	عبدالعزيز	التويجري	08
0.005%01,000+001,000حسان	عصام	محمد	قباني09

التوجد	أي	مصلحة	وحقوق	خيار	وحقوق	اكتتاب	تعود	لكبار	التنفيذيين	وأزواجهم	وأوالدهم	القصر	في	أسهم	أو	أدوات	دين	الشركة.
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إدارة  مجلس  أعضاء  )عدا  تعود ألشخاص  التصويت  األحقية في  ذات  األسهم  فئة  10. وصف ألي مصلحة في 
التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر(  المصدر وكبار 

األسم	رقم
عدد	األسهم	في	
بداية	العام	

نسبة	الملكية	
بداية	العام

صافي	التغير	
في	عدد	
األسهم

نسبة	التغير
عدد	األسهم	
في	نهاية	
العام

نسبة	الملكية	
نهاية	العام

3.55%711,050-29.42%-5.04296,294%1,007,344عبدالله	محمد	طالب	الحكيم1

11.  قروض، إصدارات / استرداد ألوراق مالية

لم	تقترض	الشركة	أية	مبالغ	مالية	كما	أنها	لم	تصدر	أو	تسترد	أية	أوراق	مالية	مدرجة	خالل	العام	والتمتلك	الشركة	أي	أدوات	دين	قابلة	للتحويل	أو	اإلسترداد	أو	
حقوق	خيار	أو	مذكرات	حق	اكتتاب	أو	أي	حقوق	مشابهة	أخرى.

12. المعامالت مع الجهات ذات العالقة

تفاصيل	المعامالت	مع	الجهات	ذات	العالقة	خالل	العام	هي	كالتالي	)بماليين	الرياالت(	:

عقود	شراء	إعادة	تأمينعقود	بيع	تأمينعقود	أعمال	)غير	تأمين(
-2.973 -	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وذوي	العالقة	بهم2011 

-0.004 -	أعضاء	اإلدارة	التنفيذية
-2.868 -	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وذوي	العالقة	بهم2010 

---	أعضاء	اإلدارة	التنفيذية
0.250 8.970 0.040 	أعضاء	مجلس	اإلدارة	وذوي	العالقة	بهم2009 

-0.010 -	أعضاء	اإلدارة	التنفيذية

لم	تجري	الشركة	أية	عقود	ألحد	أعضاء	مجلس	اإلدارة	أو	الرئيس	التنفيذي	أو	المدير	المالي	أو	ألي	شخص	ذو	عالقة	بأي	منهم	مصلحة	جوهرية	بها	خالل	العام.

القائم المستحقة  النظامية  المدفوعات    .13

اليوجد	لدى	الشركة	أية	مدفوعات	نظامية	مستحقة	قائمة	بنهاية	يوم	31	ديسيمبر	2011م،	فيما	عدا	الجهات	التالية	)بماليين	الرياالت(:

 2011 2010 2009
المؤسسة	العامة	للتأمينات	االجتماعية	عن	شهر	ديسيمبر	2011م	)دفع	في	يناير	2012م( 0.070 0.126 0.128 		أ	(	

مصلحة	الزكاة	والدخل	)مخصص	لعام	2011،	يستحق	الدفع	عند	ايداعه( 1.874 1.925 1.875 ب	(	
مؤسسة	النقد	العربي	السعودي	)مخصص	الربع	السابق،	دفع	في	يناير	2012م( -0.251 0.746 ج	(	

خالل	العام	2011	قامت	الشركة	بتسديد	المدفوعات	النظامية	التالية	إلى	عدة	جهات	منظمة	)بماليين	الرياالت(	:

 2011 2010 2009
مصلحة	الزكاة	والدخل 1.057 0.846 1.575 أ	(	

مؤسسة	النقد	العربي	السعودي 0.698 0.751 0.861 ب	(	
المؤسسة	العامة	للتأمينات	االجتماعية 0.423 0.808 1.001 ج	(	

مجلس	الضمان	الصحي	التعاوني 0.330 0.365 0.985 د	(	
وزارة	الداخلية،	مكتب	العمل،	الغرفة	التجارية،	هيئة	االستثمار 0.170 0.260 0.379 ه	(	
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الموظفين  مصالح   .14

لم	تقم	الشركة	بأنشاء	أي	استثمارات	أو	احتياطيات	لمصلحة	موظفيها.	

إقرارات  .15

-	تقر	الشركة	أنه	تم	إعداد	سجالت	الحسابات	بالشكل	الصحيح.

-	وتقر	أن	نظام	الرقابة	الداخلية	أعد	على	أسس	سليمة	وتم	تنفيذه	بفعالية.

-	كما	تقر	أنه	اليوجد	أي	شك	يذكر	بشأن	قدرة	الشركة	على	مواصلة	نشاطها.

القانوني المحاسب  استمرار   .16

المراجعين	القانونيين	للشركة	هما	أرنست	ويونغ	وديلويت	أند	توش،	ولم	يوصي	مجلس	اإلدارة	باستبدال	المحاسبين	القانونين	للشركة.	كما	أن	المحسابين	
القانونين	مؤهلين	ليتم	إعادة	تعيينهما.

الشركات حوكمة   .17

الئحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية تم تطبيق جميع أحكام الالئحة فيما عدا التالي :

بعض	حقوق	المساهمين	في	النظام	األساسي	]المادة#3	والمادة	4)أ([: 	-	1

لم	يتضمن	النظام	األساسي	)أ(	حق	المساهمين	في	الحصول	على	نصيب	من	موجودات	الشركة	عند	التصفية.	)ب(	حق	مراقبة	أعمال	مجلس	اإلدارة	ورفع	
دعوى	المسئولية	على	أعضاء	المجلس.	)ج(	حق	االستفسار	وطلب	معلومات	بما	اليضر	بمصالح	الشركة	واليعارض	نظام	السوق	المالية	ولوائحه	التنفيذية.	
وذلك	بسبب	أن	النظام	األساسي	لشركات	التأمين	تمت	صياغته	من	قبل	مؤسسة	النقد	العربي	السعودي،	ورغم	ذلك	فأن	جميع	الحقوق	المذكورة	
مكفولة	للمساهمين	حسب	أنظمة	وزارة	التجارة	وهيئة	سوق	المال.	ويقوم	المساهمين	بالموافقة	على	تقرير	مجلس	اإلدارة	وإبراء	ذمة	أعضاء	المجلس	

من	أية	مسئولية	خالل	الجمعية	العامة	السنوية.	كما	أن	اختيار	أعضاء	المجلس	يكون	من	قبل	المساهمين.

طريقة	التصويت	التراكمي	على	بند	اختيار	أعضاء	مجلس	اإلدارة	في	الجمعية	العامة	]المادة#6	)ب([: 	-	2

طريقة	التصويت	على	اختيار	أعضاء	مجلس	اإلدارة	لم	تحدد	في	النظام	األساسي	الذي	تم	صياغته	من	قبل	مؤسسة	النقد	العربي	السعودي	وبالتالي	فأن	
مجلس	اإلدارة	اعتمد	طريقة	التصويت	العادي	ولم	يقر	طريقة	التصويت	التراكمي	حتى	اآلن	ليتم	تطبيقها.

مساهمة	الشركة	االجتماعية	في	سياسة	تنظيم	العالقة	مع	أصحاب	المصالح	]المادة#10	)هـ/5([: 	-	3

حيث	أن	طبيعة	عمل	التأمين	في	حد	ذاته	يعتبر	مساهمة	اجتماعية	في	حماية	ثروات	الفرد	والمجتمع	من	االخطار	الممكنة،	كما	أن	الشركة	تساهم	اجتماعيًا	
بتطبيق	نسبة	السعودة	المفروضة	من	الجهات	اإلشرافية،	بما	فيها	توفير	فرص	العمل	للعنصر	النسائي،	كما	أن	الشركة	تتخذ	سياسة	دعم	وتشجيع	
موظفيها	من	خالل	برامج	تدريب	متنوعة	تشمل	امتحانات	التأهيل	واللغة	األنجليزية	وبرامج	أكاديمية	أخرى.	إضافة	إلى	أن	الشركة	تعطي	الفرصة	لذوي	

االحتياجات	الخاصة	للعمل	لديها،	وتتعاون	مع	الجامعات	والمعاهد	في	مجال	توفير	فرص	لطالبها	أتمام	فترة	التطبيق	المتطلبة	لدى	الشركة.	

مدة	عضوية	أعضاء	لجنة	المراجعة	ولجنة	الترشيحات	والمكافآت	]المادة#14	)ب(	والمادة#15	)ب([: 	-	4

أصدرت	الجمعية	العامة	للشركة	بناء	على	اقتراح	من	مجلس	اإلدارة	قواعد	اختيار	أعضاء	لجنة	المراجعة	ولجنة	الترشيحات	والمكافآت	وأسلوب	عملهم	دون	تحديد	
مدة	عضويتهم،	وذلك	يعود	إلى	أن	مدة	عضويتهم	تمتد	حتى	نهاية	فترة	مجلس	اإلدارة،	حيث	يقوم	المجلس	الجديد	المنتخب	بإعادة	تشكيل	جميع	اللجان.	
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عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى  .18

أسماء	الشركات	التي	يشغل	عضوية	مجلس	إدارتهاإسم	العضورقم
•		الشركة	السعودية	للكهرباءسليمان	عبدالله	القاضي01

•		شركة	الصناعات	الكيميائية	األساسية	)بي	سي	أي(
•		شركة	التطوير	الكيميائي	شركة	مساهمة	مقفلة.

•		البنك	السعودي	الهولندي

•		شركة	تكوين	المتطورة	للصناعات	–	مساهمة	مقفلةعبدالله	محمد	العثمان02
•		الشركة	العالمية	للتأمينات	العامة	المحدودة	وتوابعها	واصف	سليم	الجبشة	03
•		شركة	التطوير	الكيميائي	وهي	شركة	مساهمة	مقفلة.وليد	سهيل	الشعيبي	04
•		بنك	البالدخالد	عبدالرحمن	الراجحي	05

•		شركة	األسمنت	السعودية
•		شركة	االتصاالت	السعودية

•		شركة	تكوين	المتطورة	للصناعات	–	مساهمة	مقفلة
•		شركة	أسواق	العثيم.عبدالعزيزصالح	الربدي	06

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

•		شركة	تكوين	المتطورة	للصناعات	–	مساهمة	مقفلة
•		شركة	اميانتيت	العربية	السعوديةسليمان	عبدالعزيز	التويجري	07

•		شركة	تكوين	المتطورة	للصناعات	)شركة	مساهمة	مقفلة(
•		شركة	التطوير	الكيميائي	شركة	مساهمة	مقفلة.

•		الشركة	المتقدمة	للبتروكيماوياتوليد	محمد	عبدالله	الجعفري	08
•		الشركة	الخليجية	للتعمير	)مساهمة	مقفلة(

•		شركة	سياحة	)مساهمة	مقفلة(	
•		اليوجد	حسان	عصام	محمد	قباني	09

19.  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي

التصنيفالمهام	األساسيةإسم	العضو	رقم
مستقلرئيس	المجلس	سليمان	عبدالله	القاضي1
تنفيذينائب	الرئيسعبدالله	محمد	العثمان2
غير	تنفيذيعضوواصف	سليم	الجبشة	3
مستقلعضووليد	سهيل	الشعيبي	4
مستقلعضوخالد	عبدالرحمن	الراجحي	5
مستقلعضووليد	محمد	عبدالله	الجعفري6
مستقلعضوعبدالعزيزصالح	الربدي	7
مستقلعضوسليمان	عبدالعزيز	التويجري	8
مستقلعضوحسان	عصام	محمد	قباني	9
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20. مجلس اإلدارة

يتولى	مجلس	اإلدارة	رسم	الخطط	االستراتيجية	للشركة	والعمل	مع	إدارة	الشركة	لتحقيقها.	كما	ويقوم	بمهمة	مراقبة	اإلدارة	التنفيذية	للتحقق	من	ان	ادارة	
الشركة	وتشغيل	اعمالها	بصورة	فاعلة.	ويتم	ذلك	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	االدارة	بتعيين	هيئة	الرقابة	الشرعية	من	خالل	دار	المراجعة	والمكونة	من	العلماء	المذكورين	ادناه:-

1.	الشيخ	عبد	الله	بن	سليمان	المنيع
2.	الدكتور	عبد	الله	المصلح

3.	الدكتور	محمد	بن	على	القري

عقد	مجلس	االدارة	خالل	الفترة	التي	شملها	التقرير	ستة	اجتماعات	من	2011/01/01	الى	2011/12/31	حسب	التفاصيل	التالية	:

إسم	العضو
 االجتماع
األول	

2011/01/22م

االجتماع	
الثاني	

2011/04/16م

االجتماع	
الثالث	

2011/05/14م

 االجتماع
الرابع	

2011/08/09م

االجتماع	
الخامس	

2011/10/09م

االجتماع	
السادس	

2011/12/18م
المجموع

6سليمان	عبدالله	القاضي	
يوسف	أحمد	القصيبي

-5
استقال	بتاريخ	)23//2011/11م(

XXX3واصف	سليم	الجبشة

6عبدالله	محمد	العثمان	
X5وليد	سهيل	الشعيبي

6خالد	عبدالرحمن	الراجحي
XXX3عبدالعزيز	صالح	الربدي

6سليمان	عبدالعزيز	التويجري
XXXX2وليد	محمد	عبدالله	الجعفري

حسان	عصام	محمد	قباني

عين	بتاريخ	)2011/03/08م(
-X4

) أ ( - اللجنة التنفيذية

تتولى	اللجنة	التنفيذية	مسئولية	التنسيق	بين	اإلدارة	العليا	للشركة	ومجلس	اإلدارة.	تجتمع	اللجنة	بانتظام	وتقوم	بمساعدة	اإلدارة	العليا	في	مزاولة	إنشطتها	
وإبالغ	مجلس	االدارة	بما	يتم	فيها.	عقدت	اللجنة	خالل	الفترة	التي	يشملها	هذا	التقرير	ثمانية	اجتماعات	كما	هو	مبين	في	التفصيل	التالي	:

اجتماعات	حضرهاالمنصباالسم
8رئيس		اللجنة	التنفيذيةعبد	الله	محمد	العثمان
7عضووليد	سهيل	الشعيبي
7عضوخالد	عبدالرحمن	الراجحي	
3عضوواصف	سليم	الجبشة	
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) ب ( - 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	اإلدارةسليمان	عبد	العزيز	التويجري

وليد	إبراهيم	شكري	)استقال	بتاريخ	
2011/08/09م(

4عضو	مستقل

6عضو	مستقلرائد	عبدالله	الحقيل

)ج(- لجنة االستثمار

قام	مجلس	االدارة	بتكوين	لجنة	االستثمار	من	اعضائه	العطاء	التوجيهات	عن	كيفية	ادارة	اموال	الشركة.	تقوم	اللجنة	بمراجعة	أداء	استثمارات	الشركة	والتأكد	من	
اتباع	انظمة	االستثمار.	عقدت	اللجنة	خالل	الفترة	التي	يشملها	هذا	التقرير	اجتماع	واحد	كما	هو	مبين	في	الجدول	التالي:-

اجتماعات	حضرهاالمنصباالسم
1رئيس	اللجنةخالد	عبد	الرحمن	الراجحي
1عضوعبدالعزيز	صالح	الربدي

0عضووليد	محمد	عبدالله	الجعفري	

)د(- 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،	وتراجع	
سنويًا	االحتياجات	المطلوبة	من	المهارات	المناسبة	وتعد	وصف	للقدرات	والمؤهالت	المطلوبة	لعضوية	المجلس،	كما	تحدد	الوقت	الذي	يلزم	أن	يخصصه	العضو	
العمال	مجلس	اإلدارة،	وتقوم	بمراجعة	هيكل	مجلس	اإلدارة	وتحديد	جوانب	الضعف	والقوة	في	المجلس،	وتتأكد	سنويًا	من	استقاللية	األعضاء	المستقلين	

وعدم	وجود	تعارض	للمصالح،	عقدت	اللجنة	خالل	الفترة	التي	يشملها	هذا	التقرير	اجتماع	واحد	كما	هو	مبين	في	الجدول	التالي:-

اجتماعات	حضرهاالمنصباالسم
1رئيس		اللجنة	سليمان	عبد	الله	القاضي
1عضوعبدالعزيز	صالح	الربدي

0عضووليد	محمد	عبدالله	الجعفري	

16

20
11
ي	
نو
س
رال
قري
الت

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



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

المدفوع	عن	عام	2011م
مكافأة	العضوية	في	اللجانبدل	حضور	اجتماعات	المجلس

0.0180.012سليمان	عبدالله	القاضي
0.0180.011عبدالله	محمد	العثمان
-0.015يوسف	أحمد	القصيبي
0.0090.005واصف	سليم	الجبشة
0.0150.009وليد	سهيل	الشعيبي

0.0180.009خالد	عبدالرحمن	الراجحي
0.0090.016عبدالعزيز	صالح	الربدي

0.0180.070سليمان	عبدالعزيز	التويجري
-0.006وليد	محمد	عبدالله	الجعفري
0.0120.008حسان	عصام	محمد	قباني

0.1380.140المجموع

2.702مكافآت	خمسة	من	كبار	التنفيذيين	بما	فيهم	الرئيس	التنفيذي	والمدير	المالي

التوجد	أي	ترتيبات	أو	اتفاق	تنازل	يتم	بموجبه	ألحد	أعضاء	مجلس	إدارة	الشركة	أو	أحد	كبار	التنفيذيين	عن	أي	راتب	أو	تعويض.

االحتياطية والقيود  الجزاءات   .22

خالل	العام	2011	قامت	الشركة	بتسديد	غرامة	مالية	مفروضة	من	وزارة	العمل	بقيمة	10،000	ريال	سعودي.	ولم	تواجه	الشركة	فرض	أية	قيود	احتياطية	خالل	
العام	2011.

الداخلية الرقابة   .23

لقد	شكل	مجلس	اإلدارة	لجنة	المراجعة	والتي	من	أهم	مهامها	تولي	مسئولية	األشراف	نيابة	عن	المجلس	على	مايتعلق	بالتقارير	المالية	للشركة	وتقييم	مدى	
كفاية	وفعالية	إجراءات	التدقيق	الداخلي	والخارجي	للشركة	باإلضافة	إلى	إجراءات	إدارة	المخاطر.	تتكون	لجنة	المراجعة	من	ثالثة	أعضاء،	ومن	بين	األعضاء	الثالثة	
عضوين	مستقلين	تمامًا.	ورئيس	لجنة	المراجعة	عضو	غير	تنفيذي	ومستقل	في	مجلس	اإلدارة.	عقدت	لجنة	المراجعة	ستة	اجتماعات	خالل	العام	2011،	وهدفت	

تلك	االجتماعات	إلى	النظر	في	عدة	أمور	من	أهمها	:

مراجعة	النتائج	المالية	األولية	للشركة	والموافقة	عليها. أ	-	

تقييم	فعالية	أداء	إجراءات	التدقيق	الداخلي	والتدقيق	الخارجي	للشركة. ب	-	

تقييم	فعالية	أداء	إجراءات	اإللتزام	وإدارة	الرقابة	النظامية	بالشركة. ج	-	

الوقوف	على	مدى	فعالية	أنظمة	وممارسات	إدارة	المخاطر. د	-	

أن	مستوى	الرضا	على	التدقيق	السنوي	للقوائم	المالية	يعكس	مستوى	فاعلية	بيئة	وإجراءات	الرقابة	الداخلية	بالشركة	ومستوى	ممارسات	إدارة	المخاطر.	
إضافة	إلى	مساندة	قسم	التدقيق	الداخلي	للجنة	المراجعة	وبالتالي	لمجلس	الإلدارة	تأكيدًا	لفاعلية	نظام	الرقابة	الداخلية	في	الحد	من	المخاطر	التي	تواجهها	
الشركة	والتي	تساعد	الشركة	على	تحقيق	أهدافها.	أن	قسم	التدقيق	الداخلي	أجرى	عدد	من	المراجعات	خالل	العام	2011	شملت	أقسام	العمليات	المختلفة	
بالشركة.	يرفع	قسم	التدقيق	الداخلي	تقاريره	المحتوية	على	نتائج	التدقيق	إلى	لجنة	المراجعة	مرفقًا	بها	ردود	إدارة	الشركة	حول	تلك	المالحظات	وخطوات	
التصحيح	الالزم	اتخاذها.	كما	يقوم	قسم	التدقيق	الداخلي	بمتابعة	خطوات	التصحيح	ورفع	تقارير	دورية	بشأنها	للجنة	المراجعة.	كذلك	يقوم	قسم	التدقيق	
بعرض	المالحظات	الهامة	وذات	الخطورة	بشكل	فوري	ومستقل،	أن	وجدت،	وذلك	من	خالل	االجتماعات	الدورية	المجدولة	للجنة	المراجعة	أو	اجتماعات	تعقد	

خصيصًا	لهذا	الغرض.
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القوائم  المالية
وتقرير  مراجعي  الحسابات  المستقلين

31 ديسمبر 2011
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الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(
)شركة	مساهمة	سعودية(



المستقلين	 الحسابات	 مراجعي	 تقرير	
التعاوني	)“والء”( للتأمين	 المتحدة	 الى	الساده	المساهمين	في	الشركة	السعودية	

)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	
2011	وقوائم	عمليات	التأمين	وعمليات	المساهمين	وعمليات	المساهمين	الشاملة	والتغيرات	في	حقوق	المساهمين	والتدفقات	النقدية	لعمليات	التأمين	
والتدفقات	النقدية	لعمليات	المساهمين	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	من	قبلهم	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	درجة	معقولة	من	القناعة	بأن	القوائم	
المالية	خالية	من	األخطاء	الجوهرية	.	تشتمل	المراجعة	على	فحص	األدلة	،	على	أساس	العينة	،	المؤيدة	للمبالغ	واإلفصاحات	التي	تتضمنها	القوائم	المالية	.	كما	
تشتمل	على	تقييم	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	2011	ونتائج	أعمالها	وتدفقاتها	النقديـة	للسنة	المنتهية	في	 	
. )IFRSs(	الدولية	المالية	التقارير	لمعايير	وفقًا	التاريخ	ذلك

تتفق	مع	متطلبات	نظام	الشركات	والنظام	االساسي	للشركة	فيما	يتعلق	بإعداد	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	.
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المالي المركز  قائمة 

كما	في	31	ديسمبر	2011

    20112010

ريـال	سعوديريـال سعودي ايضاح

موجودات عمليات التأمين

62,314,7292,542,317ممتلكات	ومعدات

757,259,91155,495,567ذمم	تأمين	مدينة

874,893,10230,923,630	و	10حصة	معيدي	التأمين	من	االقساط	غير	المكتسبة

921,728,61718,393,512	و	10حصة	معيدي	التأمين	من	المطالبات	تحت	التسوية

13,759,19513,545,531تكاليف	إكتتاب–	مؤجلة

2,588,600-مبالغ	مستحقة	من	عمليات	المساهمين

111,96417,422ايرادات	فوائد	مستحقة

4,880,6042,896,405مصاريف	مدفوعة	مقدما	وموجودات	اخرى

12137,715,64286,240,115نقد	وما	في	حكمه

312,663,764212,643,099مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

1320,000,00020,000,000وديعة	نظامية

1451,396,72249,692,750موجودات	مالية	أخرى

1540,000,00040,000,000وديعة	قصيرة	األجل		

757,940674,388ايرادات	مستحقة

-20,808,921مبالغ	مستحقة	من	عمليات	التأمين

1226,272,57546,085,399نقد	وما	في	حكمه

159,236,158156,452,537مجموع موجودات المساهمين

471,899,922369,095,636مجموع الموجودات

20

20
11
ي	
نو
س
رال
قري
الت

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني )والء(
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)تتمة( المالي  المركز  قائمة 

كما	في	31	ديسمبر	2011

20112010

ريـال	سعوديريـال سعودي ايضاح

مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات ناتجة عن عقود التأمين

8137,803,035104,454,642اقساط	تأمين	غير	مكتسبة

971,458,28858,049,270مطالبات	تحت	التسوية

209,261,323162,503,912مجموع المطلوبات الناتجة عن عقود التأمين

161,490,8831,274,310تعويض	نهاية	الخدمة

1767,465,29134,720,425ذمم	معيدي	تأمين	دائنة

4,860,7356,735,429عموالت	إعادة	تأمين	غير	مكتسبة

188,175,2807,409,023مصاريف	مستحقة	الدفع	ومطلوبات	اخرى

-20,808,921مطلوب	الى	عمليات	المساهمين

-601,331الحصة	من	الفائض

312,663,764212,643,099مجموع مطلوبات عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين 

مطلوبات المساهمين 

184,750,5693,735,790مصاريف	مستحقة	الدفع	ومطلوبات	اخرى

2,588,600-مبالغ	مستحقة	إلى	عمليات	التأمين	

4,750,5696,324,390مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين 

19200,000,000200,000,000رأس	المال

)54,841,525()52,138,055(خسائر	متراكمة

6,623,6444,969,672احتياطي	إعادة	تقييم

154,485,589150,128,147مجموع حقوق المساهمين

159,236,158156,452,537مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

471,899,922369,095,636 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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التأمين  عمليات  قائمة 
للسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	2011

 20112010

ريـال	سعوديريـال سعودي ايضاح

االيرادات
11278,560,419219,997,528	و	21اجمالي	اقساط	التأمين	المكتتبة
)67,873,528()124,749,911(11	و	21اقساط	إعادة	التأمين	المسندة
153,810,508152,124,000صافي	اقساط	التأمين	المكتتبة

)33,512,086(10,621,079التغير	في	اقساط	التأمين	غير	المكتسبة
21164,431,587118,611,914صافي	اقساط	التأمين	المكتسبة

15,194,94914,504,417عمولة	إعادة	التأمين
310,28677,276ايرادات	اكتتاب	اخرى

179,936,822133,193,607مجموع االيرادات
تكاليف ومصاريف االكتتاب
9116,107,41696,825,253اجمالي	المطالبات	المدفوعة

)32,282,855()24,905,939(9حصة	معيدي	التأمين	من	المطالبات	المدفوعة
91,201,47764,542,398صافي	المطالبات	المدفوعة

910,073,91311,857,859التغيرات	في	المطالبات	تحت	التسوية
9101,275,39076,400,257صافي	المطالبات	المتكبدة
27,041,37220,581,859تكاليف	اكتتاب	وثائق	التأمين
5,993,8644,601,326مصاريف	فائض	الخسارة	

3,767,3183,095,419مصاريف	اخرى
104,678,861  138,077,944   مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

41,858,87828,514,746صافي ايرادات االكتتاب
المصاريف التشغيلية 
)23,550,299()21,176,141(رواتب	تشغيلية	وادارية
)11,487,338()15,082,190(23مصاريف	عمومية	وادارية

412,768243,754ايرادات	عموالت	من	ودائع	بنكية
)34,793,883()35,845,563(مجموع المصاريف التشغيلية ،  الصافي

)6,279,137(6,013,315صافي الفائض ) العجز ( من عمليات التأمين
6,279,137)5,411,984(	)الفائض(	/	العجز	من	عمليات	التأمين	المحول	الى	عمليات	المساهمين

-601,331صافي الفائض من عمليات التأمين
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المساهمين  عمليات  قائمة 
للسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	2011

20112010

ريـال	سعوديريـال سعودي ايضاح

)6,279,137(5,411,984صافي	الفائض	)	العجز	(	المحول	من	عمليات	التأمين
601,176783,015ايرادات	عموالت	من	ودائع	بنكية

188,500142,949ايرادات	عموالت	من	استثمارات	محتفظ	بها	حتى	تاريخ	االستحقاق
)1,631,572()1,623,193(23مصاريف	عمومية	وإدارية	

)6,984,745(4,578,467صافي ربح ) خسارة ( السنة 
)0.35(270.23ربح ) خسارة ( السهم 

20,000,00020,000,000المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة

الشاملة المساهمين  عمليات  قائمة 
للسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	2011

20112010

ريـال	سعوديريـال سعودي ايضاح

)6,984,745(4,578,467صافي ربح ) خسارة ( السنة 
4,840,381 1,653,972  صافي	األرباح	غير	المحققة	من	استثمارات	متاحة	للبيع	

)1,925,176()1,874,997(22زكاة	وضريبة	دخل
)4,069,540(4,357,442إجمالي الربح ) الخسارة ( الشامل للسنة

)0.20(270.22ربح ) خسارة ( السهم 
20,000,00020,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

المساهمين التغيرات في حقوق  قائمة 
للسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	2011

خسائر	متراكمةرأس	المال
احتياطي	إعادة	

المجموعتقييم
ريـال	سعوديريـال	سعودي	ريـال	سعودي	ريـال	سعودي	

129,291154,197,687)45,931,604(200,000,000الرصيد	في	1	يناير	2010
)6,984,745(-)6,984,745(-صافي	خسارة	السنة

4,840,381   4,840,381   --صافي	األرباح	غير	المحققة	من	استثمارات	متاحة	للبيع
)1,925,176(-)1,925,176(-زكاة	وضريبة	دخل

4,969,672150,128,147)54,841,525(200,000,000الرصيد	في	31	ديسمبر	2010
4,969,672150,128,147)54,841,525(200,000,000الرصيد	في	1	يناير	2011

4,578,467-4,578,467-صافي	ربح	السنة
1,653,9721,653,972--صافي	األرباح	غير	المحققة	من	استثمارات	متاحة	للبيع

)1,874,997(-)1,874,997(-زكاة	وضريبة	الدخل
6,623,644154,485,589)52,138,055(200,000,000الرصيد	في	31	ديسمبر	2011
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التأمين لعمليات  النقدية  التدفقات  قائمة 
للسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	2011

20112010

ريـال	سعوديريـال سعودي ايضاح

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
)6,279,137(6,013,315صافي	الفائض	)	العجز	(	من	عمليات	التأمين

التعديالت	لـ	:
1,100,282913,748			االستهالك

216,573552,053			تعويض	نهاية	الخدمة	،	بالصافي
6,735-			خسارة	استبعاد	ممتلكات	ومعدات

7,330,170)4,806,601(
التغيرات	في	الموجودات	والمطلوبات	التشغيلية	:

)10,002,549()1,764,344(			ذمم	تأمين	مدينة
)517,334()43,969,472(			حصة	معيدي	التأمين	من	االقساط	غير	المكتسبة
6,724,084)3,335,105(			حصة	معيدي	التأمين	من	المطالبات	تحت	التسوية

)7,339,725()213,664(			تكاليف	اكتتاب	مؤجلة
)17,422()94,542(			ايرادات	فوائد	مستحقة

)518,968()1,984,199(			مصاريف	مدفوعة	مقدما	وموجودات	اخرى
856,050-			مبالغ	مستحقة	من	شركة	شقيقة

)5,573,762(32,744,866			ذمم	معيدي	تأمين	دائنة
33,348,39334,029,420			اقساط	تأمين	غير	مكتسبة

4,177,189)1,874,694(			عموالت	إعادة	تأمين	غير	مكتسبة
13,409,0185,133,775			مطالبات	تحت	التسوية

766,2575,433,560			مصاريف	مستحقة	الدفع	ومطلوبات	اخرى
34,362,68427,577,717صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
)1,069,442()872,694(شراء	ممتلكات	ومعدات

2,900-المتحصل	من	استبعاد	ممتلكات	ومعدات
)1,066,542()872,694(صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
17,985,53733,343,130مبالغ	مستحقة	من	عمليات	المساهمين
17,985,53733,343,130صافي النقدية من النشاطات التمويلية
51,475,52759,854,305صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
86,240,11526,385,810النقد	وما	في	حكمه	في	بداية	السنة	
12137,715,64286,240,115النقد وما في حكمه في نهاية السنة 
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المساهمين لعمليات  النقدية  التدفقات  قائمة 
للسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	2011

20112010

ريـال	سعوديريـال سعودي 

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
)6,984,745(4,578,467صافي	ربح	)	خسارة	(	السنة

التعديالت	لـ	:
)783,015()601,176(			ايراد	عمولة

3,977,291)7,767,760(
)27,063,993()23,397,521(التغيرات	في	الموجودات	والمطلوبات	التشغيلية	:

)4,125,332(55,480المبالغ	المستحقة	الى	عمليات	التأمين
)38,957,085()19,364,750(المصاريف	المستحقة	الدفع	والمطلوبات	األخرى
)847,285()915,698(النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية

)39,804,370()20,280,448(زكاة	مدفوعة
صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية

التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
25,000,000-وديعة	قصيرة	األجل	

)10,500,000()50,000(الحركة	في	موجودات	مالية	اخرى
517,624948,090ايرادات	عموالت	مستلمة

467,62415,448,090صافي النقدية من النشاطات االستثمارية
)24,356,280()19,812,824(النقص في النقد وما في حكمه

46,085,39970,441,679النقد	وما	في	حكمه	في	بداية	السنة
26,272,57546,085,399النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معاملة غير نقدية :
1,653,9724,840,381صافي	األرباح	غير	المحققة	من	استثمارات	متاحة	للبيع

المالية القوائم  ايضاحات حول 
للسنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	2011

1 - عـــام 

ان	الشركة	السعودية	المتحدة	للتأمين	التعاوني	)“والء”(	)"الشركة"(	هي	شركة	مساهمة	سعودية	انشأت	في	الخبر	–	المملكة	العربية	السعودية	وسجلت	
بموجب	السجـل	التجاري	رقم	2051034982	وتاريخ	19	جمادى	الثاني	1428هـ	،	الموافق	4	يوليو	2007 .

ان	الغرض	من	انشاء	الشركة	هو	القيام	بمزاولة	أعمال	التأمين	التعاوني	وكل	ما	يتعلق	بهذه	االعمال	.

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

2 - أساس اعداد القوائم المالية 

. )IFRSs(	الدولية	المالية	التقارير	لمعايير	وفقًا	للشركة	المالية	القوائم	اعداد	تم
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استخدام	التقديرات	في	إعداد	القوائم	المالية	

يتطلب	اعداد	القوائم	المالية	،	وفقا	للمبادئ	المحاسبية	المتعارف	عليها	،	استخدام	التقديرات	واالحكام	التى	تؤثر	على	مبالغ	الموجودات	والمطلوبات	المصرح	
بها	واالفصاح	عن	الموجودات	والمطلوبات	المحتملة	في	تاريخ	القوائم	المالية	ومبالغ	االيرادات	والمصاريف	المصرح	عنها	خالل	فترة	القوائم	المالية	.		على	الرغم	
من	ان	هذه	التقديرات	واالحكام	تستند	على	افضل	ما	يتوفر	لدى	االدارة	مــــــن	معرفة	باالحداث	واالعمال	الحالية	،	إال	ان	النتائج	الفعلية	قد	تختلف	تماما	عن	هذه	

التقديرات	.		نورد	التفاصيل	االخرى	المتعلقة	بالتقديرات	واالحكام	التى	قامت	بها	االدارة	ضمن	ايضاحات	السياسات	المحاسبية	ادناه	.

3 - التغيرات في السياسات المحاسبية واالفصاحات   

 )IFRS(	المالية	للتقارير	الدولية	المعايير	عدا	ما	،	السابقة	للسنة	المالية	القوائم	في	تطبيقها	تم	التى	تلك	مع	تتوافق	تطبيقها	تم	التي	المحاسبية	السياسات	إن
الجديدة	والمعدلة	ومعايير	المحاسبة	الدولية	)IAS(	والتفسيرات	الصادرة	عن	لجنة	تفسير	المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	)IFRIC(	الساري	تطبيقها	ابتداء	من	1 

يناير	2011	وهي	على	النحو	التالي	:

تاريخ	بدء	التطبيقاسم	المعياررقم	المعيار

اعفاء	محدود	من	افصاحات	ارقام	المقارنة	للمعيار	الدولي	للتقارير	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	)IFRS(	رقم	1
المالية	رقم	7	للشركة	التي	تقوم	بتطبيق	المعيار	للمرة	االولى

1	يوليو	2010

1	يناير	2011اإلفصاح	عن	األطراف	ذوي	العالقة	معيار	المحاسبة	الدولي	)IAS(	رقم	24

1	فبراير	2010األدوات	الماليةمعيار	المحاسبة	الدولي	)IAS(	رقم	32

1	يناير	2011مدفوعات	الحد	االدنى	من	متطلبات	التمويلتوضيح	رقم	14	عن	لجنة	تفسير	المعايير	الدولية	للتقارير	المالية

1	يوليو	2010إطفاء	االلتزامات	المالية	مع	أدوات	حقوق	الملكيةتوضيح	رقم	19	عن	لجنة	تفسير	المعايير	الدولية	للتقارير	المالية

لم	يكن	هناك	تأثير	جوهري	لتبني	وتطبيق	هذه	المعايير	والتفسيرات	المعدلة	على	اداء	ومركز	الشركة	المالي	.		إال	أن	هذه	المعايير	والتفسيرات	أسفرت	عن	
افصاحات	اضافية	في	بعض	الحاالت	.

 )IFRS( تحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية

في	مايو	2010	،		اصدر	مجلس	المعايير	المحاسبية	الدولية	)IASB(	تعديالته	السنوية	على	المعايير	الدولية	للتقارير	المالية	واالسس	المتعلقة	باالستنتاجات	
والتوجيهات	التى	تمت	.		يقوم	مجلس	المعايير	المحاسبية	الدولية	باالفادة	من	عملية	التعديل	السنوية	عن	طريق	اجراء	تعديالت	الزمة	وليس	ملحة	على	المعايير	
الدولية	للتقارير	المالية	والتى	لن	يتم	ادراجها	كجزء	من	مشروع	رئيسي	.		ان	هذه	التعديالت	تعمل	بشكل	رئيسي	على	ازالة	عدم	التوافق	وتعمل	على	توضيح	

النصوص	.		اعتمدت	الشركة	التعديالت	التالية	والتى	تمت	على	المعايير	وتم	تطبيقها	للفترة	التى	بدأت	في	1	يناير	2011	:

تاريخ	بدء	التطبيقاسم	المعياررقم	المعيار

1	يوليو	2011االفصاحات	–	تحويل	االصول	الماليةالمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	)IFRS(	رقم	7 

ان	التعديالت	على	المعايير	االخرى	ال	يوجد	لها	تأثير	جوهري	على	القوائم	المالية	للشركة	.
فيما	يلي	المعايير	والتفسيرات	الصادرة	وغير	السارية	المفعول	كما	في	1	يناير	2011	:

فيما	يلي	المعايير	الصادرة	وغير	السارية	المفعول	بعد	حتى	تاريخ	صدور	القوائم	المالية	للشركة	.		تتوقع	الشركة	بان	تكون	هذه	المعايير	والتفسيرات	
الصادرة	قابلة	للتطبيق	في	المستقبل	.		تنوي	الشركة	تبني	هذه	المعايير	حينما	تدخل	حيز	التنفيذ	.	

تاريخ	بدء	التطبيقاسم	المعياررقم	المعيار

1	يناير	2013منافع	الموظف-	تعديالت	على	معيار	المحاسبة	الدولي	)IAS(	رقم	19

1	يوليو	2012عرض	القوائم	المالية-	تعديالت	على	معيار	المحاسبة	الدولي	)IAS(	رقم	1

1	يناير	2013األدوات	المالية	–	تصنيف	وقياس-	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	)IFRS(	رقم	9

1	يناير	2013اإلفصاح	عن	الحصص	في	الكيانات	األخرى-	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	)IFRS(	رقم	12

1	يناير	2013قياس	القيمة	العادلة-	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	)IFRS(	رقم	13
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الهامة 4 - ملخص للسياسات المحاسبية 

العرف المحاسبي
يتم	اعداد	القوائم	المالية	وفقا	لمبدأ	التكلفة	التاريخية	بإستثناء	بعض	األدوات	المالية	والتى	يتم	قياسها	بالقيمة	العادلة	.

العملة المستخدمة
تم	عرض	القوائم	المالية	بالريـال	السعودي	والذي	يعتبر	ايضًا	العملة	المستخدمة	لدى	الشركة	.

االعتراف بااليرادات
ترحل	االقساط	إلى	الدخل	بشكل	نسبي	على	مدى	فترات	وثائق	التأمين	التي	تخصها	وذلك	باستخدام	طريقة	365/1	وذلك	بإستثناء	ما	يخص	التأمين	البحري	
فانه	يتم	احتسابها	على	اساس	اقساط	آخر	تسعة	أشهر.	تمثل	االقساط	غير	المكتسبة	الحصة	في	االقساط	المكتتبة	المتعلقة	بالفترة	السارية	المفعول	من	

التغطية	التأمينية	.	يدرج	التغير	في	مخصص	االقساط	غير	المكتسبة	في	"قائمة	عمليات	التأمين"	على	مدى	فترة	المخاطرة	.

ان	االقساط	المحتجزة	وإيرادات	العموالت	بالفترة	الحالية	والمتعلقة	باألخطار	السارية	المفعول	بعد	نهاية	الفترة	المالية	،	يتم	تسجيلها	كأقساط	أو	ايرادات	عمولة	
غير	مكتسبة	وفقًا	لأللية	المذكورة	أعاله	.

تتحقق	ايرادات	العمولة	على	اساس	العائد	الفعلي	بعد	االخذ	بعين	االعتبار	اصل	المبلغ	القائم	ومعدل	العمولة	السائد	.

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

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	2011	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	بعد	حسم	
القيمة	التخريدية	والمستردات	األخرى	،	تحمل	على	قائمة	عمليات	التأمين	عند	تكبدها	.	تتألف	المطالبات	من	المبالغ	التقديرية	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
يتم	تأجيل	العموالت	المدفوعة	الى	الوسطاء	والتكاليف	االضافية	المباشرة	األخرى	المتكبدة	بشأن	الحصول	على	او	تجديد	عقود	التأمين	.		وتطفأ	تكاليف	

االكتتاب	في	وثائق	التأمين	المؤجلة	الحقا	على	مدى	فترات	عقود	التأمين	المتعلقة	بها	عند	اكتساب	االقساط	.

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

الحقا	لالعتراف	األولي	بها	،	يتم	إطفاء	هذه	التكاليف	على	اساس	نسبي	على	مدى	فترة	االقساط	المستقبلية	المتوقعة	بإستثناء	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	إنخفاض	في	القيمة	،	وذلك	بتاريخ	كل	تقرير	مالي	أو	بشكل	اكثر	تكرارا	،	وذلك	عند	وجود	دليل	على	وقوع	هذا	اإلنخفاض.	
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	ومعالجة	المطالبات.	يحمل	أي	نقص	
في	القيمة	الدفترية	مباشرًة	على	قائمة	عمليات	التأمين	وذلك	بشطب	تكاليف	االكتتاب	المؤجلة	ذات	العالقة	أواًل	ويتم	الحقا	تكوين	مخصص	للخسائر	الناجمة	

عن	اختبارات	كفاية	المطلوبات	)مخصص	المخاطر	سارية	المفعول(.

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

إعادة التأمين
تقوم	الشركة	،	خالل	دورة	أعمالها	العادية	،	باسناد	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	عمليات	التأمين	،		أقساطًا	مستحقة	إلى	معيدي	التأمين	أو	دفعات	مستحقة	
من	معيدي	التأمين	والحصة	من	الخسائر	القابلة	لالسترداد	من	معيدي	التأمين.	تقدر	المبالغ	المطلوبة	من	معيدي	التأمين	بنفس	الطريقة	التي	يتم	بها	تقدير	
التزامات	المطالبات	المتعلقة	بالمّؤمنين	.	يتم	اجراء	مراجعة	لالنخفاض	في	القيمة	بتاريخ	اعداد	القوائم	المالية	أو	بشكل	اكثر	تكرارا	عند	وجود	مؤشر	يدل	على	
حدوث	انخفاض	في	القيمة	خالل	فترة	التقرير	،	يحدث	االنخفاض	في	القيمة	عند	وجود	دليل	موضوعي	يشير	الى	عدم	امكانية	الشركة	استرداد	المبالغ	القائمة	
بموجب	شروط	العقد	،	وعند	امكانية	قياس	اثر	المبالغ	التي	ستستلمها	الشركة	من	معيدي	التأمين	بشكل	موثوق	به	.	يتم	اثبات	الخسائر	االنخفاض	في	القيمة	

في	قائمة	عمليات	التأمين	.

العمالت األجنبية
تسجل	المعامالت	التي	تتم	بالعمالت	األجنبية	بالريـال	السعودي	بأسعار	التحويل	السائدة	وقت	حدوث	المعامالت	0	ويعاد	تحويـل	أرصدة	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	.

مخصص االلتزامات
يتم	قيد	مخصصات	عندما	يكون	على	الشركة	التزام	قانوني	أو	ضمني	نتيجة	لحدث	سابق	ويكون	من	المحتمل	ان	يتطلب	سداد	هذا	االلتزام	تدفقًا	في	الموارد	

ذات	المزايا	االقتصادية	للشركة	ويكون	من	الممكن	تقدير	مبلغ	االلتزام	بشكل	موثوق	.

ممتلكات ومعدات
تدرج	الممتلكات	والمعدات	بالتكلفة	ناقصًا	االستهالك	المتراكم	وأي	انخفاض	في	القيمة	.	ويحتسب	االستهالك	بإستخدام	طريقة	القسط	الثابت	على	مدى	

األعمار	االنتاجية	المتوقعة	للموجودات	.

االنخفاض في قيمة االصول
تقوم	الشركة	بتاريخ	قائمة	مركزها	المالي	بمراجعة	قيم	الممتلكات	والمعدات	للتأكد	من	عدم	وجـود	مؤشر	يدل	على	انخفاض	في	قيمة	تلك	االصول	،	وفي	
حالة	وجود	هذا	المؤشر	،	يتم	تحديد	القيمة	المقدرة	لالسترداد	لتلك	االصول	للتوصل	الى	قيمة	االنخفاض	في	االصول	)ان	وجدت(	،	وفي	حالة	عدم	قدرة	
الشركة	على	تقدير	القيمة	القابلة	لالسترداد	لقيم	احدى	االصول	،		تقوم	الشركة	بتقدير	القيمة	القابلة	لالسترداد	لكامل	الوحدة	االنتاجية	التي	يعود	اليها	ذلك	

االصل	.

يتم	تخفيض	القيمة	الدفترية	لالصل	)	الوحدة	االنتاجية	(	لتساوي	قيمته	المقدرة	لالسترداد	في	حالة	ان	االصل	او	الوحدة	االنتاجية	اقل	من	قيمته	الدفترية	.	ان	
الخسارة	الناتجة	عن	التخفيض	في	قيمة	االصل	يتم	قيدها	كمصروف	فور	حدوثها	.

عند	عكس	قيمة	االنخفاض	في	االصل	في	الفترة	الالحقة	،	يتم	تعديل	القيمة	الدفترية	لالصل	)	الوحدة	االنتاجية	(	بزيادتها	الى	القيمة	المقدرة	لالسترداد	
المعدلة	بشرط	أال	تتعدى	هذه	الزيادة	القيمة	الدفترية	لالصل	فيما	لو	لم	يتم	تخفيض	قيمة	االصل	)	الوحدة	االنتاجية	(	في	الفترات	السابقة	.	يتم	اثبات	قيمة	

العكس	في	خسارة	التخفيض	كايراد	عند	حدوثه	.

تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يجنب	مخصص	لمكافأة	نهاية	الخدمة	للموظفين	حاليا	ويستحق	الدفع	كمبلغ	اجمالي	لجميع	الموظفين	بموجب	شروط	وأحكام	نظام	العمل	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	المجمعة	حسبما	ينص	عليه	نظام	

العمل	والعمال	السعودي	.

الذمم المدينة
يتم	إثبات	الذمم	المدينة	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	إنخفاض	في	قيمتها	وذلك	عندما	تشير	األحداث	أو	التغيرات	في	الظروف	إلى	عدم	إمكانية	استرداد	
إثبات	 أسباب	 إنتفاء	 عند	 المستحقة	 التأمين	 اقساط	 إثبات	 التوقف	عن	 يتم	 	. التأمين	 قائمة	عمليات	 اإلنخفاض	في	 اثبات	خسارة	 ويتم	 	، الدفترية	 قيمتها	

الموجودات	المالية	.	
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وتمثل	األقساط	المستحقة	القبض	أقساطًا	مكتتبة	لوثائق	تأمين	مصدرة	على	الحساب	والتي	تكون	قائمة	كما	في	تاريخ	القوائم	المالية	وذلك	بعد	خصم	
مخصص	للمبالغ	المقدر	عدم	استردادها	.

االنخفاض في قيمة األصول المالية وعدم امكانية تحصيلها
يتم	بتاريخ	كل	قائمة	مركز	مالي	إجراء	تقييم	للتأكد	من	وجود	أي	دليل	موضوعي	على	انخفاض	قيمة	أي	أصل	مالي	أو	مجموعة	من	األصول	المالية	.	وفي	حالة	
وجود	مثل	هذا	الدليل	،	يتم	ادراج	خسارة	اإلنخفاض	في	القيمة	في	قائمة	عمليات	التأمين	أو	قائمة	عمليات	المساهمين	.	يحدد	اإلنخفاض	في	القيمة	على	

النحو	التالي	:	

-	بالنسبة	لالصول	المثبتة	بالقيمة	العادلة	،	يمثل	اإلنخفاض	في	القيمة	الفرق	بين	التكلفة	والقيمة	العادلة	.

-	بالنسبة	لألصول	المثبتة	بالتكلفة	،	يمثل	اإلنخفاض	في	القيمة	الفرق	بين	التكلفة	والقيمة	الحالية	للتدفقات	النقدية	المقدرة	المخصومة	على	اساس	معدل	
العائد	السائد	في	السوق	حاليًا	ألصل	مالي	مماثل	.	

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

زكاة وضريبة دخل 
تخضع	الشركة	للزكاة	وضريبة	الدخل	نيابة	عن	المساهمين	السعوديين	واألجانب	على	التوالي	وفقًا	ألنظمة	مصلحة	الزكاة	والدخل	.	تستحق	الزكاة	وضريبة	الدخل	
وتحمل	على	قائمة	التغيرات	في	حقوق	المساهمين	.	تحتسب	الزكاة	على	المساهمين	السعوديين	وحملة	جنسيات	دول	مجلس	التعاون	الخليجي	بناء	على	

حصتهم	في	الوعاء	الزكوي	.	

تحتسب	ضريبة	الدخل	على	المساهمين	االجانب	بناء	على	حصتهم	في	صافي	الربح	المعدل	.	وتقيـد	أية	فروقات	في	التقديرات	عند	الموافقة	على	الربط	
النهائي	وعندها	يتم	تسوية	المخصص	.

التقارير القطاعية 
ان	القطاع	هو	عنصر	قابل	للتمييز	للشركة	يقوم	بتقديم	منتجات	أو	خدمات	معينة	)قطاع	اعمال(	والذي	يكون	عرضة	لمخاطر	ومنافع	مختلفة	عن	القطاعات	

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

•	تأمين	طبي	،	ويقوم	بتغطية	التأمين	على	الصحة.

•	تأمين	محركات	،	ويقوم	بتغطية	تأمين	السيارات	.

•	تأمين	ممتلكات	،		ويقوم	بتغطية	تأمين	العقارات	.

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

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

لم	تحدث	اية	معامالت	بين	القطاعات	خالل	الفترة	.		وفي	حالة	حدوث	مثل	هذه	المعامالت	،		فان	اسعار	التحويل	بين	قطاعات	االعمال	تكون	هي	نفس	االسعار	
المستخدمة	في	المعامالت	التجارية	مع	الجهات	االخرى	.

تصنيف المنتج 
عقود التأمين 

تعرف	عقود	التأمين	بأنها	تلك	العقود	التي	تقبل	فيها	الشركة	)المؤمن(	خطر	تأمين	جوهري	من	طرف	آخر	)المؤمن	عليه(	من	خالل	االتفاق	على	تعويض	المؤمن	
عليه	اذا	كان	الحدث	المستقبلي	المحدد	غير	المؤكد	في	المستقبل	)حدث	مؤمن	عليه(	يؤثر	سلبًا	على	المؤمن	عليه	،		وكقاعدة	عامة	،	تحدد	الشركة	اذا	ما	كان	

لديها	خطر	تأمين	هام	وذلك	بمقارنة	المنافع	المدفوعة	مع	المنافع	المستحقة	الدفع	اذا	لم	يقع	الحدث	المؤمن	عليه	.	

عقود االستثمار 

تعرف	عقود	االستثمار	بأنها	تلك	العقود	التي	يتم	من	خاللها	تحويل	المخاطر	المالية	الهامة	.	وتتمثل	المخاطر	المالية	في	تغير	مستقبلي	محتمل	في	واحدة	
أو	أكثر	من	أسعار	الفائدة	أو	سعر	االوراق	المالية	أو	سعر	السلع	أو	سعر	صرف	العمالت	االجنبية	او	مؤشر	األسعار	والنسب	أو	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	أطفئت	او	انتهت	مدة	صالحيتها	.	كما	ويمكن	إعادة	تصنيف	عقود	االستثمار	كعقود	تأمين	بعد	نشوئها	اذا	اصبح	

خطر	التأمين	كبيرًا	.
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االستثمارات واألصول المالية األخرى 

األصول المالية 
يتم	تصنيف	األصول	المالية	على	انها	استثمارات	مسجلة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	قائمة	العمليات	او	استثمارات	متاحة	للبيع	او	استثمارات	محتفظ	بها	لتاريخ	
االستحقاق	،	او	قروض	او	سلف	وكما	هو	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	.

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	لالستثمارات	في	تاريخ	المتاجرة	وهو	التاريخ	الذي	تلتزم	به	الشركة	بشراء	األصول	.	تمثل	الطريقة	العادية	
في	المشتريات	أو	المبيعات	هي	الطريقة	التي	يتم	فيها	شراء	او	بيع	موجودات	مالية	والتي	تتطلب	تسليم	األصول	خالل	فترة	يتم	تحديدها	عادة	من	قبل	

التنظيمات	او	من	خالل	العرف	الدارج	في	السوق	.

-	االستثمارات	المتاحة	للبيع	

بعد	االعتراف	المبدئي	باالستثمارات	المتاحة	للبيع	،	يتم	قياس	هذه	االستثمارات	بالقيمة	العادلة	وتقيد	أرباح	وخسائر	القيمة	العادلة	كبند	مستقل	في	قائمة	
عمليات	المساهمين	الشاملة	الى	ان	يتم	التوقف	عن	االعتراف	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	

ان	االستثمارات	المحتفظ	بها	لتاريخ	االستحقاق	تمثل	أصول	مالية	غير	مشتقة	والتي	تحمل	دفعات	ثابتة	أو	محـددة	وتواريخ	استحقاق	محددة	ويكون	لدى	الشركة	
نية	ايجابية	ومقدرة	على	االحتفاظ	بها	الى	تاريخ	االستحاق	.	وبعد	القياس	المبدئي	،		تدرج	االستثمارات	المحتفظ	بها	لتاريخ	االستحقاق	بالتكلفة	المطفأة	.	
وتحسب	هذه	التكلفة	بالقيمة	المعترف	بها	مبدئيًا	ناقصا	أي	تسديدات	للمبلغ	االصلي	المدفوع	ويضاف	لها	أو	يطرح	منها	االطفاء	المتراكم	ألي	فرق	بين	
المبلغ	المعترف	به	مبدئيًا	والمبلغ	في	تاريخ	االستحقاق	وذلك	بإستخدام	طريقة	معدل	الفائدة	الفعلية	،	كما	يطرح	من	التكلفة	مخصص	االنخفاض	في	القيمة	
.	وتتضمن	هذه	العملية	الحسابية	جميع	األتعاب	والنقاط	المدفوعة	أو	المستلمة	فيما	بين	أطراف	العقد	الذين	يعتبرون	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	عالوة	من	الشراء	واألتعاب	أو	التكلفة	التي	تعتبر	جزءًا	ال	يتجزأ	من	معدل	الفائدة	الفعلي	.	يتم	ادراج	اطفاء	
معدل	الفائدة	الفعلي	في	االيرادات	التمويلية	في	قائمة	عمليات	المساهمين	،	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	.

المطلوبات المالية
ان	المطلوبات	المالية	وذمم	التأمين	واعادة	التأمين	الدائنة	والذمم	الدائنة	االخرى	،	يتم	االعتراف	بها	مبدئيا	بالقيمة	العادلة	.

التوقف عن اثبات االصول وااللتزامات المالية 

األصول المالية 
يتم	التوقف	عن	اثبات	األصول	المالية	)او	حيثما	ينطبق	،		جزء	من	األصول	المالية	أو	جزء	من	مجموعة	من	األصول	المالية	المماثلة(	في	الحاالت	التالية	:

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

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

 ج-			أو	أن	الشركة	قد	نقلت	حقوقها	في	الحصول	على	التدفقات	النقدية	من	األصل	،	وقامت	بشكل	جوهري	إما	بنقل	معظم	المخاطر	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	او	تحتفظ	بكافة	مخاطر	ومنافع	األصول	بشكل	جوهري	وكما	انها	
لم	تنقل	السيطرة	على	األصول	،	عندها	يتم	االعتراف	باألصول	بشرط	استمرارية	الشركة	بالتعامل	بهذه	األصول	.	ان	استمرارية	التعامل	تمتد	بشكل	الضمانة	

على	األصول	المنقولة	وتقاس	بالقيمة	الدفترية	االصلية	لالصول	أو	بالحد	األقصى	للمبالغ	التي	قد	تطالب	الشركة	بسدادها	،		ايهما	اقل	.
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المطلوبات المالية
يتم	التوقف	عن	اثبات	المطلوبات	المالية	ومستحقات	التأمين	وإعادة	التأمين	وغيرها	من	المبالغ	المستحقة	الدفع	عندما	يتم	اعفاء	أو	الغاء	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	.		فان	
مثل	هذا	التبديل	او	التعديل	يتم	اعتباره	كمطلوب	أصلي	تم	الغاؤه	ومطلوب	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	اساس	التدفقات	النقدية	المخصومة	بإستخدام	معدالت	العمولة	لألدوات	ذات	الشروط	والمخاطر	

المماثلة	.

الذمم الدائنة والمستحقات
يتم	االعتراف	بااللتزامات	للمبالغ	التي	يتعين	دفعها	مستقباًل	لقاء	البضائع	عند	انتقال	المخاطر	والمنافع	المتعلقة	بهذه	البضائع	الى	الشركة	او	عند	الحصول	

على	الخدمات	،	سواء	أصدرت	للشركة	فواتير	بها	ام	ال	.

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

عمليات	التأمين	وعمليات	المساهمين	مالم	يتطلب	ذلك	او	يجيزه	معيار	أو	تفسير	محاسبي	.

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

- التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة    5
يتطلب	إعداد	القوائم	المالية	من	اإلدارة	عمل	تقديرات	وافتراضات	قد	تؤثر	على	مبالغ	اإليرادات	والمصاريف	والموجودات	والمطلوبات	المسجلة	واإلفصاح	عن	
المطلوبات	المحتملة	بتاريخ	إعداد	القوائم	المالية	.		اال	أن	عدم	التأكد	من	هذه	التقديرات	يمكن	أن	يؤدي	إلى	نتيجة	تتطلب	إجراء	تعديل	جوهري	في	المستقبل	

على	القيمة	الدفترية	للموجودات	أو	المطلوبات.

فيما	يلي	االفتراضات	األساسية	المتعلقة	بالمصادر	األساسية	المستقبلية	واألخرى	لعدم	التأكد	من	التقديرات	بتاريخ	قائمة	المركز	المالي	التي	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	المبلغ	عنها	تقديرًا	للمطالبات	التي	يتوقع	اإلبالغ	عنها	بعد	تاريخ	قائمة	المركز	المالي	بشأن	الحدث	المؤمن	عليه	الذي	وقع	قبل	تاريخ	قائمة	
المركز	المالي	.	ان	االسلوب	المتبع	من	قبل	اإلدارة	في	تقدير	تكلفة	المطالبات	المبلغ	عنها	وكذلك	المطالبات	المتكبدة	غير	المبلغ	عنها	،	تعتمد	على	تقييم	

األكتواري	.

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 اإلنخفاض في قيمة 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	.	ان	الذمم	المدينة	التي	يتم	مراجعتها	بصورة	فردية	للتأكد	من	وجود	إنخفاض	في	قيمتها	
والتي	يتم	بشأنها	إثبات	أو	يستمر	في	إثبات	خسارة	اإلنخفاض	ال	يتم	إدراجها	عند	مراجعتها	بصورة	جماعية	للتأكد	من	وجود	إنخفاض	في	قيمتها.	تتطلب	مراجعة	
اإلنخفاض	في	القيمة	جراء	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.	

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين
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	التامين	هذه،	فانه	يمكن	اإلسراع	في	إطفاء	هذه	التكاليف،	ويمكن	أن	يتطلب	

ذلك	إجراء	شطب	إضافي	لالنخفاض	في	القيمة	في	قائمة	عمليات	التأمين	.
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6 - الممتلكات والمعدات  

ان	االعمار	االنتاجية	المتوقعة	للموجودات	ألغراض	حساب	االستهالك	هي	كما	يلي	:

السنوات 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4	 	 	 	 	 	 	 الكمبيوتر	 أجهزة	وبرامج	

5	 	 	 	 	 	 المكتبية		 والتجهيزات	 والتركيبات	 األثاث	

4	 	 	 	 	 	 	 	 	 السيارات	

أ ( عمليات التأمين 

 أجهزة	وبرامج
الكمبيوتر

األثاث	والتركيبات	
والتجهيزات	المكتبية

المجموع	2011السيارات

		ريـال	سعودي		ريـال	سعودي		ريـال	سعودي		ريـال	سعودي
التكلفة	:	

4,486,227   155,350   2,070,172   2,260,705      1	يناير	2011
293,357559,33720,000872,694			اضافات

2,554,0622,629,509175,3505,358,921   31	ديسمبر	2011
االستهالك	:
1,943,910   60,204   907,118   976,588     1	يناير	2011

583,339475,51541,4281,100,282			المحمل	للسنة
1,559,9271,382,633101,6323,044,192			في	31	ديسمبر	2011 
صافي	القيمة	الدفترية	:
994,1351,246,87673,7182,314,729			في	31	ديسمبر	2011 

 أجهزة	وبرامج
الكمبيوتر

األثاث	والتركيبات	
والتجهيزات	المكتبية

المجموع	2010السيارات

		ريـال	سعودي		ريـال	سعودي		ريـال	سعودي		ريـال	سعودي
التكلفة	:

3,440,238   67,350   1,788,431   1,584,457   1	يناير	2010
676,248305,19488,0001,069,442اضافات

)23,453(-)23,453(-استبعادات
312,260,7052,070,172155,3504,486,227	ديسمبر	2010

االستهالك	:
1,043,980   22,512   536,773   484,695  1	يناير	2010

491,893384,16337,692913,748المحمل	للسنة
)13,818(-)13,818(-استبعادات

976,588907,11860,2041,943,910في	31	ديسمبر	2010 
صافي	القيمة	الدفترية	:

1,284,1171,163,05495,1462.542.317في	31	ديسمبر	2010 

ب( عمليات المساهمين

ال	توجد	خالل	العام	ممتلكات	ومعدات	في	عمليات	المساهمين	)	كذلك	هو	الحال	في	عام	2010 ( .
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7 - ذمم تأمين مدينة         

20112010
ريـال	سعودي		ريـال	سعودي

66,242,99954,230,193أقساط	تأمين	مدينة
1,135,0524,246,786شركات	التأمين	وإعادة	التأمين

)2,981,412()10,118,140(مخصص	ديون	مشكوك	في	تحصيلها
57,259,91155,495,567

ان	جميع	المبالغ	المذكورة	أعاله	مستحقة	خالل	12	شهرًا	من	تاريخ	اصدار	التقرير	حول	القوائم	المالية	،	ويتم	تسوية	المبالغ	المستحقة	من	معيدي	التأمين	عادة	
على	أساس	ربع	سنوي	.	

كانت	الحركة	في	مخصص	الديون	المشكوك	في	تحصيلها	كما	يلي	:

20112010
		ريـال	سعودي		ريـال	سعودي

2,981,4121,000,000في	بداية	السنة
7,136,7281,981,412المخصص	خالل	السنة	)	ايضاح	23 (

10,118,1402,981,412في	نهاية	السنة

ان	أعمار	الحسابات	المدينة	الناتجة	عن	عقود	التأمين	وإعادة	التأمين	كما	في	31	ديسمبر	2011	هي	كالتالي	:

أقساط تأمين مدينة )ريـال سعودي( :

متأخر	السداد	ولكنه	غير	منخفض	القيمة

االجمالي
 غير	متأخر	السداد
181-360	يوما121-180	يوما61-120	يوما31-60	يوما30	يوموال	منخفض	القيمة

اكثر	من	360 
يوم

201166,242,99912,495,446                              13,056,95814,550,86510,625,4485,299,5556,900,0903,314,637
201054,230,19315,094,5216,537,2729,354,74810,652,1467,266,6504,204,4521,120,404

ذمم تأمين واعادة تأمين مدينة )ريـال سعودي(

متأخر	السداد	ولكنه	غير	منخفض	القيمة

االجمالي
 غير	متأخر	السداد
181-360	يوما121-180	يوما61-120	يوما31-60	يوما30	يوموال	منخفض	القيمة

اكثر	من	360 
يوم

20111,135,052---156,02397,720503,265378,044
20104,246,786-276,193802,723339,157215,7462,282,330330,637 

من	المتوقع	ان	يتم	تحصيل	الذمم	المدينة	غير	المنخفضة	القيمة	بالكامل	.

علمًا	بأنه	ليس	من	عادة	الشركة	الحصول	على	ضمانات	على	الذمم	المدينة	.

33

ي	2011
سنو

التقريرال

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



8 - أقساط تأمين غير مكتسبة           

20112010
ريـال	سعوديريـال	سعودي

137,803,035104,454,642أقساط	تأمين	غير	مكتسبة
)30,923,630()74,893,102(حصة	معيدي	التأمين	من	أقساط	التأمين	غير	المكتسبة

62,909,93373,531,012

9 - الحركة في مطالبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 

20112010

االجمالي
حصة	معيدي	
التأمين

االجماليالصافي
حصة	معيدي	
التأمين

الصافي

ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعودي
المطالبات :

)27,797,899(   25,117,596   )52,915,495(   )39,655,758(   18,393,512   )58,049,270(   في	بداية	السنة
64,542,398)32,282,855(91,201,47796,825,253)24,905,939(116,107,416مطالبات	التأمين	المسددة	خالل	السنة

39,655,758)18,393,512(49,729,67158,049,270)21,728,617(71,458,288المطالبات	تحت	التسوية	في	نهاية	السنة
76,400,257)25,558,771(101,275,390101,959,028)28,241,044(129,516,434المطالبات المتكبدة

تحليل المطالبات تحت التسوية :
كما	في	31	ديسمبر

)27,797,899(25,117,596)52,915,495()39,655,758(18,393,512)58,049,270(الرصيد	االفتتاحي	في	بداية	السنة
17,976,552)18,393,512(24,771,82636,370,064)21,728,617(46,500,443مطالبات	مفصح	عنها

21,679,206-24,957,84521,679,206-24,957,845مطالبات	متكبدة	ولكن	غير	مفصح	عنها
10,073,9135,133,7756,724,08411,857,859)3,335,105(13,409,018التغير	في	المطالبات	تحت	التسوية
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10 - موجودات عقود معيدي التأمين ومطلوبات عقود التأمين

المجموعاخرىممتلكاتتأمين	سياراتطبيكما في 31 ديسمبر 2011
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعودي

االجمالي	:
مطلوبات عقود التأمين

4,600,25513,762,7048,988,65719,148,82746,500,443مطالبات	مفصح	عنها	غير	مسددة
4,232,34014,829,347801,0685,095,09024,957,845مطالبات	متكبدة	ولكن	غير	مفصح	عنها

66,056,78020,927,6277,757,74243,060,886137,803,035أقساط	غير	مكتسبة
74,889,37549,519,67817,547,46767,304,803209,261,323إجمالي مطلوبات عقود التأمين 

مبالغ قابلة لالسترداد من معيدي التأمين
2,302,188359,0467,623,30611,444,07721,728,617مطالبات	تحت	التسوية
7,739,54334,653,29674,893,102-32,500,263اقساط	غير	مكتسبة

إجمالي حصة معيدي التأمين من 
مطلوبات التأمين

34,802,451359,04615,362,84946,097,37396,621,719

الصافي	:
2,298,06713,403,6581,365,3517,704,75024,771,826مطالبات	تحت	التسوية

4,232,34014,829,347801,0685,095,09024,957,845مطالبات	متكبدة	ولكن	غير	مفصح	عنها
33,556,51720,927,62718,1998,407,59062,909,933اقساط	غير	مكتسبة

40,086,92449,160,6322,184,61821,207,430112,639,604

المجموعاخرىممتلكاتتأمين	سياراتطبيكما في 31 ديسمبر 2010
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعودي

االجمالي	:
مطلوبات	عقود	التأمين

1,048,44612,283,56811,294,69411,743,35636,370,064مطالبات	مفصح	عنها	غير	مسددة	
3,994,36812,641,809978,9144,064,11521,679,206مطالبات	متكبدة	ولكن	غير	مفصح	عنها

16,858,84257,148,2686,187,00024,260,532104,454,642أقساط	غير	مكتسبة
21,901,65682,073,64518,460,60840,068,003162,503,912إجمالي	مطلوبات	عقود	التأمين	

مبالغ	قابلة	لالسترداد	من	معيدي	التأمين
776,516344,5829,054,3848,218,03018,393,512مطالبات	تحت	التسوية
6,062,13216,913,31830,923,630-7,948,180اقساط	غير	مكتسبة

إجمالي	حصة	معيدي	التأمين	من	مطلوبات	
التأمين

8,724,696344,58215,116,51625,131,34849,317,142

الصافي	:
271,93011,938,9862,240,3103,525,32617,976,552مطالبات	تحت	التسوية

3,994,36812,641,809978,9144,064,11521,679,206مطالبات	متكبدة	ولكن	غير	مفصح	عنها
8,910,66257,148,268124,8687,347,21473,531,012اقساط	غير	مكتسبة

13,176,96081,729,0633,344,09214,936,655113,186,770
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11 - المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها   

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	ادارة	الشركة	.	

ويبين	الجدول	التالي	اجمالي	مبلغ	المعامالت	التي	تم	ابرامها	مع	الجهات	ذات	العالقة	للسنة	المالية	ذات	العالقة	

مبيعات	عقود	
تأمين

مبالغ	مستحقة	من	
جهات	ذات	عالقة

مبالغ	مستحقة	الى	
جهات	ذات	عالقة

ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعودي

أعضاء	مجلس	االدارة	وجهات	ذات	عالقة
20112,972,976146,75346,770
2010   2,868,799   315,232314,149

كبار	موظفي	االدارة
20114,089--
2010---

المستحق	من	/	الى	شركة	شقيقة
2011-470,358-
2010--2,963,439

يتم	اجراء	المعامالت	مع	الجهات	ذات	العالقة	حسب	أسعار	السوق	العادية	.	وتستخدم	القيم	الدفترية	عند	عدم	امكانية	تحديد	أسعار	السوق	.	ان	األرصدة	القائمة	
كما	في	نهاية	السنة	غير	مغطاة	بضمانات	ويتم	السداد	حسب	شروط	الدفع	.	ولم	يكن	هنالك	ضمانات	مقدمة	أو	مستلمة	لقاء	الحسابات	المدينة	للجهات	ذات	

العالقة	.	

وبالنسبة	للسنوات	المنتهية	في	31	ديسمبر	2011	و	2010	،	لم	تجنب	الشركة	أي	مخصص	للديون	المشكوك	في	تحصيلها	والمتعلقة	بالمبالغ	المستحقة	من	
الجهات	ذات	العالقة	حيث	ان	االدارة	على	ثقة	فيما	يتعلق	باسترداد	هذه	األرصدة	.	

تعويضات كبار موظفي ادارة الشركة :

20112010
ريـال	سعوديريـال	سعودي

2,375,1613,921,844مزايا	قصيرة	األجل	
327,206389,002مكافأة	نهاية	الخدمة	للموظفين

2,702,3674,310,846
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12 - نقد وما في حكمه
أ (  عمليات التأمين

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

34,88331,987نقد	في	صندوق
37,616,75920,764,739نقدية	لدى	البنوك
100,064,00065,443,389ودائع	قصيرة	األجل
137,715,64286,240,115نقد	وما	في	حكمه	

ب( عمليات المساهين

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

839,063834,098نقدية	لدى	البنوك
25,433,51245,251,301وديعة	قصيرة	األجل	
26,272,57546,085,399نقد	وما	في	حكمه	

يتم	ايداع	الحسابات	البنكية	لدى	أطراف	ذات	تصنيف	استثماري	.

13 - وديعة نظامية 

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

14 - موجودات مالية أخرى         
فيما	يلي	ملخص	الموجودات	المالية	األخرى	للشركة	حسب	الفئات	:

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

6,500,0006,500,000موجودات	مالية	محتفظ	بها	لتاريخ	االستحقاق
42,423,64440,769,672موجودات	مالية	متاحة	للبيع	)االوراق	المالية	المدرجة	بالسوق(

2,473,0782,423,078دفعات	مقدمة	لالستثمارات
51,396,72249,692,750
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ان	الجدول	التالي	يقارن	القيم	العادلة	للموجودات	المالية	المحددة	أعاله	مع	قيمتها	الدفترية	:

20112010
	القيمة	العادلة	القيمة	الدفترية  القيمة العادلة القيمة الدفترية
	ريـال	سعودي	ريـال	سعودي  ريـال سعودي  ريـال سعودي 

6,500,0006,500,0006,500,0006,500,000محتفظ	بها	لتاريخ	االستحقاق
42,423,64442,423,64440,769,67240,769,672متاحة	للبيع	)االوراق	المالية	المدرجة	بالسوق(

2,473,0782,473,0782,423,0782,423,078دفعات	مقدمة	لالستثمارات
51,396,72251,396,72249,692,75049,692,750

أ ( محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

20112010
ريـال	سعودي	ريـال سعودي 

العادلة القيمة	
6,500,0006,500,000	سندات	الدين

المطفأة التكلفة	
6,500,0006,500,000سندات	دين

ب( متاحة للبيع

20112010
ريـال	سعودي	ريـال سعودي 

42,423,64440,769,672حصص	ملكية

ج( دفعات مقدمة لالستثمارات

20112010
ريـال	سعودي	ريـال سعودي 

1,923,0781,923,078دفعات	مقدمة	لالستثمارات
550,000500,000قروض	وذمم

2,473,0782,423,078
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ان	االستثمارات	المحتفظ	بها	حتى	تاريخ	االستحقاق	تمثل	السندات	ذات	السعر	الثابت	والتي	يتم	تداولها	بين	البنوك	في	المملكة	العربية	السعودية	وتحدد	
القيم	وفقًا	لهذا	السوق	،	عندما	يكون	متاحًا	،	أو	من	خالل	نموذج	تسعير	مناسب	.	ان	هذه	السندات	ذات	السعر	الثابت	لها	فترة	استحقاق	مدتها	عشر	سنوات	

)	قابلة	لالستدعاء	بعد	5	سنوات	–	ديسمبر	2014	(	.		تعتقد	االدارة	بان	القيمة	الدفترية	لهذه	االستثمارات	تقارب	قيمتها	العادلة	.

تمثل	االستثمارات	المتاحة	للبيع	االستثمارات	في	االسهم	المدرجة	في	السوق	المحلية	.	ان	المعلومات	الخاصة	بالصناديق	المدارة	تكون	عادة	محدودة	بالتقارير	
الدورية	لمديري	االستثمارات	حول	اداء	االستثمار	.	ولقد	قامت	االدارة	بمراجعة	استثماراتها	في	الصناديق	المدارة	لتقييم	فيما	اذا	حدث	انخفاض	في	قيمة	
االستثمارات	،	وبناًء	على	المعلومات	المحددة	فيما	يتعلق	بهذه	الصناديق	وعملياتها	،	فإنه	من	وجهة	نظر	االدارة	ان	االستثمارات	في	الصناديق	المدارة	لم	

تتعرض	ألي	انخفاض	في	القيمة	.

تمثل	الدفعات	المقدمة	لالستثمارات	المبالغ	المدفوعة	مقابل	نسبة	راس	المال	المقترح	/	المصدر	للشركات	التي	تاسست	حديثًا	أو	التي	هي	قيد	التطوير	
.	وبالنسبة	للشركات	في	مرحلة	التأسيس	،	سيتم	تسديد	هذه	الدفعات	مقابل	حصة	الشركة	في	هذه	الشركات	عند	استكمال	اإلجراءات	النظامية	المتعلقة	

بتأسيسها	.

15 - ودائع قصيرة األجل 

ان	الودائع	ألجل	المسجلة	بالريـال	السعودي	،	تربط	لفترات	متفاوتة	تتراوح	ما	بين	3	أشهر	الى	12	شهرًا	على	أساس	المتطلبات	النقدية	للشركة	،	وتحقق	فائدة	
بمعدل	يصل	الى	0,83	%	كما	في	تاريخ	31	ديسمبر	2011	)31	ديسمبر	2010	:	0,77%(	.	ان	الودائع	القصيرة	األجل	محتفظ	بها	لدى	أطراف	ذوو	تصنيف	استثماري	.

16 - تعويض نهاية الخدمة  
أ ( عمليات التأمين

20112010
ريـال	سعودي	ريـال سعودي 

11,274,310722,257	يناير
726,923744,283مخصص	السنة

)192,230()510,350(مخصص	مستخدم
311,490,8831,274,310	ديسمبر

ب( عمليات المساهمين

خالل	العام	،		لم	يكن	هناك	تعويض	نهاية	الخدمة	في	عمليات	المساهمين	)	كذلك	هو	الحال	في	عام	2010 ( .

17 - ذمم معيدي التأمين الدائنة        

20112010
ريـال	سعودي	ريـال سعودي 

52,450,50530,085,902شركات	إعادة	التأمين
15,014,7864,634,523ذمم	دائنة	اخرى

67,465,29134,720,425
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18 - مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى        
أ ( عمليات التأمين

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

7,902,3114,345,584مصاريف	مستحقة
100,000-ذمم	دائنة	اخرى

272,9692,963,439مطلوب	الى	شركة	شقيقة
8,175,2807,409,023

ب( عمليات المساهمين

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

229,000300,000مصاريف	مستحقة	
3,911,6662,952,367زكاة

609,903483,423ذمم	دائنة	اخرى
4,750,5693,735,790

19 - رأس المال 

ان	رأس	المال	المصرح	به	والمصدر	والمدفوع	للشركة	هو	200	مليون	ريـال	سعودي	كما	في	نهاية	السنة	،	وهو	مقسم	الى	20	مليون	سهم	قيمة	السهم	
الواحد	10	ريـال	سعودي	.

20 - االحتياطي النظامي 

تمشيًا	مع	متطلبات	نظام	الشركات	في	المملكة	العربية	السعودية	وبنود	عقد	تأسيس	الشركة	،	فإنه	يجب	على	الشركة	تخصيص	20%	من	دخل	المساهمين	
في	كل	سنة	حتى	يبلغ	االحتياطي	100%	من	رأس	المال	المدفوع	.	في	ضوء	الخسائر	المتراكمة	،	لم	يتم	هذا	التخصيص	للسنوات	المنتهية	في	31	ديسمبر	

2011	و	2010 .
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21 - صافي األقساط المكتسبة

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

278,560,419219,997,528اجمالي	اقساط	التأمين	المكتتبة
)34,029,420()33,348,393(الحركة	في	مخصص	االقساط	غير	المكتسبة	

245,212,026185,968,108اجمالي	ايرادات	أقساط	التأمين
124,749,91167,873,528أقساط	إعادة	التأمين	المسندة

)517,334()43,969,472(الحركة	في	مخصص	حصة	اعادة	التأمين	من	االقساط	غير	المكتسبة
80,780,43967,356,194اجمالي	أقساط	التأمين	المسندة	الى	معيدي	التأمين

164,431,587118,611,914صافي األقساط المكتسبة

22 -  الزكاة وضريبة الدخل        
الزكاة  

للسنة   المحمل 

تتألف	الزكاة	المحملة	مما	يلي	:

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

1,671,8251,925,176مخصص	السنة	الحالية	والمحمل	للسنة

تم	أحتساب	مخصص	السنة	الحالية	على	اساس	البنود	التالية	:

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

150,128,147154,197,687حقوق	المساهمين
1,490,8831,274,310مطلوبات	غير	متداولة
)65,235,067()71,287,807(موجودات	غير	متداولة

80,331,22390,236,930وعاء	الزكاة	

ان	الفروق	بين	النتائج	وفقا	للقوائم	المالية	والنتائج	الخاضعة	للزكاة	قد	نشأت	بصورة	رئيسية	عن	تعديالت	للبنود	غير	المسموح	بحسمها	/	المطالبات	بناء	على	
االنظمة	المالية	ذات	العالقة	.
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الحركة في المخصص خالل السنة   

كانت	الحركة	في	مخصص	الزكاة	للسنة	على	النحو	التالي	:

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

2,952,3671,874,476في	بداية	السنة
1,671,8251,925,176المخصص	خالل	السنة
)847,285()915,698(المدفوع	خالل	السنة

3,708,4942,952,367في	نهاية	السنة

الدخل  ضريبة 

للسنة  المحمل 

تتألف	ضريبة	الدخل	المحملة	مما	يلي	:

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

-203,172مخصص	السنة	الحالية	والمحمل	للسنة

ان	حركة	مخصص	ضريبة	الدخل	للسنة	هي	كاالتي	:

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

-203,172المخصص	خالل	السنة
-203,172في	نهاية	السنة

موقف الربوط الزكوية والضريبية

قدمت	الشركة	اقرارات	الزكاة	وضريبة	الدخل	حتى	السنة	المنتهية	في	31	ديسمبر	2010	وسددت	الزكاة	وضريبة	الدخل	حسب	االقرار	وحصلت	على	الشهادة	
المطلوبة	من	مصلحة	الزكاة	والدخل	.

42

20
11
ي	
نو
س
رال
قري
الت

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



23 - المصاريف العمومية واالدارية 
أ ( عمليات التأمين

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

7,136,7281,981,412ديون	مشكوك	في	تحصيلها
2,056,8682,862,050اتعاب	قانونية	ومهنية

1,358,509960,193مصاريف	ايجار
1,100,282913,748استهالك

879,318602,497تجهيزات	مكتبية
860,104878,294منافع

367,123150,470التسويق	واالعالن	والترويج
366,6981,684,906ضريبة	استقطاع
215,264431,695التدريب	والتعليم

190,876218,188مصاريف	تقنية	المعلومات
550,420803,885مصاريف	اخرى

15,082,19011,487,338

ب ( عمليات المساهمين

20112010
ريـال	سعوديريـال سعودي

1,200,0001,200,000تكاليف	موظفين
423,193431,572مصاريف	اخرى

1,623,1931,631,572
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24 - التقارير القطاعية  

لالغراض	االدارية	،	تتكون	الشركة	من	قطاعات	حسب	النشاط	وهي	:	تأمين	سيارات	وتأمين	طبي	وتأمين	ممتلكات	وأخـرى	.	وتشتمل	القطاعات	االخرى	على	
التامين	البحري	والتامين	الهندسي	والتامين	ضد	الحوادث	العامة.	وتعتبر	هذه	القطاعات	االساس	الذي	تقوم	الشركة	من	خالله	بتقديم	تقريرها	عن	المعلومات	

القطاعية	الرئيسية	.

تماشيا	مع	عملية	إعداد	التقارير	الداخلية	بالشركة	،	اعتمدت	االدارة	القطاعات	حسب	النشاط	فيما	يتعلق	بنشاطات	الشركة	وموجوداتها	ومطلوباتها	وكما	هو	
مدرج	ادناه.

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

المجموعاخرىممتلكاتسياراتطبيالقطاعات التشغيلية
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديللسنة المنتهية في 31 ديسمبر2011

98,541,20163,415,02928,452,12788,152,062278,560,419اجمالي	االقساط	المكتتبة
53,610,78762,292,9073,030,81934,875,995153,810,508صافي	االقساط	المكتتبة
28,964,93098,936,6092,839,05033,690,998164,431,587صافي	االقساط	المكتسبة

4,372,817224,1195,482,7425,115,27115,194,949عمولة	اعادة	تأمين
9,871255,6488,59036,177310,286ايرادات	اكتتاب	اخرى

)101,275,390()11,024,053()1,388,578()76,912,470()11,950,289(صافي	المطالبات	المتكبدة
)36,802,554()8,910,883()4,024,954()19,140,017()4,726,700(مصاريف	اكتتاب	اخرى	
16,670,6293,363,8892,916,85018,907,51041,858,878صافي	ايرادات	االكتتاب

)36,258,331(   مصاريف	عمومية	وادارية	اخرى	)غير	مصنفة(
5,600,547صافي الفائض من عمليات التأمين

412,768ايرادات	عمولة	من	ودائع	بنكية
6,013,315صافي الفائض من عمليات التأمين
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المجموعاخرىممتلكاتسياراتطبيموجودات عمليات التأمين 
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديللسنة المنتهية في 31 ديسمبر2011

حصة	معيدي	التأمين	من	االقساط	غير	
المكتسبة

32,500,262-7,739,54334,653,29774,893,102

حصة	معيدي	التأمين	من	المطالبات	تحت	
التسوية

2,302,186359,0467,623,30611,444,07921,728,617

7,683,1711,853,3651,200,1453,022,51413,759,195تكاليف	اكتتاب	مؤجلة
202,282,850----موجودات	غير	موزعة
42,485,6192,212,41116,562,99449,119,890312,663,764مجموع الموجودات

مطلوبات عمليات التأمين 
66,056,78020,927,6277,757,74243,060,886137,803,035اقساط	غير	مكتسبة

8,832,59528,592,0519,789,72524,243,91771,458,288مطالبات	تحت	التسوية
1,921,2182,719,5194,860,735-219,998عمولة	اعادة	تأمين	غير	مكتسبة

98,541,706----مطلوبات	غير	مصنفة
75,109,37349,519,67819,468,68570,024,322312,663,764مجموع	المطلوبات

المجموعاخرىممتلكاتسياراتطبيالقطاعات التشغيلية
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديللسنة المنتهية في 31 ديسمبر2010

36,493,256113,818,38821,583,70048,102,184219,997,528اجمالي	االقساط	المكتتبة
19,169,280112,592,8261,548,78418,813,110152,124,000صافي	االقساط	المكتتبة
17,302,80881,713,1721,724,46117,871,473118,611,914صافي	االقساط	المكتسبة

2,899,903245,1105,650,1735,709,23114,504,417عمولة	اعادة	تأمين
12,44025,6236,11533,09877,276ايرادات	اكتتاب	اخرى

)76,400,257()5,600,942()854,467()58,452,009()11,492,839(صافي	المطالبات	المتكبدة
)28,278,604()6,328,079()2,765,967()14,662,047()4,522,511(مصاريف	اكتتاب	اخرى	
4,199,8018,869,8493,760,31511,684,78128,514,746صافي	ايرادات	االكتتاب

مصاريف	عمومية	وادارية	اخرى	)غير	
مصنفة(

)35,037,637(العجز	من	عمليات	التأمين
)6,522,891(ايرادات	عمولة	من	ودائع	بنكية

243,754صافي	العجز	من	عمليات	التأمين
)6,279,137(
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المجموعاخرىممتلكاتسياراتطبيموجودات عمليات التأمين 
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديللسنة المنتهية في 31 ديسمبر2010

حصة	معيدي	التأمين	من	االقساط	غير	
المكتسبة

7,948,180-6,062,13216,913,31830,923,630

حصة	معيدي	التأمين	من	المطالبات	تحت	
التسوية

776,516344,5829,054,3848,218,03018,393,512

1,247,9318,082,888901,3603,313,35213,545,531تكاليف	اكتتاب	وثائق	تأمين	مؤجلة
149,780,426----موجودات	غير	مصنفة

9,972,6278,427,47016,017,87628,444,700212,643,099مجموع الموجودات
مطلوبات عمليات التأمين

16,858,84257,148,2686,187,00024,260,532104,454,642اقساط	غير	مكتسبة
5,042,81424,925,37712,273,60815,807,47158,049,270مطالبات	تحت	التسوية

1,648,2182,773,3196,735,429-2,313,892عمولة	اعادة	تأمين	غير	مكتسبة
43,403,758----مطلوبات	غير	مصنفة

24,215,54882,073,64520,108,82642,841,322212,643,099مجموع المطلوبات

الجغرافي	 التوزيع	

ان	جميع	موجودات	ومطلوبات	الشركة	الرئيسية	تقع	في	نطاق	المملكة	العربية	السعودية	ما	عدا	بعض	موجودات	ومطلوبات	معيدي	التأمين	المحتفظ	بها	خارج	
المملكة	العربية	السعودية	.

25 - القيمة العادلة لألدوات المالية 

تمثل	القيمة	العادلة	المبلغ	الذي	تتم	على	أساسه	مبادلة	أصل	ما	أو	سداد	التزام	ما	بين	أطراف	مدركة	وراغبة	وعلى	أساس	السعر	الفوري	للمعاملة	في	
تعامالت	السوق	المباشرة	.	

فئات األدوات المالية  

أ ( عمليات التأمين :

20112010
المالية ريـال	سعوديريـال سعوديالموجودات 

57,259,91155,495,567اقساط	تأمين	مدينة
96,621,71949,317,142موجودات	عقود	إعادة	التأمين

111,96417,422ايرادات	فائدة	مستحقة
137,715,64286,240,115نقد	وما	في	حكمه

291,709,236191,070,246
المطلوبات المالية

214,122,058169,239,341مطلوبات	عقود	تأمين
67,465,29134,720,425ذمم	معيدي	تأمين	دائنة	

8,175,2807,409,023مصاريف	مستحقة	الدفع	ومطلوبات	اخرى
289,762,629211,368,789
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ب( عمليات المساهمين :

20112010
المالية ريـال	سعوديريـال سعوديالموجودات 

51,396,72249,692,750موجودات	مالية	اخرى
757,940674,388ايرادات	مستحقة

40,000,00040,000,000ودائع	قصيرة	االجل
26,272,57546,085,399نقد	وما	في	حكمه

118,427,237136,452,537
المطلوبات المالية

838,903783,423مصاريف	مستحقة	الدفع	ومطلوبات	اخرى
838,903783,423

تألف	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	14(	وقيمها	الدفترية	.	وتستخدم	
الشركة	التسلسل	الهرمي	التالي	في	تحديد	واالفصاح	عن	القيمة	العادلة	لالستثمارات	المتاحة	للبيع	والسلف	وذلك	بإتباع	طريقة	التقييم	:

بالنسبة	لألسعار	المدرجة	)غير	معدلة(	في	السوق	النشطة	للموجودات	والمطلوبات	المماثلة	.المستوى	األول	:
بالنسبة	للطرق	األخرى	التي	يمكن	ان	يالحظ	األثر	الجوهري	الذي	تحدثه	كافة	المدخالت	على	القيمة	العادلة	المسجلة	وذلك	إما	المستوى	الثاني	:	

بشكل	مباشر	أو	غير	مباشر	.	
االثر	المستوى	الثالث	:	 ذات	 للمدخالت	 تستخدم	 ولكن	 السوق	 في	 مالحظتها	 الممكن	 المعلومات	 على	 تعتمد	 ال	 التي	 األخرى	 للطرق	 بالنسبة	

الجوهري	على	القيمة	العادلة	المسجلة	.

إجمالي	القيمة	العادلةالمستوى	الثالثالمستوى	الثانيالمستوى	األولاألدوات المالية :
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما في 31 ديسمبر 2011

المحتفظ	بها	حتى	تاريخ	االستحقاق	:
6,500,000-6,500,000-سندات	دين

استثمارات	متاحة	للبيع	:
800,00042,423,644-41,623,644حصص	ملكية	

سلف	مقدمة	لالستثمار	:
1,923,0781,923,078--سلف	مقدمة	لالستثمار

550,000550,000--قرض
41,623,6446,500,0003,273,07851,396,722االجمالي

47

ي	2011
سنو

التقريرال

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



القيمة	العادلةالمستوى	الثالثالمستوى	الثانيالمستوى	األولاألدوات المالية :
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما في 31 ديسمبر 2010

المحتفظ	بها	حتى	تاريخ	االستحقاق	:
6,500,000-6,500,000-سندات	دين

استثمارات	متاحة	للبيع	:
800,00040,769,672-39,969,672حصص	ملكية	

قروض	ودفعات	مقدمة	:
1,923,0781,923,078--دفعات	مقدمة	لالستثمار	

500,000500,000--قرض
39,969,6726,500,0003,223,07849,692,750االجمالي

اليوجد	أية	تحويالت	الى	او	من	المستوى	الثالث	خالل	السنة	.	

26 - إدارة المخاطر 

يحدد	هذا	االيضاح	المخاطر	الرئيسية	التي	تواجهها	االعمال	وتصف	نهجنا	في	ادارة	هذه	المخاطر	.		كما	انه	يعطي	تحليالت	عن	مدى	التأثر	حول	االفتراضات	
الرئيسية	حول	الجوانب	االقتصادية	وغير	االقتصادية	التي	يمكن	ان	تسبب	التقلبات	في	ايراداتنا	ومتطلبات	رأس	المال	.	

أنشأت	الشركة	اطارا	الدارة	المخاطر	لحماية	الشركة	من	االحداث	التي	تعوق	االهداف	المستدامة	من	ادائها	بما	في	ذلك	االخفاق	في	استغالل	الفرص	.	

يمكن	تصنيف	المخاطر	التي	تواجه	الشركة	على	النحو	التالي	:	

•			المخاطر	المالية	وهي	تغطي	مخاطر	االئتمان	ومخاطر	السيولة	ومخاطر	اسعار	العموالت	ومخاطر	التأمين	وادارة	رأس	المال.

 •			المخاطر	االستراتيجية	وتشمل	قضايا	العمالء	والعالمة	التجارية	والمنتجات	والسوق	فضال	عن	المخاطر	المتعلقة	بنموذج	اعمالنا	الناتج	عن	التغيرات	في	سوقنا	
				والمخاطر	الناجمة	عن	عمليات	االندماج	واالستحواذ	.

 •		المخاطر	التشغيلية	الناتجة	عن	عدم	كفاية	او	اخفاق	العمليات	الداخلية	او	من	االفراد	والنظام	او	من	االحداث	الخارجية	وتشمل	المخاطر	التشغيلية	حماية	االعمال	
				وتقنية	المعلومات	واالشخاص	والتقيد	بالقوانين	واالنظمة	.

ان	اطار	ادارة	المخاطر	يوفر	وسيلة	لتحديد	الموجودات	ويدير	ويراقب	ويقدم	التقارير	ويخفف	من	جميع	انواع	المخاطر	التي	تواجه	الشركة	ويعطي	صورة	واضحة	
للتهديدات	وحاالت	عدم	التأكد	والفرص	السانحة	.	ان	المسؤولية	عن	ادارة	المخاطر	تقع	على	كافة	المستويات	داخل	الشركة	مع	االهداف	المتعلقة	بالمخاطر	

والمتضمنة	في	خطط	قياس	االداء	.	

تدرك	الشركة	مدى	اهمية	الحفاظ	على	اطار	ادارة	المخاطر	بكفاءة	وفعالية	ولهذا	فقد	اسست	الشركة	اطار	محكوم	والذي	يحتوي	على	هذه	العناصر	:

•			شروط	محددة	باالشارة	للمجلس	ولجانه	وما	يرتبط	بها	من	لجان	ولجان	االدارة	التنفيذية	.

•			هيكل	تنظيمي	واضح	للشركة	موضحا	فيه	السلطات	والمسؤوليات	المفوضة	من	مجلس	االدارة	للجان	المجلس	وللفريق	التنفيذي	واالدارة	العليا	.

المخاطر المالية

تتمثل	األدوات	المالية	الرئيسية	للشركة	في	الذمم	المدينة	الناشئة	عن	عقود	التأمين	وإعادة	التأمين	والنقد	وما	في	حكمه	والدفعات	المقدمة	لإلستثمارات	.	

ال	تقوم	الشركة	بالدخول	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	
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السيولة	.	يقوم	مجلس	االدارة	بمراجعة	وقبول	السياسات	الالزمة	إلدارة	كل	من	هذه	المخاطر	الملخصة	أدناه	.

مخاطر االئتمان

تتمثل	مخاطر	االئتمان	في	اخفاق	أحد	طرفي	األداة	المالية	في	الوفاء	بالتزاماته	والتسبب	في	خسارة	مالية	للطرف	اآلخر	.	وبالنسبة	لجميع	فئات	الموجودات	
المالية	التي	تحتفظ	بها	الشركة	،	فان	الحد	األقصى	لتعرض	الشركة	لمخاطر	اإلئتمان	يتمثل	في	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	القائمة	.	تتكون	
أقساط	التأمين	المدينة	من	عدد	كبير	من	الوسطاء	/	العمالء	وبشكل	رئيسي	داخل	المملكة	العربية	السعودية	والتي	يمثل	فيها	أكبر	خمسة	وسطاء	/	عمالء	

42%	من	الحسابات	المدينة	كما	في	31	ديسمبر	2011	)	في	عام	2010	:	%50	(	.

تبرم	الشركة	عقود	تأمين	وإعادة	تأمين	فقط	مع	أطراف	أخرى	معترف	بها	وذات	سمعة	ائتمانية	جيدة	.	وتتم	مراقبة	الحسابات	المدينة	من	عقود	التأمين	وإعادة	
التأمين	بشكل	مستمر	لتقليل	فرصة	تعرض	الشركة	لمخاطر	الديون	المعدومة	.

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

يقدم	الجدول	التالي	المعلومات	المتعلقة	بمدى	تعرض	الشركة	لمخاطر	االئتمان	وذلك	بتصنيف	الموجودات	وفقًا	للتصنيف	االئتماني	للشركة	لالطراف	االخرى	
.	وتعتبر	فئة	االستثمار	بمثابة	أعلى	تصنيف	ائتماني	ممكن	،	وتصنف	الموجودات	الواقعة	خارج	نطاق	فئة	االستثمار	على	انها	"فئة	غير	استثمارية"	)مقبولة(	أو	

على	انها	"متأخرة	السداد	ولكن	غير	منخفضة	القيمة"	

غير	متأخرة	السداد	وغير	منخفضة	القيمة 	 	 	 	 	

التأمين الفئة	االستثماريةموجودات	عمليات	
الفئة		غير	االستثمارية	

)مقبولة(
متأخرة	السداد		ولكن	
المجموعغير	منخفضة	القيمة

ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما	في	31	ديسمبر	2011

56,124,859   43,629,413   12,495,446   -   حسابات	مدينة	ناشئة	عن	عقود	تأمين	
1,135,052   -   -   1,135,052   حسابات	مدينة	ناشئة	عن	عقود	إعادة	تأمين
74,893,102--74,893,102حصة	معيدي	التأمين	من	المخاطر	السارية

21,728,617- -21,728,617حصة	معيدي	التأمين	من	المطالبات	تحت	التسوية
137,715,642-137,680,75834,884نقد	وما	في	حكمه	

111,964-111,964-ايرادات	فوائد	مستحقة
235,437,52912,642,29443,629,413291,709,236
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غير	متأخرة	السداد	وغير	منخفضة	القيمة 	 	 	 	 	

التأمين الفئة		االستثماريةموجودات	عمليات	
الفئة		غير	االستثمارية	

)مقبولة(
متأخرة	السداد		ولكن	
المجموعغير	منخفضة	القيمة

ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما	في	31	ديسمبر	2010

51,248,781   36,154,260   15,094,521   -   حسابات	مدينة	ناشئة	عن	عقود	تأمين	
4,246,786   -   -   4,246,786   حسابات	مدينة	ناشئة	عن	عقود	إعادة	تأمين
30,923,63- -30,923,63حصة	معيدي	التأمين	من	المخاطر	السارية

18,393,512- -18,393,512حصة	معيدي	التأمين	من	المطالبات	تحت	التسوية
86,240,115-86,208,12831,987نقد	وما	في	حكمه	

17,422-17,422-ايرادات	فوائد	مستحقة
2,588,600--2,588,600مطلوب	من	مساهمين

142,360,65615,143,93036,154,260193,658,846

غير	متأخرة	السداد	وغير	منخفضة	القيمة 	 	 	 	 	

المساهمين الفئة	االستثماريةموجودات 
الفئة		غير	االستثمارية	

)مقبولة(
متأخرة	السداد		ولكن	
المجموعغير	منخفضة	القيمة

ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما في 31 ديسمبر 2011

20,000,000--20,000,000وديعة	نظامية	
51,396,722--51,396,722موجودات	مالية	أخرى
40,000,000--40,000,000وديعة	قصيرة	األجل	

757,940--757,940ايرادات	فوائد	مستحقة	
26,272,575--26,272,575نقد	وما	في	حكمه

138,427,237--138,427,237

غير	متأخرة	السداد	وغير	منخفضة	القيمة 	 	 	 	 	

المساهمين الفئة	االستثماريةموجودات	
الفئة		غير	االستثمارية	

)مقبولة(
متأخرة	السداد		ولكن	
المجموعغير	منخفضة	القيمة

ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما	في	31	ديسمبر	2010

20,000,000--20,000,000وديعة	نظامية
49,692,750--49,692,750موجودات	مالية	أخرى
40,000,000--40,000,000وديعة	قصيرة	األجل	
674,388--674,388ايرادات	مستحقة	
46,085,399--46,085,399نقد	وما	في	حكمه

156,452,537--156,452,537
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السيولة  مخاطر 

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

تتم	مراقبة	متطلبات	السيولة	على	أساس	شهري	،	وتعمل	االدارة	على	التأكد	من	وجود	االموال	النقدية	الكافية	لمواجهة	أية	إلتزامات	حال	نشوئها	.

إن	تواريخ	اإلستحقاق	األصلية	للودائع	التي	تحتفظ	بها	الشركة	كما	في	تاريخ	قائمة	المركز	المالي	تمتد	لفترات	ال	تتجاوز	ستة	اشهر،	كما	ان	اإللتزمات	)في	سياق	
األعمال	االعتيادي(	في	نهاية	الفترة	هي	غير	جوهرية	.

ان	جميع	المطلوبات	المالية	متفق	على	سدادها	خالل	فترة	سنة	والتخضع	ألي	عموالت	مالية	محددة	.

يوضح	الجدول	التالي	تحليل	الموجودات	والمطلوبات	المالية	حسب	الموعد	المتوقع	الستردادها	او	تسويتها	.

التأمين المالية لعمليات  المجموعاكثر	من	12	شهرااقل	من	12	شهراالموجودات 
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما في 31 ديسمبر 2011

57,259,911-57,259,911اقساط	تأمين	مدينة
96,621,719-96,621,719موجودا	عقود	إعادة	تأمين
111,964-111,964ايرادات	فوائد	مستحقة

137,715,642-137,715,642نقد	وما	في	حكمه
291,709,236  -  291,709,236  اجمالي موجودات المالية لعمليات التأمين

المطلوبات المالية لعمليات التأمين

67,465,291-67,465,291ذمم	معيدي	تأمين	دائنة
8,175,280-8,175,280مصاريف	مستحقة	الدفع	ومطلوبات	أخرى

214,122,058-214,122,058مطلوبات	عقود	تأمين

289,762,629  -  289,762,629  اجمالي المطلوبات المالية لعمليات التأمين
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التأمين المالية	لعمليات	 المجموعاكثر	من	12	شهرااقل	من	12	شهراالموجودات	
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما	في	31	ديسمبر	2010

55,495,567-55,495,567اقساط	تأمين	مدينة
62,862,673-62,862,673موجودات	عقود	إعادة	تأمين

17,422-17,422ايرادات	فوائد	مستحقة
86,240,115-86,240,115نقد	وما	في	حكمه

204,615,777  -204,615,777  اجمالي	الموجودات	المالية	لعمليات	التأمين
-المطلوبات	المالية	لعمليات	التأمين

34,720,425-34,720,425ذمم	معيدي	تأمين	دائنة
7,409,023-7,409,023مصاريف	مستحقة	ومطلوبات	أخرى

169,239,341-169,239,341مطلوبات	عقود	تأمين
211,368,789  -211,368,789  اجمالي	المطلوبات	المالية	لعمليات	التأمين

للمساهمين المالية  المجموعاكثر	من	12	شهرااقل من 12 شهراالموجودات 
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال سعوديكما في 31 ديسمبر 2011

20,000,00020,000,000-وديعة	نظامية
757,940-757,940ايرادات	فائدة	مستحقة	

40,000,000-40,000,000ودائع	قصيرة	األجل
26,272,575-26,272,575نقد	وما	في	حكمه

44,896,7226,500,00051,396,722موجودات	مالية	أخرى
138,427,237  26,500,000  111,927,237  اجمالي الموجودات المالية للمساهمين

المطلوبات المالية للمساهمين
838,903-838,903مصاريف	مستحقة	الدفع	ومطلوبات	أخرى
838,903-838,903اجمالي المطلوبات المالية للمساهمين
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للمساهمين المالية	 المجموعاكثر	من	12	شهرااقل	من	12	شهراالموجودات	
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما	في	31	ديسمبر	2010

20,000,00020,000,000-وديعة	نظامية
674,388-674,388ايرادات	فوائد	مستحقة
40,000,000-40,000,000وديعة	قصيرة	األجل
46,085,399-46,085,399نقد	وما	في	حكمه

43,192,7506,500,00049,692,750موجودات	مالية	أخرى
156,452,537   26,500,000  129,952,537  اجمالي	الموجودات	المالية	للمساهمين

المطلوبات	المالية	للمساهمين
783,423   -783,423مصاريف	مستحقة	ومطلوبات	أخرى

783,423-783,423  اجمالي	المطلوبات	المالية	للمساهمين

مخاطر	أسعار	السوق	

تتمثل	مخاطر	أسعار	السوق	في	التقلبات	التي	تطرأ	على	قيمة	األداة	المالية	نتيجة	للتغيرات	في	أسعار	السوق	فيما	لو	كانت	هذه	التغيرات	تعود	لعوامل	
محددة	لالوراق	المالية	بمفردها	أو	الجهة	التى	اصدرتها	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	أسعار	العمولة

تنشأ	مخاطر	أسعار	العمولة	من	امكانية	تأثير	التغيرات	في	أسعار	العمولة	على	الربحية	المستقبلية	أو	القيم	العادلة	لألدوات	المالية	.	وتتعرض	الشركة	لمخاطر	
أسعار	العمولة	على	بعض	من	حساباتها	لدى	البنوك	والنقد	.	وتعمل	الشركة	على	الحد	من	مخاطر	أسعار	العمولة	بمراقبة	التغيرات	في	أسعار	العمولة	للعمالت	

المسجل	بها	النقد	واالستثمارات	.		كان	سعر	العمولة	الفعلي	في	نهاية	السنة	0,83	%	)2010	:		0,77	%(	.	

إن	تاريخ	االستحقاق	لجميع	األدوات	المالية	التي	تحمل	عمولة	يكون	أقل	من	سنة	واحدة	كما	في	نهاية	السنة	فيما	عدا	االستثمار	في	السندات	المحتفظ	بها	
لتاريخ	االستحقاق	.	

ان	األثر	على	قائمة	عمليات	المساهمين	يمثل	األثر	التقريبي	للتغيرات	المفترضة	في	أسعار	العمولة	على	خسارة	الشركة	للسنة	على	أساس	الموجودات	
المالية	ذات	السعر	العائم	والمحتفظ	بها	كما	في	31	ديسمبر	2011 .

ان	األثر	على	قائمة	عمليات	المساهمين	من	النقـص	في	سعر	العمولة	لعشر	نقاط	أساسية	)تغيرات	معقولة	ممكنة(	،	مع	ثبات	كافة	المتغيرات	األخرى	،	سوف	
يكون	له	أثر	في	تخفيض	االرباح	بواقع	0,14	مليون	ريـال	سعودي	)2010	:	زيادة	في	الخسارة	بواقع	0,15	مليون	ريـال	سعودي(	.

مخاطر	العمالت	االجنبية

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

تعتقد	اإلدارة	انه	يوجد	مخاطر	متدنية	لوقوع	خسائر	هامة	ناتجة	عن	التقلبات	في	أسعار	الصرف	األجنبي	وبالتالي	،	ال	تقوم	الشركة	بالتحوط	لتعرضها	لمخاطر	
العمالت	االجنبية	.

مخاطر	التأمين

تتمثل	مخاطر	التأمين	في	أن	تتعدى	المطالبات	الفعلية	المستحقة	الدفع	الى	حاملي	بوالص	التأمين	والمتعلقة	باألحداث	المؤمن	عليها	،	القيمة	الدفترية	
لمطلوبات	التأمين	.	وقد	يحدث	ذلك	لكون	تكرار	المطالبات	او	مبالغها	أكثر	مما	هو	متوقع	.
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تنشأ	مخاطر	التأمين	في	الشركة	عن	:

•	التقلبات	في	تكرار	وحجم	وتوقيت	المطالبات	وتسويتها	نسبة	لما	هو	متوقع	.	

•	تسعيرة	مخاطر	التأمين	بشكل	غير	دقيق	او	االكتتاب	غير	المالئم	عند	االكتتاب	.

•	عدم	كفاية	تغطية	اعادة	التأمين	.

•	عدم	كفاية	االحتياطيات	.

وتقوم	الشركة	باالكتتاب	فقط	في	عقود	قصيرة	االجل	مثل	السيارات	والمخاطر	الطبية	والممتلكات	واخرى	تتضمن	المخاطر	الهندسية	وتغطية	الحوادث	العامة	
والحريق	والحوادث	ومخاطر	الشحن	البحري	.	ان	استراتيجية	الشركة	المتعلقة	باالكتتاب	وقبول	المخاطر	متفق	عليها	من	مجلس	االدارة	من	خالل	سياسات	واسس	

محددة	.	تدار	اعمال	التأمين	للشركة	وتسعر	على	مستوى	المركز	الرئيسي	للشركة	.

الصافيحصة	معيدي	التأميناالجماليالتركيز على مطلوبات عقود التأمين حسب نوع العقد 
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما في 31 ديسمبر 2011

40,086,927)34,802,451(74,889,378طبي
49,160,632)359,046(49,519,678سيارات
2,184,618)15,362,849(17,547,467ممتلكات

21,207,427)46,097,373(67,304,800اخرى
112,639,604)96,621,719(209,261,323المجموع

الصافيحصة	معيدي	التأميناالجماليالتركيز	على	مطلوبات	عقود	التأمين	حسب	نوع	العقد	
ريـال	سعوديريـال	سعوديريـال	سعوديكما	في	31	ديسمبر	2010

13,176,960)8,724,696(21,901,656طبي
81,729,063)344,582(82,073,645سيارات
3,344,092)15,116,516(18,460,608ممتلكات

14,936,655)25,131,348(40,068,003اخرى
113,186,770)49,317,142(162,503,912المجموع

إدارة	مخاطر	التأمين

يتم	تسجيل	مخاطر	التأمين	الهامة	من	خالل	اطار	ادارة	المخاطر	في	الشركة	.	تقوم	الشركة	بصورة	ربع	سنوية	بمراجعة	لجميع	مخاطر	التأمين	التي	يمكن	ان	
تتعرض	اليها	في	جميع	خطوط	اعمالها	والتى	تكون	مخرجاتها	هي	مدخالت	اساسية	على	تقييم	رأس	المال	المبني	على	المخاطرة	.	

يقوم	الفريق	التنفيذي	بمراقبة	وتطوير	ادارة	مخاطر	اعمال	التأمين	ويقوم	بتقييم	التعرض	للمخاطر	الكلية	وكذلك	هو	مسؤول	عن	تطوير	وتطبيق	ومراجعة	
سياسات	الشركة	حول	االكتتاب	،	المطالبات	،	اعادة	التأمين	واالحتياطيات	التي	تعمل	ضمن	اطار	ادارة	المخاطر	في	الشركة	.	

احتياطات	مطالبات	التأمين

ان	احتياطيات	المطالبات	االكتوارية	تتم	من	قبل	الخبير	االكتواري	الداخلي	في	مختلف	خطوط	اعمال	التأمين	وفقا	لسياسات	احتياطيات	التأمين	.	يراقب	الفريق	
التنفيذي	ويحافظ	على	سياسة	احتياطي	التأمين	ويقوم	بمراجعات	ربع	سنوية	الحتياطي	مطالبات	التأمين	للشركة	ومدى	كفايتها	.	تتضمن	المراجعة	مراجعات	
النظراء	من	االستنتاجات	الخاصة	فضال	عن	التحليل	المستقل		للتأكيد	على	مدى	معقولية	مراجعة	الخبير	االكتواري	الداخلي	،		وتقوم	الشركة	ايضا	بعمل	مراجعات	

دورية	خارجية	يقوم	بها	خبراء	اكتواريون	محليون	.
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تكرار	وحجم	المطلبات

قد	يتأثر	تكرار	وحجم	المطالبات	بالعديد	من	العوامل	،		تقوم	الشركة	بشكل	رئيسي	باالكتتاب	لتأمين	المركبات	والصحة	واخرى	والتى	تتضمن	مخاطر	الشحن	
البحري	والهندسة	والحريق	والحوادث	العامة	،		حيث	يتم	اعتبارها	كعقود	تأمين	قصيرة	االجل	حيث	ان	المطلبــــات	يتم	االبالغ	عنها	وتسويتها	عادة	خالل	سنة	واحدة	

من	وقع	الحدث	المؤمن	عليه	مما	يساعد	على	تقليص	مخاطر	التأمين	.

استراتيجية	إعادة	التأمين

من	أجل		تقليل	التعرض	للمخاطر	المالية	الناشئة	عن	المطالبات	الضخمة	،	تقوم	الشركة	،	في	السياق	العادي	لألعمال	،	بإبرام	عقود	مع	جهات	أخرى	ألغراض	إعادة	
التأمين	.	وتوفر	اتفاقيات	إعادة	التأمين	هذه	تنوع	أكبر	في	مخاطر	األعمال	وتسمح	لإلدارة	بالتحكم	في	الخسائر	المحتملة	الناجمة	عن	المخاطر	الكبرى	،		تؤمن	

إمكانية	نمو	إضافي.		يتم	جزء	كبير	من	عمليات	إعادة	التأمين	بموجب	اتفاقيات	وإعادة	تأمين	فائض	الخسارة.

تتم	مراجعة	مشتريات	اعادة	التأمين	الهامة	سنويا	من	قبل	فريق	التنفيذيين	للتحقق	من	ان	مستوى	الحماية	التي	يجري	شراؤها	تعكس	أي	تطورات	في	تعرض	
الشركة	للمخاطر	وقبول	االخطار	.	يجب	ان	تكون	مشتريات	اعادة	التأمين	وفقا	لالستراتيجية	المدرجة	في	شركتنا	في	دليل	اعادة	التأمين	والتي	تمت	الموافقة	

عليها	من	قبل	مجلس	االدارة	.

من	أجل	التقليل	من	التعرض	للخسائر	الهامة	نتيجة	إفالس	معيدي	التأمين	،	تقوم	الشركة	بتقدير	الوضع	المالي	لمعيدي	التأمين	.	وتتعامل	الشركة	فقط	مع	
معيدي	تأمين	تتحقق	لديهم	متطلبات	االمان	المحددة	من	قبل	الشركة	وتتعامل	مع	معيدي	تأمين	موافق	عليهم	من	قبل	مجلس	االدارة	.	وتقوم	الشركة	حاليًا	

. )Hanover RE(	إي	ّار	لهانوفر	التابعين	التامين	معيدي	مجموعة	لدى	التأمين	بإعادة	رئيسي	وبشكل

يمثل	أكبـر	خمسـة	معيـدي	تأمين	76	%	من	الحد	األقصى	للتعرض	لمخاطر	اإلئتمان	كما	في	31	ديسمبر	2011	)66	%	عام	2010(.

التأمين	الطبي	

يتم	انشاء	التأمين	الطبي	لتعويض	حاملي	العقود	عن	المصاريف	المتكبدة	في	عالج	مرض	او	إصابة	.	

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

السيارات 

يتم	انشاء	تأمين	السيارات	لتعويض	أصحاب	العقود	عن	األضرار	التي	لحقت	بمركباتهم	أو	االلتزامات	الى	الجهات	األخرى	الناتجة	عن	الحوادث	.	يمكن	ألصحاب	
العقود	أيضًا	الحصول	على	تعويض	عن	حريق	او	سرقة		مركباتهم	.

تتمثل	المخاطر	الرئيسية	لعقود	تامين	المحركات	في	المطالبات	مقابل	الوفاة	واألضرار	الجسدية	واستبدال	أو	صيانة	المركبات	.	وترتبط	جميع	عقود	تامين	
المحركات	بشكل	جوهري	بعمالء	الشركات	.	ولدى	الشركة	تغطية	إعادة	التأمين	للحد	من	الخسائر	ألي	مطالب	فردية	تصل	إلى	1	مليون	ريـال	سعودي	.

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

الممتلكات

يتم	إنشاء	تأمين	الممتلكات	لتعويض	أصحاب	العقود	عن	الضرر	الذي	يلحق	بالممتلكات	أو	عن	قيمة	الممتلكات	الضائعة	.	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	اجهزة	استشعار	الحريق	
فقط	.	

الحصول	على	محتويات	 و	 الممتلكات	 بناء	 إعادة	 تكلفة	 تعتبر	 تأمينها.	 تم	 التي	 العقارات	والمحتويات	 الى	قيمة	استبدال	 بالرجوع	 العقود	 اكتتاب	هذه	 يتم	
االستبدال	والوقت	المستغرق	للبدء	بالعمليات	والذي	يؤدي	إلى	اعاقة	العمل	من	أهم	العوامل	التي	تؤثر	على	مستـوى	المطـالبات	.	ولـدى	الشركة	تغطية	

إعادة	تأمين	عن	مثل	هذا	الضرر	للحد	من	الخسائر	ألي	مطالب	فردية	تصل	الى	2	مليون	ريـال	سعودي	.	
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الحوادث	العامة

يتكون	التأمين	ضد	الحوادث	العامة	بشكل	مبدئي	من	المخاطر	التي	يتم	اتخاذها	تجاه	األموال	واألمانة	وتعويضات	العمال	والتزامات	عامة	والمخاطر	الهندسية	
وغيرها	.	ويتم	انشاء	التأمين	ضد	األضرار	لتعويض	حاملي	العقود	عن	األضرار	التي	لحقت	بهم	أو	باآلخرين	والناتجة	عن	الحوادث	والسرقة	وغيرها	.		وترتبط	جميع	

عقود	األضرار	بشكل	جوهري	بعمالء	الشركات	.		لدى	الشركة	تغطية	إعادة	تأمين	للحد	من	خسائر	أي	مطالب	فردية	تصل	إلى	1	مليون	ريـال	سعودي	.

الشحن	البحري

يتم	انشاء	تأمين	المالحة	لتعويض	أصحاب	العقود	عن	الضرر	وااللتزام	الناتج	من	خالل	الخسارة	او	الضرر	او	حوادث	المالحة	البحرية	المسببة	لخسارة	كلية	أو	جزئية	
للبضائع	.		

تتمثل	المخاطر	الرئيسية	لتأمين	المالحة	في	الخسارة	والضرر	او	حوادث	المالحة	المسببة	لخسارة	كلية	أو	جزئية	للبضائع.	

ان	استراتيجية	التأمين	الخاصة	بفئة	أعمال	التأمين	المالحية	تضمن	تنوع	السياسات	بشكل	جيد	حسب	شروط	مسارات	السفن	والشحن	المغطاة	.	لدى	الشركة	
تغطية	إعادة	تأمين	للحد	من	خسائر	أي	مطالب	فردية	تصل	الى	2	مليون	ريـال	سعودي	.

ادارة	رأس	المال

ان	الغرض	الرئيسي	إلدارة	رأسمال	الشركة	هو	ضمان	الحفاظ	على	معدالت	رأسمالية	جيدة	لكي	تدعم	أعمالها	وترفع	قيمة	المساهمين	.	

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

المخاطر	االستراتيجية

نحن	نتعرض	لعدة	مخاطر	استراتيجية	وبالتالي	تحتاج	استراتيجياتنا	الى	دعم	رؤيتنا	واغراضنا	واهدافنا	واالستجابه	الى	البيئة	الداخليـة	والخارجية	مثل	التغيرات	
النظامية	وفي	اسلوب	المنافسة	وسلوك	العمالء	والتغيرات	النظامية	وفرص	االندماج	واالستحواذ	.	يتم	استيعاب	المخاطر	االستراتيجية	من	خالل	مراجعة	

االستراتيجيات	وعملية	التخطيط	.		يقيم	التطوير	من	خالل	عمليات	ادارة	االداء	بشكل	ربع	سنوي	وذلك	من	جميع	جوانب	وكافة	اعتبارات	المخاطر	.	

نراقب	عن	كثب	التطورات	النظامية	والقانونية	والمالية	وكذلك	نتعامل	بشكل	نشط	مع	االطراف	الخارجية	لتقاسم	خبراتنا	في	دعم	االستجابة	للمخاطر	الناشئة	
ولمقابلة	التحدي	لهذه	المخاطر	التي	يمكن	ان	تلحق	االذى	باعمالنا	وبالصناعة	ككل	.

المخاطر	التشغيلية

ان	المخاطر	التشغيلية	هي	مخاطر	الخسارة	الناشئة	من	عدم	كفاية	او	فشل	العمليات	الداخلية	او	االفراد	واالنظمة	او	من	االحداث	الخارجية	.		ان	المخاطر	
التشغيلية	تشمل	حماية	االعمال	وتقنية	المعلومات	واالشخاص	والمخاطر	القانونية	والتنظيمية	.

إدارة	المخاطر	التشغيلية

نحن	نقوم	بعدد	كبير	من	المعامالت	عبر	خطوط	متنوعة	من	منتجات	االعمال	وهي	تعتمد	اعتمادا	كبيرا	على	االداء	السليم	لتكنولوجيا	المعلومات	وانظمة	
االتصاالت	.	نحن	نعتمد	جزئيا	على	اداء	العمليات	التشغيلية	في	شركتنا	للمصادر	الخارجية	متضمنة	وظائف	معينة	وخدمة	تقنية	المعلومات	.		هنالك	موارد	هامة	

قد	تم	وضعها	للحفاظ	على	كفاءة	وفعالية	العمليات	ضمن	اطار	مسؤولية	الشركة	والسياسات	والمبادئ	والقواعد	االخالقية	.

ان	اعمالنا	هي	المسؤولة	اساسا	عن	تحديد	وإدارة	المخاطر	التشغيلية	وفقا	للحد	االدنى	لمعايير	الرقابة	المنصوص	عليها	في	سياستنا	.		يتم	تقييم	كل	المخاطر	
التشغيلية	من	خالل	النظر	في	االثار	المحتملة	واحتمال	وقوع	الحدث	،		وتعتبر	تقييمات	االثر	مقابلة	للمعايير	المالية	والتشغيلية	وللسمعة	.

يجب	ان	تكون	مجموعات	ادارة	االعمال	راضية	الن	كل	المخاطر	الهامة	التي	تقع	خارج	حدود	قبولنا	للمخاطر	او	تم	تجنبها	وفرض	رقابة	عليها	بمستوى	مناسب	.		
ان	أي	مخاطر	بمستوى	تأثير	عال	وكبير	تمت	مراقبته	مركزيا	على	اساس	منتظم	.

يشرف	الفريق	التنفيذي	للشركة	على	كل	المخاطر	التشغيلية	التي	يمكن	ان	تتعرض	لها	الشركة	ويرفع	تقاريره	الى	مجلس	االدارة	،		ويعد	التوصيات	الخاصة	

56

20
11
ي	
نو
س
رال
قري
الت

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



بقبول	المخاطر	التي	من	الممكن	ان	تعمل	من	خاللها	الشركة	فيما	يتعلق	بالمخاطر	التشغيلية	ويقيم	ويراقب	كل	ما	تتعرض	له	من	المخاطرالتشغيلية	ويعمل	
على	تحديد	التركيزات	للمخاطر	التشغيلية	وعلى	وجه	الخصوص	يعمل	على	التحقق	من	ان	الخطط	التى	تهدف	لتقليل	المخاطر	مطبقة	.		يركز	الفريق	التنفيذي	

على	مجاالت	محددة	من	المخاطر	االستراتيجية	والتشغيلية	بما	في	ذلك	العمالء	وحماية	االعمال	وتقنية	المعلومات	والتقيد	باالنظمة	والقوانين	.

مخاطرالمتطلبات النظامية

تخضع	عمليات	الشركة	للمتطلبات	النظامية	المحلية	في	اطار	السلطة	القضائية	التي	تأسست	الشركة	في	ظلها	.	إن	هذه	األنظمة		ال	تتطلب	الحصول	على	
الموافقات		ومراقبة	النشاطات	فحسب	،	بل	وتفرض	بعض	المتطلبات	الصارمة	لتقليل	مخاطر	العجز	واالفالس	من	قبل	شركات	التأمين	ولتمكينها	من	الوفاء	

بالتزاماتها	غير	المتوقعة	عند	نشوئها	.

تقوم	ادارة	الشركة	ومسؤول	االلتزام	بالتحقق	من	االلتزام	بمتطبات	االنظمة	وفي	الوقت	المناسب	يبادر	بتحديث	التغيرات	التى	تطرأ	في	االنظمة	واللوائح	
وبهذا	يمكن	للشركة	ان	تظل	ملتزمة	في	ظل	التغييرات	على	االنظمة	واللوائح	.

27 - ربح ) خسارة ( السهم                                                                                                                 

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

يتم	احتساب	ربح	)	خسارة	(	السهم	من	عمليات	المساهمين	الشاملة	بتقسيم	اجمالي	الربح	)	الخسارة	(	الشاملة	للسنة	على	المتوسط	المرجح	لعدد	األسهم	
	 	 العادية	القائمة	خالل	السنة	.	

28 - االلتزامات المحتملة                                                                                                                                    

خالل	عام	2010	،	قام	احد	شركاء	احدى	الشركات	الشقيقة	برفع	دعوى	قضائية	على	الشركة	و3	شركاء	في	شركات	شقيقة	اخرى	مطالبا	بمبلغ	40	مليون	ريـال	
سعودي	مقابل	حصته	من	الشهرة	نتيجة	لتصفية	اعمال	التأمين	وتأسيس	شركة	جديدة	.	تعتقد	ادارة	الشركة	ان	النتيجة	النهائية	لهذه	الدعوى	ليست	في	صالح	

المدعي	حيث	انه	ليس	هناك	أي	اساس	قانوني	لها	وبالتالي	لم	يتم	تجنيب	أي	مخصص	لها	.

خالل	العام	،	قام	احد	وكالء	الشركة	برفع	دعوى	قضائية	على	الشركة	مطالبا	بمبلغ	74,7	مليون	ريـال	سعودي	مقابل	االضرار	الناتجة	عن	عدم	االلتزام	بشروط	
العقد	.		تعتقد	ادارة	الشركة	ان	النتيجة	النهائية	لهذه	الدعوى	ليست	في	صالح	المدعي	حيث	انه	ليس	هناك	أي	اساس	قانوني	لها	وبالتالي	لم	يتم	تجنيب	أي	

مخصص	لها	.

29 - اعتماد القوائم المالية 

تم	اعتماد	القوائم	المالية	من	قبل	مجلس	اإلدارة	بتاريخ	22	ربيع	االول	1433هـ	الموافق	14	فبراير	2012	م	.
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