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6,    
   

 واألنشطة الرئيسيةالتنظيم  -4

 6تاريخ هي شوركة مساهمة سعودية ، سجلت في السجول التجاري ب"( الشركة)"إن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني 
إن المركز الرئيسي للشوركة يقوع   . 4131179955تحت رقم ( 2118يونيو  6)هو الموافق 1429جمادى الثاني 

المملكة العربية  21422جدة  5119ب . ص  الروضة ، حي الخالدية ارعش (والرابع الطابق األول)مل خمركز الم
 .السعودية 

 

فوي المملكوة    واألنشطة المتعلقة بهامين و إعادة التأمين التعاوني يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأ
، إستلمت الشركة الترخيص من مؤسسوة النقود   ( 2118مايو  5) هو 1429ربيع الثاني  29في . العربية السعودية

 1عمالها فوي  بدأت الشركة ا .السعوديةلمزاولة التأمين و إعادة التأمين في المملكة العربية ( ساما) العربي السعودي 
 .2119يناير 

      

ها قامت باالستحواذ التي بموجب"( البائع)"بي اس سي  البحرين –أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة يو سي أيه للتأمين   
 78،41بمبلغ شهرة مبلوغ   2118ديسمبر  31عين في المملكة العربية السعودية اعتبارا من ئعلى عمليات تأمين البا

مع موجودات ومطلوبات التوامين  ( ساما)بما اعتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي دي حسوال سعومليون ري
 (.يال سعوديور 656،95) لو ذات الصلة وبمبلغ معادل

 
ال سعودي ، حسبما اعتمد من قبل سواما ، ومطلوبوات   ومليون ري 78.41اضافة الى ما تقدم ، فإن الشهرة بمبلغ 

طبقا لتعليمات ساما وجب دفع القسوط المبودئي   . سجيلها باثر رجعي في القوائم الماليةقد تم ت( للبائعمستحقة )مماثلة 
ا لوذلك فوإن   د، واستنا 2115ودفع دفعات دورية حتى نهاية  2119ديسمبر  31بتاريخ ( من سعر المحفظة% 51)

جراء اي دفع من هوذا  من الفائض المتاح للتوزيع، وذلك بعد الحصول على موافقة ساما قبل ا ٪51ن يتجاوز لالدفع 
 2119لدفع شهرة لعامي (  2111يوليو  19)ه 1432 عبان ش 18شركة على موافقة ساما بتاريخ حصلت ال. القبيل 

وتبعا لذلك، قامت الشركة بتخفويض   ،ال سعودي على التواليوري28‚32ال سعودي و وري 25‚12بمبلغ  2111و 
جماد االول  11 حصلت الشركة على موافقة ساما بتاريخ .يال سعودوري 53‚44مطلوباتها بخصوص الشهرة بمبلغ 

. مليون ريووال سوعودي   24،962والمتعلق بالدفعة المتبقية للشهرة بمبلغ ( 2112ابريل  2) ه والموافق لو 1433
مليوون ريووال    24،962وبناءًا على ذلك فإن الشركة تكون قد قامت بتسوية مطلوباتها بخصوص الشهرة بمبلوغ  

 .2112ديسمبر  31المنتهيه في  السنةمليون خالل  5.1قامت الشركة بدفع رسوم على الشهرة بمبلغ  كما. سعودي
 

 أسس اإلعداد  - 1
 

 بيان االلتزام
إن . " التقارير الماليوة االوليوة  "  (34)لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقًاالموجزة  األوليةتم إعداد القوائم المالية لقد 

مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموجزة تتفق  األوليةالمتبعة في إعداد هذه القوائم المالية  لسياسات المحاسبيةا
 يونيوو  31في  المنتهية الستة أشهر وأشهر تي الثالثة لفترالموجزة  األوليةيجب ان تقرأ هذه القوائم المالية  .السنوية
ن االدارة أ ضاء مجلوس عأ عتقدي .2113ديسمبر  31مدققة كما بتاريخ لمالية الا القوائم عبالتزامن م"( الفترة)" 2114

تعكس كل التعديالت، بما في ذلك التعديالت العادية المتكررة، الضرورية لعرض نتائج الموجزة  األوليةالقوائم المالية 
 .السنوية ائجهالنتللشركة قد ال تكون مؤشرا  األوليةان النتائج . المعروضة األوليةالعمليات بعدل للفترة 

 
 .ديسمبر 31تتبع الشركة نظام سنة مالية تنتهي في 
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 (تتمة) - أسس اإلعداد – 1

 
ال وويتم تقريبها ألقرب ألف ري لكونه العملة الوظيفية للشركة ال السعوديوالريالموجزة ب األوليةالقوائم المالية تظهر 

 .ما لم يذكر خالف ذلكسعودي ،
   

لتقارير المالية استخدام تقديرات وافتراضات تؤثر في للمعايير الدولية لوفقًا  الموجزة األوليةلية تطلب إعداد القوائم الماي
اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة، إن وجدت، يتطلب أيضًا عنها و المفصحمبالغ الموجودات والمطلوبات 

عنها خالل فتورة القووائم    المفصحيرادات والمصاريف ومبالغ اإلالموجزة  األوليةكما في تاريخ القوائم المالية وذلك 
ورغم أن هذه التقديرات والقرارات مبنية على أفضل ما لدى اإلدارة مون علوم باألحوداث    . الموجزة األوليةالمالية 

 .والتصرفات الحالية إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات
 

على جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة العداد القوائم الماليوة الكاملوة،    وجزةالم األوليةال تشتمل القوائم المالية 
  .والمعدت وفقا للمعايير الدولية العداد التقارير

ومن المتوقع اسوتعادة وتسووية كافوة    . بصورة عامة في ترتيب السيولة األوليةتعرض الشركة قائمة المركز المالي 
ات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق على التوالي، وذلك خالل اثني ستثمارستثناء اإلالموجودات والمطلوبات المالية با

   .األوليةعشر شهرا بعد تاريخ اعداد التقارير 
 ساس العرضأ

 
وفقًا لمتطلبات نظام شركات تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين 

تدرج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل . المملكة العربية السعوديةالتأمين العاملة في 
يتم تحديد أساس توزيع المصاريف الناشئة عن العمليات المشتركة من قبل . نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بها

 .اإلدارة وتعتمد من قبل أعضاء مجلس اإلدارة
 

 :كالتالي بين مساهمي الشركة للشركةتأمين حسب نص الالئحة التنفيذية ويتم توزيع فائض عمليات ال
    

 ٪91  المساهمين إلى عملياتمحول 
 ٪11  وثائق التأمين إلى حملةمحول 

  111٪ 
  

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

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

 
 
 :الدولية المحاسبة معايير مجلس مت الشركة بتبني التعديالت و التفسيرات على المعايير القائمة التالية و التي اصدرت من قبلقا
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 (تتمة) - أسس اإلعداد – 1
 

 تها الشركةالمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتي تبن
 (تتمة)
 

التفسير/ المعيار  الوصف  
   

 عرض القوائم المالية  1الدولي رقم  ةمعيار المحاسب
 منافع الموظفين 11تعديالت للمعيار المحاسبي رقم    11الدولي رقم  ةمعيار المحاسب
 القوائم المالية المنفصلة   72الدولي رقم  ةمعيار المحاسب
 االستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة   72رقم الدولي  ةمعيار المحاسب
  27الدولي رقم  ةمعيار المحاسب

 

لتأثيرات الضريبة  ( 27) رقم معيار المحاسبة الدوليتعديالت على 
 عند التوزيع على حاملي ادوات حقوق الملكية

  23الدولي رقم  ةمعيار المحاسب

 

االفصاحات عن  –( 23)على معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت 
 المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية

  21الدولي رقم  ةمعيار المحاسب

 

استبدال المشتقات  –( 21)على معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت 
 واستمرار في محاسبة التحوط

 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

القروض  – 1قارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولية للت
 الحكومية 

 2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

االفصاحات  - 2تعديالت على المعيار الدولية للتقارير المالية رقم 
 (مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية)

 القوائم المالية الموحدة  11الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار
 17و  11ولي للتقارير المالية رقم الد المعيار

  72ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
 17و  11تعديالت على المعيارين الدوليين للتقارير المالية رقم 

 جهات إستثمارية 72ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
  (و مشاريع إستثمارات في شركات زميلة: )االتفاقيات المشتركة  11الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار
 في منشآت أخرى الفوائداالفصاح عن   17الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار
 قياس القيمة العادلة  12الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار

تفسير لجنة المعايير الدولية للمعيار الدولي 
71للتقارير المالية رقم   فرض الضرائب  

 

إن اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة وتفسيراتها القابلة للتطبيق على الشركة لم يكن له أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية 
 .األولية الموجزة
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 (تتمة) - أسس اإلعداد – 1
 

 بعد تطبق معايير صادرة ولم 
تظهر قائمة . المعايير الصادرة والتي لم تفعل بعد حتى تاريخ صدور القوائم المالية األولية الموجزة للشركة مدرجة أدناهإن 

تعتزم الشركة إتباع هذه . عقول أن تكون قابلة للتطبيق في المستقبلالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل م
 .المعايير عندما تصبح سارية المفعول

 التفعيلتاريخ   الوصف  المعيار
 سيتم اإلعالن عنه  التصنيف والقياس –االدوات المالية    9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 - 11المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقارير    11م المعيار الدولي للتقارير المالية رق
 الحصص في العمليات المشتركةعن حيازة المحاسبة 

 2116يناير  1 

 2116يناير  1  الحسابات المؤجلة التنظيمية   14المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 2117يناير  1  العقود المبرمة مع العمالء  اإليرادات من   15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

رقم  ينالدولي ةالمحاسب يمعيار
  22و  13

  - 38و  16رقم  ينالمحاسبة الدولي يتعديالت على معيار 
 الستهالك واإلطفاءلمقبولة الطرق التوضيح 

 2116يناير  1 

 برامج - 19م تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رق   11الدولي رقم  ةمعيار المحاسب
 مساهمات الموظفين : المنافع المحددة

 2114يوليو  1 

 
 .التعديالت أو التفاسير المذكورة أعاله على القوائم المالية للشركة عند التطبيقأو  الشركة حاليًا بتقييم تأثير المعاييرتقوم 

 
النقد وما فى حكمه  - 0  

  1324 يونيو 03 2113ديسمبر  31
(مدققة)   (قةغير مدق) 
  (ألف ريال سعودي) (ألف ريال سعودي)

  التأمينعمليات   
 لدى البنوكفي الصندوق ونقد  145,14 64,552
 ودائع قصيرة االجل - 180441
810,68 145,14  

  المساهمينعمليات   
 نقد فى الصندوق ولدى البنوك 8453,4 344

 ودائع قصيرة األجل - 360436
320581 8453,4  

 
ان القيمة الدفترية المفصح عنها تقوارب  . لدى اطراف اخرى ذات تصنيف ائتماني جيداالحتفاظ بالنقدية لدى البنوك يتم 

                    .القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي
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 متاحة للبيعالات ستثماراإل  - 4
  

 عمليات التأمين       

بينما يتم  (تداول)ية مدرجة في سوق المالإستثمارنوك المحلية في وحدات صناديق ات المتاحة للبيع بالبستثمارتمثل اإل
 مليون 1،111غير المحققة والبالغة الخسائر تم قيد . البنوك االجنبية في أسواق التداول العالمية ات فيستثمارادراج اإل

فوي قائموة فوائض    (  ديريال سعو مليون 1‚241: 2113ديسمبر  31) 2114 يونيو 31ال سعودي كما في وري
 .ات متاحة للبيعإستثماري إحتياطعمليات التأمين ك

 
 :ات المتاحة للبيع تم تلخيصها كما يليستثمارالحركة في اإل

 
الرصيد في نهاية 

 الفترة
(ألف ريال سعودى)  

التغير في القيمة   
 العادلة للفترة

(ألف ريال سعودى)  
 الحركة خالل الفترة

(ألف ريال سعودى)  
 د في بداية الفترةالرصي

(ألف ريال سعودى)  

 

 
 

   
غير مدققة – 1324يونيو  03في  كما  

 إستثمارات في سندات 155,5, - ,33  5,55,,

,,5,55  33, - ,155,5  
 

الرصيد في نهاية  
 للسنه

(ألف ريال سعودى)  

التغير في القيمة  
 العادلة للسنه

(ألف ريال سعودى)  
 الحركة خالل السنة

(ل سعودىألف ريا)  
 الرصيد في بداية السنة

(ألف ريال سعودى)  

 

    
مدققة – 2113ديسمبر  31 في كما  

 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية 853 (,84) 4 -

 إستثمارات في سندات 60431 430424 (214) 450848

450848 (248) 420144 20533  
  

 عمليات المساهمين
2113ديسمبر  31  

(مدققة)  
1324 يونيو 03  
(غير مدققة)  

 
(ألف ريال سعودي) (ألف ريال سعودي)    

 أوراق مالية مدرجة في سوق مالية ,4511, 540448
 أوراق مالية غير مدرجة في سوق مالية ,43,5,3 663,533
6140,64 4445,4,  

 
 :مدرجة في سوق مالية –متاحة للبيع ال ( أ

الرصيد في نهاية 
 الفترة

(ألف ريال سعودى)  

القيمة  التغير في 
 العادلة للفترة

(ألف ريال سعودى)  
 الحركة خالل الفترة

(ألف ريال سعودى)  

الرصيد في بداية 
 الفترة

(ألف ريال سعودى)  

 

    
غير مدققة – 1324يونيو  03في  كما  

 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية  - ,5,5, (351) 53,8,

 إستثمارات في سندات 1,5,45 - 44, ,18541

,4511, 354 ,5,5, 1,5,45  
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 (تتمة) - متاحة للبيعالات اإلستثمار  - 4
 (تتمة) -   عمليات المساهمين

الرصيد في نهاية 
 الفترة

(ألف ريال سعودى)  

التغير في القيمة  
 العادلة للفترة

(ألف ريال سعودى)  
 الحركة خالل الفترة

(ألف ريال سعودى)  
 الرصيد في بداية الفترة

(ألف ريال سعودى)  

 

    
مدققة – 2113ديسمبر  31في  كما  

 إستثمارات في اسهم حقوق ملكية  60336 (,20,2) 23 -

  إستثمارات في سندات 680281 ,24034 (148) 540448

540448 (153) 24034, 2,0244  
 

 :يةغير مدرجة في سوق مال -متاحة للبيع ال -ب 

الرصيد في نهاية 
 الفترة

(ألف ريال سعودى)  

قيمة  التغير في ال
 العادلة للفترة

ألف ريال )
(سعودى  

 الحركة خالل الفترة
(ألف ريال سعودى)  

الرصيد في بداية 
 الفترة

(ألف ريال سعودى)  

 

    
غير مدققة – 1324يونيو  03في  كما  

 إستثمار في شركة محلية 45,33 - - 45,33

 سنداتإستثمار في  ,,,8,5 - - ,,,8,5

 وديعة مرابحةإستثمار في  45,48, - 4,,45 558,4,

43,,,3, 45,,4 - 44,513,  
 

الرصيد في نهاية 
 الفترة 

(ألف ريال سعودى)  

التغير في القيمة  
 العادلة للفترة

ألف ريال )
(سعودى  

 الحركة خالل الفترة 
(ألف ريال سعودى)  

الرصيد في بداية 
 الفترة 

(ألف ريال سعودى)  

 

    
مدققة  – 2113ديسمبر  31في  كما  

 إستثمار في شركة محلية 60323 - - 60323

 سنداتإستثمار في  - ,,,1,0 - ,,,1,0

 وديعة مرابحةإستثمار في  - ,41024 60211 440461

6630533 60211 661024, 60323  
 

: 2113ديسومبر   31)ريوال سوعودي   مليون  377.1 ةوالبالغ 2114 يونيو 31الغير محققة كما في قيد األرباح تم 
المووجزة   األوليوة ضمن قائمة التغيرات في حقوق المساهمين ( ريال سعودي مليون 262.1خسارة غير محققة بمبلغ 

مليوون   2.223يبلغ إحتياطي إستثمارات متاحة للبيوع  . 2114يونيو  31كما في  .ات متاحة للبيعإستثماري إحتياطك
 (.مليون ريال سعودي 1.846: 2113ديسمبر  31)ريال سعودي 

 
 .مجلس اإلدارةللتعليمات المعتمدة من قبل تدار هذه االستثمارات من قبل مدير صندوق مهني وفقا 
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 (تتمة) - متاحة للبيعالات اإلستثمار  - 4

 (تتمة) -   عمليات المساهمين
 

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

 (غير مدققة) 1324يونيو  03كما في 
   

 المجموع  0المستوى   4المستوى   1المستوى   

         

         االستثمارات المتاحة للبيع

         :أوراق حقوق الملكية

 ,4534  45,33  -  53,8,  عمليات المساهمين
         :اق ائتمانيةأور

 5,55,,  -  ,,,1,5  4,5,55  عمليات التأمين
 ,4,8541  -  ,,,4,5  ,38541  عمليات المساهمين

         :شهادات إيداع

 558,4,  -  558,4,  -  عمليات المساهمين
  ,85,33  48558,4  45,33  3345,83 

         

 
 (مدققة) 2113 ديسمبر 31كما في 

 
 المجموع  0المستوى   3المستوى   0ستوى الم  

         

         االستثمارات المتاحة للبيع

         :أوراق حقوق الملكية

 60323  60323  -  -  عمليات المساهمين
         :أوراق ائتمانية

 450848  -  ,,,5,0  650848  عمليات التأمين
 6,40448  -  ,,,4,0  340448  عمليات المساهمين

         :شهادات إيداع

 440461  -  440461  -  عمليات المساهمين

  4,0531  6140461  60323  2630844 

         

 
ستنعكس التغيرات في سعر حقوق ، حيث االرشادي البيعبسعر بالتكلفة أو  مسجلةالشركة أدوات حقوق ملكية غير لدى 

الودخل  إدخال ذلك األثر فوي قائموة   سيتم و يتم اعتبارها منخفضة القيمة ومن ثم الملكية فقط عندما يتم بيع األدوات أ
 .لمساهميناألولية لالشامل 
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 مدينةتامين  أقساط – 5

2113ديسمبر 31  
(مدققة)  

1324 يونيو 03  
(غير مدققة)  

 
(ألف ريال سعودي) (ألف ريال سعودي)    

 تأمينمن حملة بوليصة المستحق  ,3345,3 684,433
 من اطراف ذو عالقةمستحق  4145,18 25402,3
 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (345338) (63,448)
566,,25 3,3543,  

 
 :ان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما يلي

2113ديسمبر 31  
(مدققة)  

1324 يونيو 03  
(غير مدققة)  

 
(ألف ريال سعودي) (ألف ريال سعودي)    

 السنة/الرصيد في بداية الفترة 445,,4 24,434
 السنة/المخصص خالل الفترة 5,,45 -

 السنة/استبعادات المخصص خالل الفترة - (40443)
 السنة/استخدام المخصص خالل الفترة - 5

 السنة/الرصيد في نهاية الفترة 345338 630448
 
 مستحق لمؤسسة مالية  – 2

دوالر أمريكوي   5.111.111بمبلغ ، حصلت الشركة على سلفة لمدة محددة 2113يونيو  31خالل الفترة المنتهية في 
مدة السلفة المحوددة  إن . شهادات مرابحةبنك بي إس أي، كاستثمارات إضافية في شراء لغرض بنك بي إس أي، من 
 .متحركعلى أساس  ٪ سنويًا3.35عمولة أشهر ويحمل معدل ( 3)ثالثة  هي

 
 ة الدخللزكاة وضريبا - 7

 .تقوم الشركة باحتساب الزكاة وضريبة الدخل وفقا لنظام الزكاة في المملكة العربية السعودية
 :هي كالتالي حركة الزكاة وضريبة الدخل إن

2113ديسمبر  31 1324 يونيو 03    
(مدققة) (غير مدققة)    

(ألف ريال سعودي (ألف ريال سعودي)    
  السنة/رةالرصيد في أول الفت ,3,,34 26,863
 السنة/المحمل خالل الفترة ,,,35 40882

 السنة/خالل الفترة المدفوع (415355) (40442)
 السنة/الفترة نهايةالرصيد في  4,5814 26,323

 

 .ةالى ادخال بعض التعديالت وفقا لالنظمة المالية ذات الصل اساًسأكاة ترجع ئج الخاضعة للزالفروقات بين النتائج المالية والنتا
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 (تتمة) لزكاة وضريبة الدخلا - 7
 

 وضع الربوطات
 .وحصلت على شهادات زكاة مقيدة 2113حتى  2119ديسمبر  31قراراتها الزكوية للسنوات المنتهية في إقامت الشركة بتقديم 

 
من مصلحة الزكواة وضوريبة الودخل     2111إلى  2119 للسنوات نهائي زكوي ربط، حصلت الشركة على 2113خالل عام 

 الربوطاتعلى  هادارة اعتراضاإلوقدمت . كافي مخصص الزكاةتعتقد اإلدارة أن . سعودي ريال مليون 17،69بقيمة( المصلحة)
ومع ذلك، وخالل فترة الثالثة أشوهر  . دارة في أن نتيجوووة اإلعتووراض سوف تكون في صالحهوواوتثوووق اإلأعاله، 

 .الربوطاتريال سعودي فيما يتعلق بهذه  مليون 14،288تصل إلى دفعة الشركة  دفعت، 2114مارس عام  31المنتهية في 

 رأس المال   - 8
 28مليون ريال سعودي كما في نهاية الفترة وهو مقسوم الوى    281إن رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع يبلغ 

 . ريال سعودي 11مليون سهم قيمة السهم الواحد 
 

أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من خالل طورح  ، 2114يونيو  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مؤسسوة النقود العربوي    من ركة على الموافقة المبدئية وقد حصلت الش. سعودي مليون ريال 141حقوق بقيمة إجمالية 

الموافقة النهائية من مؤسسوة النقود العربوي    إن . 2114أبريل  23الموافق  1435ثاني ال ىجماد 23بتاريخ السعودي 
 .التنظيمية األخرىالهيئات من  اتبعض المتطلبات والموافقلخضع تالسعودي 

 
 ي نظاميإحتياط-  3

من  ٪21ي نظامي بتحويول إحتياطتقوم الشركة بتكوين في المملكة العربية السعودية، التأمين ظام تمشيًا مع متطلبات ن
 .ي غير قابل للتوزيعحتياطإن هذا اإل. من رأس المال  ٪111ي حتياطإلى أن يبلغ اإلللمساهمين السنوي  الدخلصافي 

 
 وديعة نظامية - 23

 

2113ديسمبر  31 1324 يونيو 03    
(مدققة)  
 

(ير مدققةغ)   
(ألف ريال سعودي) (ألف ريال سعودي)    
 عمليات المساهمين  

 وديعة نظامية ,,,355 ,,,,28
 

مون رأس   ٪11بنسبةالوديعة النظامية  ، قامت الشركة بإيداعتمشيًا مع متطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية
اليمكن سحب . بنك تم إختياره من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في مليون ريال سعودي 28ما قيمته  المال المدفوع

  .هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي
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 ربح السهم األساسي والمخفض (/خسارة) -22
 

 األسوهم  لعودد  مرجحالللفترة على المتوسط الربح  / (الخسارة)صافي بتقسيم ربحية السهم للفترة  / (خسارة)تم احتساب 
 .لفترةل والقائمة المصدرة

 
 المعلومات القطاعية – 21

بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها  األعمالتمشيًا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات 
 .ومطلوباتها كما هو مبين أدناه

 

 .ودخل اإلستثماراتدارية نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإل تتضمنال 
 

معيدي ل ذمم مدينةالتأمين المدينة،  أقساطات، ستثماراإل النقد وما فى حكمه، عمليات التأمين موجودات القطاعات تتضمنال 
 .، صافيتجهيزات ومعدات مكتبيةوأثاث، المصاريف المدفوعة مقدمًا  التأمين،

 

 والمطلوباتالمصاريف المستحقة ذمم دائنة إلى حملة الوثائق، لمعيدي التأمين، ذمم دائنة مطلوبات القطاعات  تتضمن ال
 .مخصص نهاية الخدمة للموظفينوإلى عمليات المساهمين مستحق األخرى، 

 
 المجموع

 مركبات أخرى 
 طبي 

غير  – 1324يونيو  03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مدققة

    (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف)
 عمليات التأمين    

 التأمين المكتتبة أقساطإجمالي  3,,345 ,,3,4, 445884 ,632,86

 التأمين المسندة أقساط - (343) (83,8,1) (12,841)

  أقساط تأمين خسارةفائض  (43) (,,3) (441) (341)

 المكتتبة التأمين أقساط صافي 345,54 35835, ,5531 6280348

  المكتسبة غير التأمين أقساط صافي في التغير 4353,1 15,34, 45435 130363

 التأمين المكتسبة أقساطصافي  ,14533 ,4145,1 4,5,54 6380846

  التأمين إعادة من المستلمة لعموالتا - 331 5845, 30362

 االيرادات صافي ,14,33 4145453 ,48,,4 2,80483

 :والمصاريف التكاليف    

 المدفوعة المطالبات إجمالي 345388 5,11,,4 ,84531 2520143

 التأمين معيدي حصة:  ناقصا (45443) (,) (,,,45,) (480264)

 المدفوعة المطالبات صافي 3,53,3 ,5,3,,4 153,1 6850552

 التسوية تحت المطالبات صافي في التغير 4,,485 ,3585 (,,451) ,64033

 صافي المطالبات المتكبدة 385311 4835831 355,1 2,60442

 التأمين وثائق استحواذ تكاليف 45484 455,4 45148 50588

 والمصاريف التكاليف صافي ,,,345 ,481,14 ,1535 ,2,1021

 التأمين عمليات نتائج صافي ,3,43 (61,132) 64,584 20423

     
 إشراف وتفتيش أتعاب (031) (354) (433) (13,)

 مجلس الضمان الصحي أتعاب (041) - - (,35)

 غير موزعةية و إدارية عموممصاريف      (385,43)

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عكس     85345

 غير موزع دخل إستثمار    ,,,

 من عمليات التأمينالعجز     (64,835)
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 (تتمة) المعلومات القطاعية – 21
 طبي  مركبات أخرى  المجموع

 ةغير مدقق – 1324يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في 

    (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف)
 عمليات التأمين    

 التأمين المكتتبة أقساطإجمالي  55,4,, ,353,44 4,55,83 583,,48

 التأمين المسندة أقساط - (131) (481,838) (,4,,614)

  أقساط تأمين خسارةفائض  (343) (,,,) (4,3,4) (,6,34)

 المكتتبة التأمين أقساط صافي 5,55,, ,,35454 ,33585 5630513

  المكتسبة غير التأمين أقساطصافي  في التغير (335,33) (4453,3) (,,553) (520455)

 التأمين المكتسبة أقساطصافي  ,,,485 38,5513 315334 34,0463

  التأمين إعادة من المستلمة العموالت - 133 45,5,4 630225

 االيرادات صافي ,,,,48 34,5388 13,433 3830353

 :والمصاريف التكاليف    

 المدفوعة المطالبات إجمالي 1,,1,5 5518,,3 8854,3 5620133

 التأمين معيدي حصة:  ناقصا (45553) (148) (8,5448) (130,64)

 المدفوعة تالمطالبا صافي 155444 ,513,,3 85,44 3530168

 التسوية تحت المطالباتصافي  في التغير 4454,5 (8,8,,3) 331 (3,215)

 صافي المطالبات المتكبدة ,,8,53 341,431 85344 351,345

 التأمين وثائق استحواذ تكاليف ,,353 353,8 35341 80884

 والمصاريف التكاليف افيص 845841 ,1,,345 ,5,5, 344,233

 التأمين عمليات نتائج صافي 8,356 (4,445) 33,434 35,4,5

     
 إشراف وتفتيش أتعاب (366) (00314) (609) (35533)

 مجلس الضمان الصحي أتعاب (00034) - - (45415)

 غير موزعةعمومية وإدارية مصاريف      (1,5,44)

 دخل إستثمار غير موزع    45,55

 العجز من عمليات التأمين    (61,131)

 

 ةغير مدقق – 1324يونيو  03كما في     

 غير المكتسبةمن األقساط  معيدي التأمينحصة  - 514 0420034 647,732

 تحت التسوية من المطالباتمعيدي التأمين  حصة 00314 00040 410032 48,,4,

 مؤجلة استحواذ تكاليف 00043 00449 40449 9,2,,

 غير موزعةموجودات     768,738

1,,82,646     

     

 عموالت غير مكتسبة دخل 433 ,45 ,355,1 230244

 أقساط غير مكتسبة 5,,445 4545335 38454,1 ,4320,5

 إحتياطي أخطار قائمة 5438, 4,,55 - 630424

 احتياطي كوارث - - ,,, ,,4

 مطالبات تحت تسوية  445354 1,,85, 15438, 212,464

 مطلوبات غير موزعة    191,,61

1,,82,646     
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  (تتمة) المعلومات القطاعية – 21
 المجموع

 مركبات أخرى 
 طبي 

غير  – 2113 يونيو 31هية في لثالثة أشهر المنتلفترة ا
 مدققة

    (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف)
 عمليات التأمين    

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4,,360 6620334 360433 2340,43

 أقساط التأمين المسندة (3) (30832) (430356) (830641)

  أقساط تأمين  فائض خسارة (344) (613) (412) (,6018)

 المكتتبة التأمين أقساط صافي 3,0,54 ,6,8035 660831 64,0223

  المكتسبة غير التأمين أقساط صافي في التغير 403,3 440864 40438 430461

 صافي أقساط التأمين المكتسبة ,34034 6110644 630135 2230433

  التأمين إعادة من لمةالمست العموالت 6 544 650443 640,44

 االيرادات صافي 340346 ,611013 350263 2380435

 :والمصاريف التكاليف    

 المدفوعة المطالبات إجمالي ,45033 6140,68 ,21088 2510828

 التأمين معيدي حصة:  ناقصا (,60,2) (,6) (2,0345) (5,,220)

 دفوعةالم المطالبات صافي ,43036 8,,6140 403,1 2250825

 التسوية تحت المطالبات صافي في التغير (,63082) (20245) ,6013 (2,05,5)

 صافي المطالبات المتكبدة ,350,3 6120435 40431 ,2,5052

 التأمين وثائق استحواذ تكاليف 334 50258 20446 40861

 والمصاريف التكاليف صافي 340,84 6110382 6,0614 2620231

 التأمين عمليات نتائج صافي 20815 (342) 250,51 210448

     
 إشراف وتفتيش أتعاب (188) (,88) (3,7) (1,116)

 مجلس الضمان الصحي أتعاب (,41) - - (,41)

 تحقق مخصص ديون مشكوك في تحصيلها    ,2,29

 مصاريف غير موزعة     (68,689)

 غير موزعإستثمار  دخل    6,271

 لفائض من عمليات التأمينا    30251
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 (تتمة) المعلومات القطاعية – 21
  طبي  مركبات أخرى  المجموع

    (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف) (سعودى ريال ألف)

 
 

  
 

 
 غير مدققة – 2113 يونيو 31في  لفترة الستة اشهر المنتهية

 عمليات التأمين      

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 880143  5,10,44 ,,63806  ,132084

 أقساط إعادة التأمين المسندة (3)  (50641) (6120445)  (6110333)

  أقساط تأمين فائض خسارة (,6066)  (324) (60624)  (,2041)

 المكتتبة التأمين أقساط صافي ,84041  5,60441 350226  4230344

  المكتسبة غير التأمين أقساط صافي في التغير (6,0253)  (3,0324) (40633)  (6,10314)

 صافي أقساط التأمين المكتسبة 440366  36,0146 230,28  ,561033

  التأمين إعادة من المستلمة العموالت 6  444 260461  220232

 االيرادات صافي 440362  3660221 4,0455  5330282

 :والمصاريف التكاليف      

 المدفوعة المطالبات إجمالي 330523  23,0448 330,44  5640241

 التأمين معيدي حصة:  ناقصا (,60,2)  (44) (2406,4)  (2102,2)

 المدفوعة المطالبات صافي 3205,3  23,04,6 ,4034  3360,45

 التسوية تحت المطالباتصافي  في التغير (2,0834)  (610586) (,12)  (340338)

 صافي المطالبات المتكبدة 460411  ,245022 ,4034  3430631

 التأمين وثائق استحواذ تكاليف 20448  10138 30328  630655

 والمصاريف التكاليف صافي 450655  28,0848 660248  ,311028

 التأمين عمليات نتائج صافي 30618  3,0318 330511  2,,430

       
 ف إشراف وتفتيشمصاري (334)  (19,,6) (9,6)  (30315)

 مصاريف مجلس الضمان الصحي (,9,)  - -  (,83)

 غير موزعةعمومية وإدارية مصاريف       (420282)

 تحقق مخصص ديون مشكوك في تحصيلها       -

 غير موزعإستثمار  دخل      20342

 الفائض من عمليات التأمين      630538

       
 مدققة – 2113ديسمبر   31كما في       

       
 حصة معيدي التأمين من األقساط الغير مكتسبة -  1,372 166,368  164,9,1

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية -  6,3 113,816  113,712

 تكاليف استحواذ مؤجلة ,7,  62,,4 4,614  7,117
 غير موزعةموجودات       ,,,,749

9,3,743       

       

ةدخل العموالت الغير مكتسب 6  626 240364  240534  

 األقساط الغير مكتسبة 450414  6410348 6530324  ,344054
 احتياطي عجز أقساط 40421  6,,80 -  630424

 احتياطي كوارث  -  - ,,4  ,,4
 مطالبات تحت التسوية 420186  6640623 6280848  2310112

 مطلوبات غير موزعة      ,676,98
9,3,743       
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة - 20

 :واألرصدة الناجمة عنها الفترةخالل  فيما يلي اهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة
 

 

كما في الرصيد   
لفترة الستة أشهر مبلغ التعامل  

المنتهية في   الطرف ذو العالقة طبيعة  المعاملة 
 

   1324يونيو  03 1320يونيو  03 1324يونيو  03 1320يونيو  03
   (ألف ريال سعودى) (ألف ريال سعودى) (ألف ريال سعودى) (ألف ريال سعودى)
(مدققة)    (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)   عمليات التأمين  

:المساهمون       
  6450141 

تأمين أقساط 4435534 دن مجموعة بن ال    
2340,24 434553, 

  مطالبات ودفعات (34,5,34) (6130824)
      
  80336 

تأمين أقساط 5518,            راشد الراشدمجموعة  
30412 ,554, 

(80816) 
  مطالبات ودفعات (5,,5,)

      
  :اعضاء مجلس االدارة     
( كارز)الخطار المطالبات واخدمات  رسوم تعامل مع مطالبات (35548) 60528    

  دفعات مسددة 354,3 (20442) (43,) (,83)
      
تأمين أقساط 8,3 166   ( كارز)المطالبات واالخطار خدمات    

  مطالبات ودفعات (,,,45) (646) 435 454
      
تأمين أقساط 384 364   محاسني  حسانالمكتب القانوني    

  مطالبات ودفعات (4,3) (,64) 358 46
 كبار التنفيذين  مكافات ومصاريف ذات صلة 35348 20642 - -
      
 عمليات المساهمين     

  نجم لخدمات التأمينشركة   مصاريف - - (,34) (,24)
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةم 843 463 - -   أعضاء مجلس اإلدارة    
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