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)"والء"(ودیة المتحدة للتأمین التعاوني الشركة السع
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیة الموجزة یضاحات حول القوائم المالیةإ
٢٠١٤دیسمبر ٣١یتین في اً المنتھعشر شھرواالثني لفترتي الثالثة أشھر 

عـــام -١

إن الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني ("والء") ("الشـركة") هـي شـركة مسـاهمة سـعودیة تأسسـت فـي مدینـة الخبـر بالمملكـة 

رقــــــم  ســــــجل تجــــــاريبموجــــــبم ٢٠٠٧یولیــــــو  ٤هـــــــ الموافــــــق ١٤٢٨جمــــــادى اآلخــــــرة  ١٩بتــــــاریخ وأنشــــــأت،العربیــــــة الســــــعودیة

٢٠٥١٠٣٤٩٨٢.  

إن نشــــاط الشــــركة الرئیســــي هـــــو القیــــام بمزاولــــة أعمـــــال التــــأمین التعــــاوني وكــــل مـــــا یتعلــــق بهــــذه األعمـــــال وفقــــا لنظــــام مراقبـــــة 

شـــــركات التـــــأمین التعـــــاوني ("القـــــانون") والئحتـــــه التنفیذیـــــة فـــــي المملكـــــة العربیـــــة الســـــعودیة. حصـــــلت الشـــــركة علـــــى التـــــرخیص 

تـــــأمین العـــــام والصـــــحي وعملیـــــات إعـــــادة التـــــأمین مـــــن مؤسســـــة النقـــــد العربـــــي ) لممارســـــة أعمـــــال ال١٦/٢٠٠٨رقـــــم (ت. م. ن 

  .٢٠٠٨یولیو  ٢هـ الموافق ١٤٢٩خرة جمادى اآل ٢٨السعودي (ساما) بتاریخ 

ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة -٢

   اإلعدادأسس  ١-٢

وفقـا لمعیـار  ٢٠١٤ دیسـمبر ٣١شـهرًا المنتهیتـین فـي عشـراالثنـيو لفترتي الثالثـة أشـهر تم اعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة  

الخاص بالتقاریر المالیة األولیـة. وعلیـه، فـإن هـذه القـوائم المالیـة األولیـة المـوجزة لـیس الغـرض منهـا  )٣٤(المحــاسبة الــدولي رقـــم 

لمعیــار التقـاریر المالیــة األولیـة الصــادر وفقـا  ان تتفـق مــع المبـادئ المحاســبیة المتعـارف علیهــا فـي المملكــة العربیـة الســعودیة، أي

.(SOCPA)عن الهیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 

ل رئیسي من المبالغ المتكررة والتي تعتبر تتضمن القوائم المالیة األولیة الموجزة المرفقة جمیع المعامالت التي تتألف بشك

ضروریة وفقا إلدارة الشركة لیتم عرض قائمة المركز المالي ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة بصورة عادلة. 

تي یتم قیاسها تم اعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا بعض االستثمارات المتاحة للبیع ال

ال السعودي الذي هو أیضا العملة الوظیفیة للشركة وعملة عرض هذه القوائم المالیة األولیة ـتم عرضها بالـریو بالقیمة العادلة 

الموجزة .

ما تتطلب انظمة التأمین في المملكة العربیة السعودیة االحتفاظ بسجالت مستقله لكل من أنشطة التأمین وعملیات المساهمین . ك

 يمن الفائض السنوي من عملیات التأمین وعلى حامل ٪٩٠ استالمالمساهمین بالشركة علىأنه وبحسب لوائح أنظمة التأمین ، 

التالیة.للفترةأو یتم خصم هذه النسبة من أقساطهم  ٪١٠نسبة استالم وثائق التأمین 

١٠



)"والء"(الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمھ)األولیة الموجزة یضاحات حول القوائم المالیةإ
٢٠١٤دیسمبر ٣١اً المنتھیتین في عشر شھرواالثني لفترتي الثالثة أشھر 

ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة) -٢

السیاسات المحاسبیة ٢-٢

اد هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعد

، باستثناء تطبیق التعدیالت على المعاییر الحالیة المذكورة أدناه والتي لم ٢٠١٣دیسمبر  ٣١المراجعة السنویة للسنة المنتهیة في 

ألولیة الموجزة  للشركة، لذا ینبغي قراءة هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة  مقترنة تؤثر تأثیًرا مالًیا جوهرًیا على القوائم المالیة ا

  .٢٠١٣دیسمبر  ٣١ة عن السنة المنتهیة في مراجعبالقوائم المالیة ال

الوصفالمعیار 

األدوات المالیة: عرض مقاصة الموجودات والمطلوبات٣٢تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر

ومعیار المحاسبة١٢و ١٠المالیة رقم 
التوحید لشركات االستثمارات٢٧الدولي رقم 

: إیضاحات القیمة القابلةالھبوط في قیمة الموجودات٣٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
لالسترداد ألصل متدني

ومحاسبة التحوطتجدید المشتقات٣٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد

الضرائب٢١التقاریر المالیة رقم 

:رة التالیةقررت إدارة الشركة عدم التطبیق المبكر للمعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصاد

١١

الوصفالمعیار

تكلفة منافع الموظفین  ١٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

محاسبة التحوط–االدوات المالیة   ٩تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

االدوات المالیة  ٩معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

    ٢٠١٢التحسینات السنویة لعام 

    ٢٠١٣التحسینات السنویة لعام 



)"والء"الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني (
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمھ)األولیة الموجزة یضاحات حول القوائم المالیةإ
٢٠١٤دیسمبر ٣١عشر شھراً المنتھیتین في واالثني لفترتي الثالثة أشھر 

لمحاسبیة الهامة (تتمة)ملخص السیاسات ا -٢

األولیة الموجزةاستخدام التقدیرات في إعداد القوائم المالیة  ٣-٢

یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة

لوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاریخ الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمط

القوائم المالیة األولیة ومبالغ اإلیرادات والمصاریف المصرح بها خالل فترة القوائم المالیة األولیة، كما یتطلب من اإلدارة وضع 

لتغیرات في االفتراضات تأثیرا جوهریا على القوائم احكام وتقدیرات في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة. وقد یكون ل

. وتعتقد اإلدارة أن االفتراضات األساسیة مالئمة وأن القوائم المالیة تتغیر فیها االفتراضات المالیة األولیة الموجزة في الفترة التي 

  ات.، من كافة النواحي الجوهریة، المركز المالي ونتائج العملیللشركة ُتظهر بصورة عادلة

النقد وما في حكمه -٣

عملیات التأمین

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١دیسمبر٣١

(مراجعة)(غیر مراجعة)

(بالریاالت السعودیة)

٦٧,٠٠٠٦٧,٠٠٠نقد في الصندوق

٢١٠,٩١١,٣٣٤٣٣,٤١٩,٦٢٩نقد لدى البنوك

٨٥,٨٩٤,٩٨٢-ألجلودائع 

٢١٠,٩٧٨,٣٣٤١١٩,٣٨١,٦١١

یات المساهمین عمل

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١دیسمبر٣١

(مراجعة)(غیر مراجعة)

(بالریاالت السعودیة)

٨٣,٠٩٩,٩٥٣٨٦,٣٦٦,١١٧نقد لدى البنوك

تم إیداع الحسابات البنكیة الجاریة لدى مؤسسات مالیة ذات تصنیف إئتماني استثماري. 

١٢



)"والء"(ة للتأمین التعاوني متحدالشركة السعودیة ال
(شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة) األولیة الموجزة یضاحات حول القوائم المالیةإ
٢٠١٤دیسمبر ٣١اً المنتھیتین في عشر شھرواالثني لفترتي الثالثة أشھر 

أقساط تأمین وأرصدة تأمین مدینة -٤

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١دیسمبر٣١

مراجعة)((غیر مراجعة)

(بالریاالت السعودیة)

١١٧,٤٥٦,٢٤١٩١,٥٨٩,٥٣٨أقساط تأمین مدینة

٢,٤٠٤,٠١١١,٥٦٣,٩٧١أرصدة تأمین وٕاعادة تأمین مدینة

)١٤,٠٤٤,٦١٠()١٦,٩٦٠,٨٨٨(مخصص دیون مشكوك في تحصیلها 

١٠٢,٨٩٩,٣٦٤٧٩,١٠٨,٨٩٩

  ة المعامالت مع الجهات ذات العالق -٥

:خالل الفترة التقریبیة ھافیما یلي المعامالت الھامة التي تمت مع الجھات ذات العالقة ومبالغ

٢٠١٣دیسمبر٢٠١٤٣١دیسمبر٣١

)راجعة(مة)راجع(غیر م
(بالریاالت السعودیة)

من أعضاء مجلس اإلدارة المستلمة األقساطإجمالي 
٧٫٥٥٩٫٠٧٢١٫٦٤٨٫٣٣٧خاصة بھمال عالقةالذات وجھات

١٢٫٨٠٦١١٫٢٩٨موظفي اإلدارة العلیاإجمالي األقساط المستلمة من
٤٫٦٠٧٫٩٢٠٣٫٩٥١٫٩٧٧المنافع اخرى–تعویض موظفي اإلدارة العلیا 

جھات ذات عالقة مما یلي:من تتكون األرصدة المطلوبة (إلى) 

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١دیسمبر٣١

ة)مراجع()راجعة(غیر م

)(بالریاالت السعودیة
وأعضاءن موظفي اإلدارة العلیا ممدینة (إلى) (دائنة) أقساط تأمین 

١٢٥٫٧٦٧)١٣٦٫٤٤٠(خاصة بھمالعالقة الوجھات ذات مجلس اإلدارة 
مطالبات دائنة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وجھات ذات 

)٥٦٧٫٧٦٣()٢٫٢٣٢٫٩٧٣(  عالقة    

١٣



)"والء"الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني (
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیة الموجزة  (تتمة)یضاحات حول القوائم المالیةإ
٢٠١٤دیسمبر ٣١اً المنتھیتین في عشر شھرواالثني لفترتي الثالثة أشھر 

المعلومات القطاعیة  -٦

یر الداخلیة للشركة، اعتمدت اإلدارة قطاع األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها تمشیا مع طریقة إعداد التقار 

.كما هو مبین أدناه

.العمومیةو  ال تتضمن النتائج القطاعیة الرواتب التشغیلیة واإلداریة والمصاریف اإلداریة

ئع ألجل واالستثمارات وأقساط التأمین المدینة وذمم أرصدة التأمین إن الموجودات القطاعیة ال تتضمن النقد وما في حكمه والودا

.المدینة والمدفوعات المقدمة والموجودات األخرى والممتلكات والمعدات

والمطلوبات األخرى والمستحقاتإن المطلوبات القطاعیة ال تتضمن الحسابات الدائنة وذمم أرصدة معیدي التأمین الدائنة 

.نهایة الخدمةتعویضلیات المساهمین و والمطلوب إلى عم

القطاعات التشغیلیة 

المجموعأخرىتأمین هندسيتأمین ممتلكاتتأمین مركباتتأمین طبي

لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في  

(بالریاالت السعودیة)(غیر مراجعة)٢٠١٤دیسمبر٣١

١٠,٩٢٧,٩٦٣٦٣,٤٨٧,١٠٥٤,٠٥٢,٢٦١٨,٦٤٠,٦٢١١٥,٠٤٦,٤١٤١٠٢,١٥٤,٣٦٤إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

١٠,٩٢٧,٩٦٣٦٣,٤٧٩,٨٣٦١,٧٦١,٩٦٣٦٥٠,٦٥٧٨,٠٤٨,٥٨٥٨٤,٨٦٩,٠٠٤صافي أقساط التأمین المكتتبة

  ٨٤,١٨١,١٧٤  ١٢,٧٢٣,١٢٥  ٩٣٥,٠٢٦  ١,٥٢٧,٩٤٠  ٥٦,٦١٨,٨٣٤  ١٢,٣٧٦,٢٤٩صافي اإلقساط المكتسبة

  ٥,٨٦٠,٧٩٢  ٤٤٨,٧٩٢  ٢,١١٢,٩٨١  ٣,٠٠٦,٥٠٠  ٧٢,٥٢١  ٢١٩,٩٩٨ة التأمینعموالت إعاد

  ٢٢٣,٠١٤  ١٤,٩٢٥  ١,٥١٠  ١,٦١٤  ٢٠٤,٩٦٥  -ایرادات اكتتاب اخرى

  )٦٩,١٦٠,٤٩١(  )٢,٥٨٥,٠٦٩(  )٣,٠٦٣,٤٣٦(  )٣٩١,٩٨٨(  )٥٩,٩٧٤,٤٤٩(  )٣,١٤٥,٥٤٩(صافي المطالبات المتكبدة

  )١٧,٠٨٧,٣٥٦(  )٢,٤٧٠,١٢٥(  )٧٦٧,١٢٦(  )١,٥٣٩,٧٤٤(  )٧,١٧٠,٧٥١(  )٥,١٣٩,٦١٠(مصاریف اكتتاب أخرى

وعمومیةمصاریف إداریة 

  )١٣,٤٦٥,٠٤٣(أخرى (غیر موزعة)

  )٩,٤٤٧,٩١٠(          من عملیات التامینالعجز

  ٧٤,٠٦٢          من ودائع بنكیةعموالتإیرادات 

  )٩,٣٧٣,٨٤٨(            من عملیات التامینالعجزصافي 

١٤



)"والء"الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني (
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیة الموجزة  (تتمة)یضاحات حول القوائم المالیةإ
٢٠١٤دیسمبر ٣١اً المنتھیتین في عشر شھرواالثني لفترتي الثالثة أشھر 

(تتمه)المعلومات القطاعیة  -٦

المجموعأخرىتأمین هندسيتأمین ممتلكاتأمین مركباتتتأمین طبي

المنتهیة فيعشر شهراً االثنيلفترة 

(بالریاالت السعودیة)(غیر مراجعة)٢٠١٤دیسمبر٣١

  ٦٤٩,٦١٣,٠٤٥  ٥٩,٩٩٨,٣٣٢  ١١٥,٤٣٤,١٧١  ١٨٦,٤٤٠,١٢٠  ٢٤٠,٤٨٥,٦١٥  ٤٧,٢٥٤,٨٠٧إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 ٣٣٥,٠٣٤,٠٥٣ ٣٥,٢٦٢,٤٨٨ ٥,٩٣٥,٩٣٥ ٧,٤٥٩,٠٦٨ ٢٣٩,١٢١,٧٥٥ ٤٧,٢٥٤,٨٠٧اط التأمین المكتتبةصافي أقس

  ٢٦٩,٥٨٥,٧٠١  ٣٢,٩٨٧,٨٢٩  ٤,٣٩٥,٣٥٧  ٦,٨١٢,١٨١  ١٧٦,٩٧٧,٠٣٩  ٤٨,٤١٣,٢٩٥صافي اإلقساط المكتسبة

  ١٩,٢٤٧,١١١  ١,١٧٨,٩٦٨  ٦,٧٢٧,٠٩٦  ١٠,٨٤٨,٢٦٣  ٢٧٢,٧٨٦  ٢١٩,٩٩٨عموالت إعادة التأمین

  ٦٥٣,٤٢٠  ٦٨,٠٦١  ٧,٢٦٠  ١٠,٨٥٩  ٥٦٧,٢٤٠  -ایرادات اكتتاب اخرى

  )٢٢٠,٦٢٠,١٥٨(  )١٣,٢٢٩,٦٢٨(  )٥,٣٠٩,٥٧٧(  )٤,٧٨٣,٨٨٩(  )١٧٢,٠٠٥,٨١٣(  )٢٥,٢٩١,٢٥١(صافي المطالبات المتكبدة

  )٥٥,٩٦٥,٥٨٤(  )٦,٤٩٠,١٢٨(  )٣,٠٧٦,١٥٧(  )٦,٢٩٢,٩٥٥(  )٢٨,٨١٦,١٢٤(  )١١,٢٩٠,٢٢٠(مصاریف اكتتاب أخرى

مصاریف عمومیة وٕاداریة أخرى

  )٤٨,٩٠٢,٦٣٧((غیر موزعة)

  )٣٦,٠٠٢,١٤٧(  العجز من عملیات التأمین

  ٨٦,٦٧٢  من ودائع بنكیةعمولةإیرادات 

  )٣٥,٩١٥,٤٧٥(  صافي العجز من عملیات التامین

المجموعأخرىأمین هندسيتتأمین ممتلكاتتأمین مركباتتأمین طبي

 ٢٠١٤ دیسمبر ٣١كما في 

(بالریاالت السعودیة)(غیر مراجعة)

موجودات عملیات التأمین

حصة معیدي التأمین من 

  ١١٨,٩٥٨,٠٥٩  ١٣,٤٦٨,٧٠٠  ٤٨,٤١١,٢٨٦  ٥٧,٠٧٨,٠٧٣  -  -األقساط غیر المكتسبة 

حصة معیدي التأمین 

  ٢٣٩,٧٧٩,٧٧٨  ٣,٥٥٢,٣٦٦  ٤٠,٥٦٠,٤٥١  ١٩٤,١٦٢,٦١٦  ١,١٧٢,٠٨٧  ٣٣٢,٢٥٨من المطالبات تحت التسویة

  ١٥,٥٣٨,٨١٦  ١,٩٦٠,٥٦٥  ١,٨٧٦,٦٨٨  ١,٢٢٩,٣٠٤  ٨,٨٩٧,٧٩٩  ١,٥٧٤,٤٦٠تكالیف اكتتاب وثائق تأمین مؤجلة

  ٣٣١,١٥٨,٧٣٣          موجودات غیر موزعة 

  ٧٠٥,٤٣٥,٣٨٦            مجموع الموجودات

لوبات عملیات التأمینمط

  ٢٥٩,٣١٩,٣٥٧  ٢٢,٩٣٣,٨٣٣  ٥٠,٧٨٦,٧٥٢  ٥٨,٨٢٩,٥٩٥  ١٠٣,٦٠٧,٤٠٨  ٢٣,١٦١,٧٦٩أقساط تأمین غیر مكتسبة

  ٣٥٩,٥٥٦,٠٤٠  ١٦,٠٥٣,٢٩٨  ٤٦,٢٤٤,٦٥٦  ٢٠١,١٦٢,٧٧١  ٨٧,٤٣٩,٣٤٥  ٨,٦٥٥,٩٧٠مطالبات تحت التسویة

  ٩,٠٠٨,٨٥٦  ٥٣٥,٣٦٢  ٤,٩٤٩,٨٣٤  ٣,٥٢٣,٦٦٠  -  -عموالت إعادة تأمین غیر مكتسبة

  ٧٧,٥٥١,١٣٣          مطلوبات غیر موزعة

  ٧٠٥,٤٣٥,٣٨٦            والفائضمجموع المطلوبات

١٥



)"والء"الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني (
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیة الموجزة  (تتمة)یضاحات حول القوائم المالیةإ
٢٠١٤دیسمبر ٣١اً المنتھیتین في عشر شھرواالثني ر لفترتي الثالثة أشھ

(تتمه)المعلومات القطاعیة  -٦

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

المجموعأخرىتأمین ھندسيتأمین ممتلكاتتأمین مركباتتأمین طبي)مراجعةغیر (٢٠١٣دیسمبر٣١

(بالریاالت السعودیة)

١٤٫٠٩٣٫٦٥٧٣١٫٦٦٥٫١٣٧٥٫٣٦١٫٥٧٣٨٫٦١٢٫٨٠٠١٠٫٧٥٧٫٤٩١٧٠٫٤٩٠٫٦٥٨  لمكتتبةإجمالي أقساط التأمین ا

١٤٫٠٩٣٫٦٥٧٣١٫٦٥٧٫٥٩٨٣٨٣٫١٠٩٢٫٥٩٨٫٠٣٥٥٫١٠٦٫٠٩١٥٣٫٨٣٨٫٤٩٠صافي أقساط التأمین المكتتبة

١١٫٦٤٤٫٩٣٤٢٤٫٥٠٦٫٢٨١١٫١٢٦٫٠٣٦٩١٧٫٠٨٩١٣٫٥٨٣٫٧٥٤٥١٫٧٧٨٫٠٩٤المكتسبةاألقساطصافي 

٥٥٫٢٦٢٢٫٤٥٨٫٨٤٨١٫١٩٤٫٥٤٧٨٥٫٤٣٥٢٫٧٢٣٫٣٧٣)١٫٠٧٠٫٧١٩(عموالت إعادة التأمین

٧٫٩٠٠١٫٢٦٦١٫٠٣٥٩٫٤٩٤١٩٫٦٩٥-إیرادات اكتتاب أخرى

)٣٣٫٥٠٢٫٩٦٦()٤٫٧١٥٫٧٩١(٢٫٣٢٢٫٩٨٥)١٫٢٧٦٫٠٧٦()٣٠٫١١٤٫٧٥٢(٢٨٠٫٦٦٨صافي المطالبات المتكبدة

)٩٫٩٠٣٫٦٦٣()٣٤٩٫٨٩٩()٧١٩٫٦٥٢()١٫١٦٥٫٣٥١()٣٫٨٥٣٫٤٢٢()٣٫٨١٥٫٣٣٩(مصاریف اكتتاب أخرى

)١١٫٤٥٤٫٧٣٣((غیر موزعة)مصاریف إداریة وعمومیة أخرى

)٣٤٠٫٢٠٠(من عملیات التأمینالعجز

١١٣٫٨٢٦من ودائع بنكیةعمولةإیرادات 

)٢٢٦٫٣٧٤(من عملیات التامینالعجزصافي 

المنتھیة فيعشر شھراً االثنيلفترة

المجموعأخرىتأمین ھندسيتأمین ممتلكاتتأمین مركباتتأمین طبي)مراجعة(٢٠١٣دیسمبر٣١

(بالریاالت السعودیة)

٤٤٫٥٠٨٫٩٦٢١٠٦٫٨٣٠٫٨٣٣١٢٢٫١٩٦٫٨٨٢٢٨٫٩٧٠٫٣٦٢٤٤٫٦٨٣٫٨٦٧٣٤٧٫١٩٠٫٩٠٦إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

٤٤٫٥٠٨٫٩٦٢١٠٥٫٨٢٠٫٦٧٦٤٫٣٩٩٫٠٧٤٣٫٩٢٦٫٣٧٨٣٤٫٧٣٧٫٣٩٩١٩٣٫٣٩٢٫٤٨٩ساط التأمین المكتتبةصافي أق

٤٢٫٦٣٠٫٩٧٩٨٢٫٦٦٨٫٩٢٥٣٫٨٢٨٫٣٩٩٣٫٣٣٥٫١٨٥٣٢٫٨٤٧٫٦٦٧١٦٥٫٣١١٫١٥٥صافي اإلقساط المكتسبة

٧٫٥٨٥٫٠٩٣٢٠٢٫٠٢٨٨٫٦٢١٫٧٩٥٤٫٥٨٧٫٧٥١٢٢٦٫٤٦٨٢١٫٢٢٣٫١٣٥عموالت إعادة التأمین

٤٢٫٨٨٩٩٫٧٣٠٤٫٤٤٠٣٩٫٠٩٤٩٦٫١٥٣-إیرادات اكتتاب أخرى

)١١٠٫٤٠٣٫٣٧٧()٨٫٩٣٥٫٧٧٠(١٤٫٥٦٢)٧٫٣٤٧٫٤٦٩()٧٥٫٥٧٤٫٦١٣()١٨٫٥٦٠٫٠٨٧(صافي المطالبات المتكبدة

)٣١٫٢٦٥٫٢٠٦()٥٫٦٥٤٫٣١٨()٢٫٨٣٩٫٠٣٧()٣٫٩٢٤٫٩٨١()١١٫٥٨٣٫٦٠٥()٧٫٢٦٣٫٢٦٥(مصاریف اكتتاب أخرى

ریف إداریة وعمومیة أخرىمصا

)٤٥٫١٠٠٫٧١٩((غیر موزعة)

)١٣٨٫٨٥٩(من عملیات التأمینالعجز

٤٠١٫١١٧من ودائع بنكیةعمولةإیرادات 

٢٦٢٫٢٥٨من عملیات التامینالفائضصافي 

١٦



)"والء"(الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 
مساھمة سعودیة)(شركة 

  (تتمة) األولیة الموجزة حول القوائم المالیةإیضاحات
٢٠١٤دیسمبر ٣١عشر شھراً المنتھیتین في واالثني لفترتي الثالثة أشھر 

(تتمة)المعلومات القطاعیة  -٦

المجموعأخرىتأمین هندسيتأمین ممتلكاتتأمین مركباتتأمین طبي

(مراجعة) ٢٠١٣دیسمبر  ٣١كما في 

(بالریاالت السعودیة)

موجودات عملیات التأمین

٣٧,٦٠٧,٣٩٥٩,١١٢,٥٩١١٠,٧١٩,٩٢١٥٧,٤٣٩,٩٠٧--حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة 

١,٢٥٤,٥٠٦٧٧٥,٨٦٦٦٠,٦٤٢,٨٤٨٣٨,٨٠٦,٤٣٠٣,٦٤٣,٣٤٠١٠٥,١٢٢,٩٩٠حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة

٤,٩٤٠,٠٦٦٣,٣٩٤,٦٩٢١,٣٠٨,١٤١٩٥٦,٨٦١١,٤٥٠,٦٤٥١٢,٠٥٠,٤٠٥تكالیف اكتتاب وثائق تأمین مؤجلة

٢١٧,٣٤٦,٠٦١موجودات غیر موزعة 

٣٩١,٩٥٩,٣٦٣مجموع الموجودات

مطلوبات عملیات التأمین

٢٤,٣٢٠,٢٥٧٤١,٤٦٢,٦٩٤٣٨,٧١٢,٠٢٩٩,٩٤٧,٤٧٨١٧,٩١٠,٣٩٥١٣٢,٣٥٢,٨٥٣أقساط تأمین غیر مكتسبة

١١,٧١٤,٣٢١٤٨,٦١١,١٣٩٦٥,٨٧٠,٢٤٣٤٢,٢٦٤,٣٤٦١٢,٩٧٧,٤٩٣١٨١,٤٣٧,٥٤٢مطالبات تحت التسویة

٣,١٤٥,٦٤٤١,٧٧٠,٧٧٢٣٦٥,٤١٦٥,٥٠١,٨٣٠-٢١٩,٩٩٨عموالت إعادة تأمین غیر مكتسبة

٧٢,٦٦٧,١٣٨مطلوبات غیر موزعة

٣٩١,٩٥٩,٣٦٣مجموع المطلوبات

القطاعات الجغرافیة

ـــع فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة، باســـتثناءإ جـــزء ضـــئیل مـــنن جمیـــع موجـــودات ومطلوبـــات الشـــركة الهامـــة تق

.العربیة السعودیة خارج المملكة الواقعةمطلوبات إعادة التأمین موجودات / 

الموجودات المالیة األخرى  -٧

الموجودات المالیة االخرى للشركة تصنف كالتالي:إن

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١دیسمبر٣١

(مراجعة)(غیر مراجعة)

(بالریاالت السعودیة)

  ٦,٥٠٠,٠٠٠  -محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

  ٥٣,٩٤١,٦٩٨    ٧٩,٢٨٤,٨٣٣متاحة للبیع

  ٥٠٠,٠٠٠  -قروض وحسابات مدینة

٦٠,٩٤١,٦٩٨    ٧٩,٢٨٤,٨٣٣  

١٧



)"والء"الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني (
(شركة مساھمة سعودیة)

األولیة الموجزة  (تتمة)یضاحات حول القوائم المالیةإ
٢٠١٤دیسمبر ٣١اً المنتھیتین في عشر شھرواالثني لفترتي الثالثة أشھر 

الودیعة النظامیة  -٨

رأس المال المدفوع والمحتفظ به وفقا لنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني في من  ٪١٠تمثل الودیعة النظامیة 

المملكة العربیة السعودیة وال یمكن سحب هذه الودیعة النظامیة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي

.(ساما)

احتیاطي نظامي  -٩

الربح السنوي إلى االحتیاطي النظامي ٪ من٢٠، یجب على الشركة أن تحول ما ال یقل عن القانونبموجب 

خالل الفترة نظرًا التحویلهذا مثل لم یتم .المدفوع٪ من رأس مال الشركة١٠٠حتى یعادل هذا االحتیاطي 

للخسائر المتراكمة في نهایة الفترة.

رأس المال  -١٠

ملیون سهم  ٢٠كون من ملیون ریـال سعودي یت ٢٠٠والمدفوع هو والمصّدرإن رأس مال الشركة المصرح به 

.ریـال سعودي لكل سهم ١٠بمبلغ 

هـ)، استلمت الشركة موافقة مؤسسة النقد العربي ١٤٣٥جمادى الثاني  ٢٣(الموافق  ٢٠١٤أبریل  ٢٣بتاریخ 

ملیون ریـال سعودي عن طریق إصدار أسهم أولویة  ٢٠٠لزیادة أسهمها العادیة بمبلغ (ساما)السعودي

الحصول على موافقة السوق المالیة (الهیئة) بعد تقدیم المعلومات عملیة تقوم الشركة حالیًا بللمساهمین الحالیین.

 ٤٠٠. نتیجة إلصدار أسهم أولویة، سوف یزداد رأس مال الشركة إلى تم تحدیدها من قبلهموالمستندات التي 

سهم الصادرة والمدفوعة ریـال سعودي لكل سهم لأل ١٠بقیمة سهمملیون  ٤٠ملیون ریـال سعودي یتكون من 

بالكامل.

والمخفضة ةاألساسیالسهمیةربح(خسارة)   -١١

والدخل (الخسارة) الشامل السهم األساسیة والمخفضة من عملیات المساهمینیةربح(خسارة) یتم احتساب 

خالل الفترة.للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة (الخسارة)صافي الدخلبقسمةللشركاء

القیمة العادلة لألدوات المالیة  -١٢

القیمة العادلة هو السعر الذي سوف یستلم لبیع احد الموجودات او سیتم دفعه لتحویل مطلوبات لتنظیم معاملة 

وما نقدالي سعر الخروج). تتكون الموجودات المالیة للشركة من أبین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس (

 اتمستحقو وموجودات مالیة اخرى وموجودات اخرى والمطلوبات المالیة تتكون من ذمم دائنة في حكمه

ومطلوبات اخرى.

إن القیمة العادلة لألدوات المالیة المعترف بها لیست مختلفة بشكل جوهري عن قیمتها الدفتریة المدرجة في 

القوائم المالیة األولیة الموجزة.

١٨



)"والء"(تحدة للتأمین التعاوني الشركة السعودیة الم
(شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة) األولیة الموجزة یضاحات حول القوائم المالیةإ
٢٠١٤دیسمبر ٣١اً المنتھیتین في عشر شھرواالثني لفترتي الثالثة أشھر 

(تتمه)القیمة العادلة لألدوات المالیة  -١٢

قیمة العادلةتحدید القیمة العادلة والتسلسل الهرمي لل

تستخدم الشركة التسلسل التالي للتحدید واالفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة:

(اي دون تعدیل او إعادة تسعیر)المالیة : األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة ١المستوى 

ت مماثلة أو أسالیب تقییم أخرى التي : األسعار المتداولة في األسواق النشطة لموجودات ومطلوبا٢المستوى 

، وة لها على بیانات السوق الملحوظةتستند جمیع المدخالت الهام

: طریقة التقییم التي ال تعتمد اي من مدخالتها الهامة على بیانات السوق الملحوظة.٣المستوى 

 ٢٠١٣دیسمبر  ٣١و  ٢٠١٤ یسمبرد ٣١قیمة العادلة كما في المقومة بالیبین الجدول أدناه الموجودات المالیة 

على أساس التسلسل الهرمي للقیمة:

(غیر مراجعة) ٢٠١٤ دیسمبر ٣١كما في 

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

)السعودیة(بالریاالت 

االدوات المالیة

استثمارات متاحة للبیع

١,٩٢٣,٠٧٨٧٩,٢٨٤,٨٣٣-٧٧,٣٦١,٧٥٥أدوات ملكیة

١,٩٢٣,٠٧٨٧٩,٢٨٤,٨٣٣-٧٧,٣٦١,٧٥٥مجموعال

(مراجعة) ٢٠١٣دیسمبر  ٣١كما في 

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

)السعودیة(بالریاالت 

االدوات المالیة

محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

٦,٥٠٠,٠٠-٦,٥٠٠,٠٠٠-أدوات دین

استثمارات متاحة للبیع

٢,٧٢٣,٠٧٨٥٣,٩٤١,٦٩٨-٥١,٢١٨,٦٢٠أدوات ملكیة

قروض وسلف

٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠--قرض

٥١,٢١٨,٦٢٠٦,٥٠٠,٠٠٠٣,٢٢٣,٠٧٨٦٠,٩٤١,٦٩٨المجموع

١٩



)"والء"(الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 
(شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة) األولیة الموجزة المالیةیضاحات حول القوائمإ
٢٠١٤دیسمبر ٣١اً المنتھیتین في عشر شھرواالثني لفترتي الثالثة أشھر 

(تتمه)القیمة العادلة لألدوات المالیة  -١٢

بالقیمـة العادلـة علـى أسـاس متكـرر، تحـدد الشـركة مـا إذا كـان التحویـل قـد األدوات المالیة التي یـتم االعتـراف بهـا

المسـتویات فـي التسلسـل الهرمـي مـن خـالل إعـادة تقیـیم التصـنیف (اسـتنادا الـى أدنـى مسـتوى المـدخالت وقع بـین

التي هي جوهریة في القیاس بالقیمة العادلة ككل) في نهایة كل فترة مالیة.

و  ١، لـــم تكـــن هنـــاك تحـــویالت بـــین المســـتوى ٢٠١٤ دیســـمبر ٣١عشـــر شـــهرًا المنتهیـــة فـــي االثنـــيخـــالل فتـــرة 

لمقاییس القیمة العادلة. ٣المستوى من أو إلىفي مقاییس القیمة العادلة، ولیست هناك تحویالت  ٢توى المس

التزامات محتملة   -١٣

وبنـاءًا علـى .كما هو الحال بالنسبة لغالبیة شركات التأمین، تقام دعاوى على الشـركة خـالل دورة أعمالهـا العادیـة

لین ، تعتقـد ادارة الشـركة بـأن المحصـلة النهائیـة لهـذه القضـایا لـن یكـون لهـا نصیحة المستشارین القـانونیین المسـتق

.أثر جوهري على دخل الشركة أو وضعها المالي 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة   -١٤

  .٢٠١٥ینایر  ١٥تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

٢٠




