
 

  
  
  

  

  

  

  
 الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني ("والء") 

  (شركة مساهمة سعودیة )
  

  الموجزة األولیة القوائم المالیة
  الفحص المحدود لمراجعي الحسابات المستقلینتقریر و 

  م٢٠١٥یونیو  ٣٠والستة أشهر المنتهیتین في  لفترتي الثالثة
 

 

 

 

 

 

  
  



  )"والء"ین التعاوني (الشركة السعودیة المتحدة للتأم
  سعودیة)مساھمة (شركة 

  
  القوائم المالیة األولیة الموجزة 

  م٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینالستة أشھر المنتھیو الثالثة تيلفتر
  
  

  صفحة  المحتویاتجدول 
  

  ١  المستقلین الحسابات مراجعيالمحدود لفحص التقریر 
  

  ٣ - ٢  الموجزة األولیة قائمة المركز المالي
  

  ٤  الموجزة األولیة لیات التأمینقائمة عم
  

  ٥  الموجزة لمساھمین األولیةعملیات اقائمة 
  

  ٦  الموجزة األولیة الدخل الشامل للمساھمینقائمة 
  

  ٧  الموجزة التغیرات في حقوق المساھمین األولیةقائمة 
  

  ٨  الموجزة قائمة التدفقات النقدیة لعملیات التأمین األولیة
  

  ٩  الموجزة لمساھمین األولیةعملیات ال قائمة التدفقات النقدیة
  

  ١٩ - ١٠  األولیة الموجزة حول القوائم المالیة إیضاحات
  
  





















  )"والء"الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني (
  عودیة)(شركة مساھمة س

  
  إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

   ٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینالستة أشھر المنتھیو تي الثالثةلفتر
    

 - ١٠ - 
 

  معلومات عامة    -١
  

تأسست في مدینة الخبر  سعودیةركة مساھمة ـھي ش ("الشركة") الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني ("والء")
ل ـالسجمسجلة بموجب  م)٢٠٠٧یولیو  ٤ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى الثاني  ١٩بالمملكة العربیة السعودیة بتاریخ 

  .٢٠٥١٠٣٤٩٨٢ التجاري رقم
  

ً  وكافة األعمال المتعلقة بھایتمثل نشاط الشركة الرئیسي في مزاولة أعمال التأمین التعاوني  لنظام مراقبة  وذلك وفقا
رقم الترخیص  حصلت الشركة على") ولوائحھ التنفیذیة في المملكة العربیة السعودیة. القانونشركات التأمین التعاوني ("

وإعادة التأمین العام والصحي  من مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") لمزاولة أعمال التأمین) ١٦/٢٠٠٨(ت. م. ن 
  م) ٢٠٠٨ یولیو ٢ھـ (الموافق ١٤٢٩ ثانيال جمادى ٢٨ بتاریخ بیة السعودیةفي المملكة العر

  
  ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٢

  
  س اإلعداداأس  ١-٢
  

ً م ٢٠١٥ یونیو ٣٠في  المنتھیة أشھر الستة ةلفترالموجزة تم إعداد القوائم المالیة األولیة  لمعیار المحاسبة الدولي  وفقا
فإن ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة لیس الغرض منھا  ومن ثم ؛)IAS 34( ٣٤الخاص بالتقاریر المالیة األولیة رقم 

أي وفقا لمعیار التقاریر المالیة األولیة ، لمتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیةالمبادئ المحاسبیة ا مع تتفقأن 
  الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

  
والتي التي تتألف بشكل رئیسي من المبالغ المتكررة  المعامالتالمرفقة جمیع  األولیة الموجزة تتضمن القوائم المالیة

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

 
ً الموجزة القوائم المالیة األولیة ھذه  تم إعداد التي یتم اإلستثمارات المتاحة للبیع ة، فیما عدا بعض لمبدأ التكلفة التاریخی وفقا

باللایر السعودي الذي ھو أیضا العملة الوظیفیة للشركة وعملة عرض القوائم  تم عرضھاالتي وقیاسھا بالقیمة العادلة 
  .الموجزةالمالیة األولیة 

  
لكال من عملیات التأمین وعملیات بحسابات منفصلة االحتفاظ  التأمین في المملكة العربیة السعودیةیتطلب نظام 

% ١٠المساھمین وتوزیع % من فائض عملیات التأمین على ٩٠توزیع اللوائح التنفیذیة للتأمین  توجبتالمساھمین. كذلك 
  .عجزالن كامل وتحمل المساھمیعجز،  عن إذا أسفرت عملیات التأمین بوالص التأمین.على حاملي 

  
  السیاسات المحاسبیة  ٢-٢
  

إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتفق مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم 
ستثناء تطبیق التعدیالت والتحسینات على المعاییر الحالیة م، بإ٢٠١٤دیسمبر  ٣١المنتھیة في  للسنةالمدققة المالیة 

یًرا مالًیا جوھرًیا على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة، لذا ینبغي قراءة ھذه القوائم المذكورة أدناه والتي لم تؤثر تأث
  م. ٢٠١٤دیسمبر  ٣١المالیة األولیة الموجزة مقترنة بالقوائم المالیة المدققة عن السنة المنتھیة في 

  
  الوصــــــف  المعیــــار 

  خطط المنافع المحدودة   ١٩م ) رقIASتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
  

  على السیاسات المحاسبیة، المركز المالي أوأداء الشركة. المذكورة أعاله الیؤثر  إن تطبیق المعاییر
 

 ستصبحالتي ولمعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التالیة الصادرة ل المبكر التطبیقعدم إختیار قررت إدارة الشركة 
  :٢٠١٥أبریل  ١لتي تبدأ في أو بعد ساریة المفعول للفترات ا

      
  
  
  



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

  
  (تتمة) -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

   ٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینتة أشھر المنتھیالسو تي الثالثةلفتر
  

 - ١١ - 
 

  (تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٢
  
  السیاسات المحاسبیة (تتمة)  ٢-٢
  

  الوصــــــف  المعیــــار 
  األدوات المالیة  ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  جلةالحسابات التنظیمیة المؤ  ١٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  اإلیراد من العقود مع العمالء  ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 عرض القوائم المالیة   ١) رقم IASتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
  محاسبة التحوط العامةب المتعلقةاألدوات المالیة   ٩) رقم IFRSتعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة (

 –"الممتلكات والمصانع والمعدات" و "األصول الغیر ملموسة"  ٣٨و رقم  ١٦) رقم IASمعیار المحاسبة الدولي (لى تعدیالت ع
  االستھالك واالطفاء

  القوائم المالیة المنفصلة   ٢٧) رقم IASتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
    التحسینات السنویة لعام

  
  قوائم المالیة استخدام التقدیرات في إعداد ال ٢-٢
  

یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة استخدام بعض التقدیرات 
واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنھا واإلفصاح عن 

ئم المالیة األولیة الموجزة ومبالغ اإلیرادات والمصاریف المصرح بھا الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاریخ القوا
، كما یتطلب من اإلدارة استخدام أحكامھا في عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة. القوائم المالیةخالل فترة 

الفترة التي تتعرض وقد یكون للتغیرات في االفتراضات تأثیرا جوھریا على القوائم المالیة األولیة الموجزة في 
خاللھا االفتراضات إلى التغیرات. وتعتقد اإلدارة أن االفتراضات األساسیة مالئمة وأن القوائم المالیة األولیة 

  الموجزة للشركة ُتظھر بعدل، من كافة النواحي الجوھریة والمركز المالي ونتائج العملیات.
  
  
  
  في حكمھنقد وما ال -٣
  
  :)  عملیات التأمینأ

 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١  ٢٠١٥یونیو  ٣٠ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
  (بالریاالت السعودیة)  

  ٦٧٫٠٠٠    ٦٧٫٠٠٠  نقد في الصندوق
  ٢١٠٫٩١١٫٣٣٤    ٢٦٧٫٩٣٩٫٩١٣  نقد لدى البنوك

  ٢١٠٫٩٧٨٫٣٣٤    ٢٦٨٫٠٠٦٫٩١٣  
  

  :ب)  عملیات المساھمین
 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١  ٢٠١٥یونیو  ٣٠ 
 (مدققة)  (غیر مدققة) 
  ریاالت السعودیة)(بال  

  ٨٣٫٠٩٩٫٩٥٣    ٢٨٦٫٧٧٤٫٢٨٤  نقد لدى البنوك
  



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

  
  (تتمة) -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

   ٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینتة أشھر المنتھیالسو تي الثالثةلفتر
  

 - ١٢ - 
 

  وأرصدة تأمین مدینة، بالصافيأقساط التأمین  -٤
 ٢٠١٥ یونیو ٣٠ 

 (غیر مدققة)
 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ 

   (مدققة)     
  (بالریاالت السعودیة)  

  ١١٦٫٥٩٥٫٥٤٠    ١٦٤٫٣٢٤٫٦٦٠  أقساط تأمین مدینة
  ٣٫٢٦٤٫٧١٢    ٢٫٥٣٨٫٣٨٣  مینالتأمین وإعادة التأذمم 

  )١٦٫٩٦٠٫٨٨٨(    )١٩٫٩٦٠٫٨٨٨(  مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
  ١٠٢٫٨٩٩٫٣٦٤    ١٤٦٫٩٠٢٫١٥٥  

  
  
  عالقة الذات  الجھاتمعامالت مع ال -٥
  

  والمبالغ التقدیریة المتعلقة بھا: خالل الفترة عالقةالذات  الجھاتفیما یلي المعامالت الجوھریة التي تمت مع 
   

  
 ٢٠١٥یونیو  ٣٠

 

 ٢٠١٤یونیو  ٣٠
 (غیر مدققة)    (غیر مدققة) 
  (بالریاالت السعودیة)  
        

اتمن أعضاء مجلس اإلدارة  المستلمةإجمالي األقساط  ذات  والجھ
  عالقة بھم

١٫٩٣٧٫٤٨٢    ٩٫٦٩٧٫٥٢٨ 

  ٧٫٧٢١    ٨٫٣٣٨  إجمالي األقساط المستلمة من موظفي اإلدارة العلیا 
  ١٠٥٫٦٢٥    -  شركات شقیقةیابة عن مبالغ مستلمة ن

  ٢٫٦٤١٫٢٠١    ٢٫٠٠٩٫٩٠٥  المنافع األخرى –تعویض موظفي اإلدارة العلیا 
  
  

  ذات عالقة مما یلي: جھات (إلى) / من المطلوبةتتألف األرصدة 
 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١  ٢٠١٥یونیو  ٣٠ 
 (مدققة)      (غیر مدققة) 
  (بالریاالت السعودیة)  
        

أعضاء مجلس اإلدارة موظفي اإلدارة العلیا ومدینة من  تأمینأقساط 
  -    ٤٫٨٤٤٫٤١٧  ذات عالقة بھم وجھات

  )٢٫٣٦٩٫٤١٣(    )٢٫٠٧٤٫٥٠٠(  أعضاء مجلس اإلدارة وجھات ذات عالقة بھم إلىمطالبات دائنة 
  
  
  



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

  
  (تتمة) -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

   ٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینتة أشھر المنتھیالسو تي الثالثةلفتر
  

 - ١٣ - 
 

  
  المعلومات القطاعیة  -٦
  

تالي: تأمین طبي وتأمین مركبات وتأمین الغراض االدارة، تتكون الشركة من قطاعات حسب النشاط مصنفة كال
ھندسي وتأمین ممتلكات وتأمینات أخرى والتي تتضمن تأمین ضد الحریق والبحري وأنواع التأمین العامة االخرى. 

                                       وتعتبر ھذه القطاعات االساس الذي تقوم الشركھ من خاللھ بتقدیم تقریرھا عن المعلومات القطاعیة الرئیسیة.                   
تماشیا مع عملیة إعداد التقاریر الداخلیة بالشركة، اعتمدت االدارة القطاعات حسب النشاط فیما یتعلق بنشاطات الشركة 

                                       وأصولھا ومطلوباتھا كما ھو مدرج ادناه.                                                                     
التشمل موجودات القطاعات النقد ومافي حكمھ وأقساط وأرصدة التأمین المدینة ، بالصافي والمطلوب من عملیات 
المساھمین ومصاریف مدفوعة مقدما والموجدات األخرى وایرادات العموالت المستحقة والممتلكات والمعدات، 

 سة. والموجدات غیر الملمو
التشمل مطلوبات القطاعات والفائض والمصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى، وأرصدة معیدي التأمین الدائنة 

         والمطلوب لعملیات المساھمین وتعویض نھایة الخدمة وفائض عملیات التأمین.                                                         
 ة التشمل عملیات المساھمین.                                                                                        القطاعات التشغیلی

الرواتب االداریة والتشغیلیة والمصاریف االداریة والعمومیة، حیث تم عرضھا تحت بتد  نأن نتائج القطاعات التتضم
  مصاریف غیر موزعة.

  
  

  یةالقطاعات التشغیل
  

  (غیر مدققة) ٢٠١٥یونیو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
  

  المجموع  رىـأخ  تأمین ھندسي  تأمین ممتلكات  تأمین مركبات  تأمین طبي  
  لایر سعودي  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     

              :عملیات التأمین
  ١٩٩٫٤٣٧٫٢٦٤  ١٢٫٩٧٣٫١٠٨  ٤٣٫٣٩٥٫٩٧٩  ١٧٫٣١٧٫٢٠٥  ١٠٦٫١٩٨٫٠٧٦  ١٩٫٥٥٢٫٨٩٦  مكتتبة إجمالي أقساط التأمین ال

  ١٣٧٫٦٨٨٫٤٥٠  ٨٫١٤٢٫٣٢٩  ٢٫٣٧٩٫٨٧١  ١٫٤١٤٫٧٩٠  ١٠٦٫١٩٨٫٥٦٤  ١٩٫٥٥٢٫٨٩٦  المكتتبةصافي أقساط التأمین 
  ٩٦٫٣٣٦٫٥٣٣  ٧٫٢١٥٫٥٣٤  ١٫٧٩١٫٦٣٣  ١٫٣٤١٫٦٩٦  ٧٣٫٥١٩٫٥٩٨  ١٢٫٤٦٨٫٠٧٢  صافي أقساط التأمین المكتسبة

  ٤٫٩٧٥٫٥٧٩  ٣٢٤٫٥٢٦  ١٫٨٩٩٫١٧١  ٢٫٦٩٢٫١٨٦  ٥٩٫٦٩٦  -   التأمین إعادةعموالت 
  ٦٣٥٫٩٨٩  ١٢٫٤١٩  ٢٫٤٧٥  ٣٫٢٨٥ ٦١٧٫٨١٠  -  إیرادات اكتتاب أخرى 

  )١٠٧٫٤٩١٫٠٣٤(  )٥٫٧٥٨٫٣٨٤(  )٧٣٨٫٠٨٩(  )١٫٣٨٣٫٧٩١( )٩٤٫٣٨٨٫٨٧٣(  )٥٫٢٢١٫٨٩٧(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٢٠٫٩٨٠٫٧٩٣(  )١٫٥٠٣٫٩٦٧(  )١٫٠٤٤٫٥١٥(  )١٫٣٠٥٫٥٠١(  )١٣٫٣٠٥٫٦٤٠(  )٣٫٨٢١٫١٧٠(  أخرىاكتتاب  مصاریف
غیر ( أخرى عمومیةإداریة ومصاریف 

  )١٥٫٤٢٢٫٢٤١(            )موزعة

  )٤١٫٩٤٥٫٩٦٧            العجز من عملیات التأمین

  -            من ودائع بنكیة إیرادات عموالت
  

  )٤١٫٩٤٥٫٩٦٧(            صافي العجز من عملیات التأمین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

  
  (تتمة) -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

   ٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینتة أشھر المنتھیالسو تي الثالثةلفتر
  

 - ١٤ - 
 

  (تتمة) المعلومات القطاعیة   -٦
  

  م (غیر مدققة)٢٠١٥یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  لفترة الستة
    

  المجموع  رىـأخ       تأمین ھندسي   تأمین ممتلكات  تأمین مركبات    تأمین طبي     
  عوديلایر س  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     

              :عملیات التأمین
  ٣٩٦٫٦٦٦٫١٠٢  ٣٠٫٧٣٦٫٨٤٢  ٥٦٫٤٨٥٫٩٦٢  ٢٩٫٨١٠٫٨١٦  ٢٤٩٫٤٥٠٫٣١٢  ٣٠٫١٨٢٫١٧٠  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة 

  ٣٠٤٫١٥١٫٣١١  ١٧٫٠٨٦٫٦٢٩  ٤٫٠٢٨٫٠٧١  ٤٫٦٤٢٫٩١٩  ٢٤٨٫٢١١٫٥٢٢  ٣٠٫١٨٢٫١٧٠  المكتتبةصافي أقساط التأمین 
  

  صافي أقساط التأمین المكتسبة
١٨٣٫٨٨٨٫٥٦٧  ١٤٫٦٠٨٫٣٤٥  ٣٫٠٣٣٫٣٤٧  ٣٫٨٢٢٫٣٥١  ١٣٨٫٧٠٠٫١١٢  ٢٣٫٧٢٤٫٤١٢  

  ٩٫١٧٣٫٨٠٠  ٦٧١٫٣٢٧  ٣٫٧٨٣٫٧٩٧  ٤٫٥٩٨٫٢٢٧  ١٢٠٫٤٤٩  -   التأمین إعادةعموالت 
  ٩٥٨٫٠٩٨  ٣٤٫١٢٣  ٤٫٢٠٥  ٧٫٤٧٠ ٩١٢٫٣٠٠  -  إیرادات اكتتاب أخرى 

  )١٧٧٫٧٣٣٫٠١٨(  )٧٫٠١٤٫٠٦٧(  )٦٠٣٫٥٦٥(  )١٫١٤٤٫٢٧٢( )١٥٨٫٠٥١٫٦٠٥(  )١٠٫٩١٩٫٥٠٩(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٣٥٫٦٩٩٫٥٩٧(  )٢٫٩٦٥٫٣١٩(  )٢٫٠٣٠٫٣٠٥(  )٢٫٣٦٨٫٦٥١(  )٢٢٫٨٠٦٫١٦٣(  )٥٫٥٢٩٫١٥٩(  أخرىاكتتاب  مصاریف
غیر ( أخرى عمومیةإداریة ومصاریف 

  )موزعة
          

)٣٠٫٩٤٩٫٤٥٢(   
  العجز من عملیات التأمین

  
  من ودائع بنكیة إیرادات عموالت

          )٥٠٫٣٦١٫٦٠٢(  
  

١٢٫١٨٨  
  

  العجز من عملیات التأمینصافي 
            

)٥٠٫٣٤٩٫٤١٤(  
  
  

  (غیر مدققة) ٢٠١٥یونیو  ٣٠كما في 
  

  المجموع  أخرى  تأمین ھندسي   تأمین ممتلكات  مركباتتأمین   تأمین طبي  
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي   
              

              :یات التأمینموجودات عمل
  ٩٤٫٠٢٢٫٦٦٧  ١٤٫٨٦٩٫١٨٩  ٥٩٫٣٠٢٫٩٢٢  ١٩٫٢١٤٫٠٠٧  ٦٣٦٫٥٤٩ -   حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة

  ١٧٤٫٦٥٥٫٠٨٥  ٣٫٦٧٢٫٥٦٠  ٣٤٫٦١٤٫٠٠٠  ١٣٥٫٢٤٩٫٨٠٧  ١٫١١٨٫٧١٨  -   تحت التسویةمطالبات الحصة معیدي التأمین من 
  ٢٥٫٥١١٫٦٠٥  ٢٫٢١٤٫٢١١  ٢٫٢٦٢٫٩٧٥  ٢٫٦٥٣٫٧٠٨  ١٦٫١٨٢٫٣٦٢  ٢٫١٩٨٫٣٤٩  تأمین مؤجلة وثائقتكالیف اكتتاب 

  ٤٩٩٫٤٣٤٫٥٧٠            موجودات غیر موزعة

  ٧٩٣٫٦٢٣٫٩٢٧            مجموع الموجودات
  

              :مطلوبات عملیات التأمین
  ٣٨٠٫٠٢٨٫٧٠٨  ٢٦٫٨٣٨٫٣٤١  ٦٢٫٦٧٣٫١١٤  ٢١٫٧٨٦٫٠٩٦  ٢٣٩٫١١١٫٦٣٠  ٢٩٫٦١٩٫٥٢٧  أقساط تأمین غیر مكتسبة

  ٣٠١٫٧٤٨٫٩٨٨  ١٧٫٩٢٢٫٦٦٨  ٤٠٫٥٠٦٫٩٢١  ١٤٠٫٩٨٦٫٦٠٩  ٩٣٫٨٣١٫٣٢٧  ٨٫٥٠١٫٤٦٣  تحت التسویةات مطالب
  ١١٫٤٢٩٫٤٥٦  ٨١٦٫٣٤٨  ٥٫٩٤٤٫٣٧٨  ٤٫٥٤١٫٤٢١  ١٢٧٫٣٠٩  -   غیر مكتسبة عموالت إعادة تأمین

  ١٠٠٫٤١٦٫٧٧٥            وفائض  مطلوبات غیر موزعة

  ٧٩٣٫٦٢٣٫٩٢٧            والفائض مجموع المطلوبات



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

  
  (تتمة) -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

   ٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینتة أشھر المنتھیالسو تي الثالثةلفتر
  

 - ١٥ - 
 

  (تتمة) معلومات القطاعیةال   -٦
  

  (غیر مدققة) ٢٠١٤یونیو  ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
  

  المجموع  رىـأخ       تأمین ھندسي   تأمین ممتلكات  تأمین مركبات    تأمین طبي     
  لایر سعودي  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     

              
  ١٧٥٫٦٢٩٫٠٥٩  ١٣٫٧٦٢٫٠٩٧  ٥٦٫٣٠٢٫١١٥  ٣٢٫٥٩٤٫٤٥٦  ٥٧٫٧٨٩٫٥٤٨  ١٥٫١٨٠٫٨٤٣  أقساط التأمین المكتتبة  إجمالي

  ٨٤٫٥٩٧٫٥٠١  ٧٫٦٩٩٫٣٢٩  ١٫٢٠٩٫٤٣٥  ٢٫٧٥٦٫٦٥٣  ٥٧٫٧٥١٫٢٤١  ١٥٫١٨٠٫٨٤٣  المكتتبةصافي أقساط التأمین 
  

  صافي أقساط التأمین المكتسبة
  

١٢٫٠٧٢٫٥٠٠  
  

٣٩٫٥٥١٫٣٠٠  
  

٣٫٢٨٩٫٩١٦  
  

١٫٢٠٩٫١٨٨  
  

٧٫٠٩٠٫٩٧٦  
  

٦٣٫٢١٣٫٨٨٠  
  ٤٫٥٤٥٫٠٢٦  ٢١٧٫٠٩٥  ١٫٦٠٢٫٤١٠  ٢٫٦٥٧٫٢٦٦  ٦٨٫٢٥٥  -   التأمین إعادةعموالت 

  ١٦٩٫٥٦٥  ٢٠٫٤٦٥  ١٫٧٩٠  ٣٫٠٩٥ ١٤٤٫٢١٥  -  إیرادات اكتتاب أخرى 
  )٤٩٫٩٢٨٫٤٦٣(  )٣٫٢٥٩٫١٦٢(  ٦٨٫٠١٢  )٦٢٥٫٣٩١( )٣٩٫٩٧٠٫٥٨٧(  )٦٫١٤١٫٣٣٥(  صافي المطالبات المتكبدة

  )١٤٫٩١٠٫٣٤٩(  )١٫٤٧٢٫٧٧٢(  )٧٤٩٫٣٣٦(  )٢٫٣٢٨٫٩٥٤(  )٧٫٩٠٨٫٢١٣(  )٢٫٤٥١٫٠٧٤(  أخرىاكتتاب  مصاریف
غیر ( أخرى عمومیةإداریة ومصاریف 

  )موزعة
            

)١١٫٨٥٩٫٨٥٨(  
  العجز من عملیات التأمین

  
  إیرادات عمولة من ودائع بنكیة

          )٨٫٧٧٠٫١٩٩(  
  

-  

  )٨٫٧٧٠٫١٩٩(            من عملیات التأمین صافي العجز
  
  

  (غیر مدققة) م٢٠١٤یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
    

  المجموع  أخـرى       تأمین ھندسي   تأمین ممتلكات  تأمین مركبات    تأمین طبي     
  لایر سعودي  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     

              
  ٣٥٦٫٧١٢٫٣٥٣  ٢٦٫٩٣٤٫٤٥٤  ٨٦٫٨٨٦٫٢٣٦  ٧٩٫٠٨٧٫٤٣٧  ١٣٨٫٤٧٩٫٧٧٦  ٢٥٫٣٢٤٫٤٥٠  المكتتبة  إجمالي أقساط التأمین

  ١٨٥٫١٦٥٫٦٤٩  ١٥٫٤٥٥٫٩٩٧  ٢٫٨٦٤٫٣٩٦  ٤٫٣٨٩٫٤٥٠  ١٣٧٫١٣١٫٣٥٦  ٢٥٫٣٢٤٫٤٥٠  صافي أقساط التأمین المكتتبة
  

  صافي أقساط التأمین المكتسبة
  

٢٣٫٣٢٧٫٧٦٥  
  

٦٩٫٦٧٩٫٥٤١  
  

٤٫٣٥٨٫١١٠  
  

٢٫٠٦٤٫٨٩٨  
  

١٣٫٣٣٤٫٧٢٤  
  

١١٢٫٧٦٥٫٠٣٨  
  ٨٫٣٩٠٫٤٣٠  ٤٩٧٫٤٤٣  ٢٫٧٢٢٫٩١٠  ٥٫٠٤٠٫٦٨٨  ١٢٩٫٣٨٩  -  عموالت إعادة التأمین 

  ٢٧٨٫٥٥٥  ٣٦٫٩٦٥  ٣٫٩٦٥  ٧٫٨٩٠ ٢٢٩٫٧٣٥  -  إیرادات اكتتاب أخرى 
  )٩٩٫٣٣٩٫١٤٨(  )٥٫٢٦٨٫٣٧٥(  )٢٫١٧١٫٠٨٦(  )١٫١٢٢٫٣٧٦( )٧٥٫٦٩٢٫٩٩٣(  )١٥٫٠٨٤٫٣١٨(  صافي المطالبات المتكبدة

  )٢٤٫٢٩٢٫٢١٨(  )٢٫٦٧٧٫٢٧٣(  )١٫٤٣٣٫٣٤٦(  )٣٫٤٨١٫٨٥٨(  )١٢٫٦٧٧٫٧٣٦(  )٤٫٠٢٢٫٠٠٥(  اكتتاب أخرى مصاریف
غیر ( أخرى عمومیةإداریة ومصاریف 

  )موزعة
          

)٢٥٫٦٩٣٫٠٧٧(  
  العجز من عملیات التأمین

  
  إیرادات عمولة من ودائع بنكیة

  
  

        )٢٧٫٨٩٠٫٤٢٠(  
  

١٢٫٦١٠  

  )٢٧٫٨٧٧٫٨١٠(            العجز من عملیات التأمینصافي 



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

  
  (تتمة) -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

   ٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینتة أشھر المنتھیالسو تي الثالثةلفتر
  

 - ١٦ - 
 

  (تتمة) المعلومات القطاعیة   -٦
  

  م (مدققة)٢٠١٤دیسمبر  ٣١المركز المالي لعملیات التأمین كما في 
  

  المجموع  أخرى  تأمین ھندسي   تأمین ممتلكات  تأمین مركبات  تأمین طبي  
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي   
              
              :موجودات عملیات التأمین

  ١١٨٫٩٥٨٫٠٥٩  ١٣٫٤٦٨٫٧٠٠  ٤٨٫٤١١٫٢٨٦ ٥٧٫٠٧٨٫٠٧٣  -  -   حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة

  ٢٣٩٫٧٧٩٫٧٧٨  ٣٫٥٥٢٫٣٦٦  ٤٠٫٥٦٠٫٤٥١  ١٩٤٫١٦٢٫٦١٦  ١٫١٧٢٫٠٨٧  ٣٣٢٫٢٥٨  تحت التسویةمطالبات الحصة معیدي التأمین من 
  ١٥٫٥٣٨٫٨١٦  ١٫٩٦٠٫٥٦٥  ١٫٨٧٦٫٦٨٨  ١٫٢٢٩٫٣٠٤  ٨٫٨٩٧٫٧٩٩  ١٫٥٧٤٫٤٦٠  ن مؤجلةتأمی  وثائقتكالیف اكتتاب 

  ٣٣١٫١٥٨٫٧٣٣            موجودات غیر موزعة
              

  ٧٠٥٫٤٣٥٫٣٨٦            عملیات التأمین موجوداتمجموع 
  

              :مطلوبات عملیات التأمین
  ٢٨٤٫٧٠١٫٣٥٦  ٢٢٫٩٦١٫٧٠٣  ٥٠٫٧٨٦٫٧٥٢  ٥٨٫٨٢٩٫٥٩٥  ١٢٨٫٩٦١٫٥٣٧  ٢٣٫١٦١٫٧٦٩  أقساط تأمین غیر مكتسبة

  ٣٣٤٫١٧٤٫٠٤١  ١٦٫٠٢٥٫٤٢٨  ٤٦٫٢٤٤٫٦٥٦  ٢٠١٫١٦٢٫٧٧١  ٦٢٫٠٨٥٫٢١٦  ٨٫٦٥٥٫٩٧٠  وفائض تحت التسویةمطالبات 
  ٩٫٠٠٨٫٨٥٦  ٥٣٥٫٣٦٢  ٤٫٩٤٩٫٨٣٤  ٣٫٥٢٣٫٦٦٠  -   -   عمولة إعادة تأمین غیر مكتسبة

  ٧٧٫٥٥١٫١٣٣            والفائض  مطلوبات غیر موزعة
              

  ٧٠٥٫٤٣٥٫٣٨٦            والفائض عملیات التأمین وباتمطلمجموع 
  
  

  القطاعات الجغرافیة 
 بعضستثناء في المملكة العربیة السعودیة، بإ الخاصة بالشركة تقعالجوھریة جمیع الموجودات والمطلوبات 

  . المملكة العربیة السعودیةإعادة التأمین والمحتفظ بھا خارج مطلوبات موجودات / 
  
  االستثمارات -٧

  استثمارات متاحة للبیع
  

  یلي: المتاحة للبیع ممااالستثمارات  تتكون
 ٢٠١٥ یونیو ٣٠    

 (غیر مدققة)
 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١

 (مدققة)     
  (بالریاالت السعودیة)    
        

  ٧٧٫٦٣١٫٧٥٥  ١١١٫٩٤٧٫٦٩٦    أسھم متداولة 
  ١٫٩٢٣٫٠٧٨  ١٫٩٢٣٫٠٧٨    أسھم غیر متداولة 

    ٧٩٫٢٨٤٫٨٣٣  ١١٣٫٨٧٠٫٧٧٤  
  

  یلي: المتاحة للبیع ھى كمااالستثمارات  ان الحركة على
 ٢٠١٥ یونیو ٣٠    

 (غیر مدققة)
 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١

 (مدققة)     
  (بالریاالت السعودیة)    

  ٥٤٫٤٤١٫٦٩٨  ٧٩٫٢٨٤٫٨٣٣    السنة  بدایة الفترة /
  ٩١٫٦٦١٫٠٠٠  ٢٥٫٨٧٣٫٧٩٢    مشتریات وأرباح موزعة معاد استثمارھا

  )٣٢٫١٢١٫٢٦٦(  -    إستبعادات
  )٣٤٫٦٩٦٫٥٩٩(  ٨٫٧١٢٫١٤٩    تغیرات القیمة العادلة غیر المحققة

  ٧٩٫٢٨٤٫٨٣٣  ١١٣٫٨٧٠٫٧٧٤    السنة نھایة الفترة /



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

  
  (تتمة) -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

   ٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینتة أشھر المنتھیالسو تي الثالثةلفتر
  

 - ١٧ - 
 

  
  نظامیةالودیعة ال -٨
  

ا  ٪١٠تمثل الودیعة النظامیة  ھ وفق دفوع والمحتفظ ب ال الم ي من رأس الم اوني ف أمین التع ة شركات الت ام مراقب لنظ
   .قد العربي السعودي. وال یمكن سحب ھذه الودیعة النظامیة بدون موافقة مؤسسة النالسعودیة المملكة العربیة

  
  االحتیاطي النظامي  -٩
  

ب نسبة  ن خالل تجنی ن ٢٠وفقا للنظام والنظام األساسي للشركة، یجب على الشركة تكوین احتیاطي نظامي م % م
رة بسبب رأس المال.% من ١٠٠صافي الدخل في كل سنة حتى یعادل االحتیاطي  لم یتم مثل ھذا التحویل خالل الفت

  .الخسائر المتراكمة في نھایة الفترة
  

  رأس المال -١٠
ةملیون سھم ب ٤٠ملیون لایر سعودي یتكون من  ٤٠٠إن رأس مال الشركة المصرح بھ والمصدر والمدفوع ھو   قیم

  لایر سعودي لكل سھم. ١٠
  

ي ١٤٣٥ادى الثاني جم ٢٣(الموافق  ٢٠١٤إبریل  ٢٣بتاریخ  د العرب ة النق ھـ)، حصلت الشركة على موافقة مؤسس
اھمین ملیون لایر سعودي  ٢٠٠السعودي (ساما) لزیادة أسھمھا  العادیة بمبلغ  ة للمس ھم أولوی عن طریق إصدار أس

ادة رأس  )ةالھیئ( قامت الشركة بالحصول على موافقة ھیئة السوق المالیة ٢٠١٥مارس  ٢الحالیین. بتاریخ  ى زی عل
ذلك عالوة إملیون لایر سعودي  ٢٠٠بقیمة  عن طریق إصدار أسھم أولویةمال الشركة  ھم وك ون ٤٠صدار أس  ملی

ر  ٢٠٠تمت الموافقة من قبل المساھمین  بزیادة األسھم بقیمة  .سعودي ة غی ة العمومی ملیون لایر سعودي في الجمعی
م تالجھات الرقابیة والمساھمین،  موافقةعد ب .ھـ)١٤٣٦رجب  ٨م (الموافق ٢٠١٥إبریل  ٢٧بتاریخ المنعقدة العادیة 

رة اإلفبدأت  یثحللسھم الواحد،  لایر سعودي ١٢ملیون سھم عادي بسعر  ٢٠ طرح اب ت اریخكتت ایو  ٥ بت  ٢٠١٥م
ن  وتمتوقد تم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة  .٢٠١٥مایو  ٢٥وانتھت في  ال م ادة رأس الم  ملیون لایر ٢٠٠زی

  .سعودي ملیون لایر ٤٠٠إلى  سعودي
  
  

  األساسي والمخفف السھمخسارة  -١١
  

ارةیتم احتساب  ھم األساس خس ف  يالس نوالمخف اھمین و م ات المس ارة) دخل عملی امل  (خس اھمین بتقسیم لالش لمس
  الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. خسارةصافي 

  
ةإصدار  يفعنصر المنحة  تم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم بأثر رجعي عن الفترة السابقة لتعكس  أسھم أولوی

  "ربحیة السھم" على النحو التالي: ٣٣في معیار المحاسبة الدولي رقم  لوبكما ھو مط
 ٢٠١٥ یونیو ٣٠    

 (غیر مدققة)
 ٢٠١٤ یونیو ٣٠
 مدققة)غیر (     

  (بالریاالت السعودیة)    
        

  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ینایر  ١اسھم عادیة مصدرة كما في 
  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  -     أسھم أولویةإصدار  عنصر المنحة في یرتأث

  -  ٨٫٠٨٨٫٣٩٨    أسھم أولویةتأثیر إصدار 
  ٢٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٨٫٠٨٨٫٣٩٨    المتوسط المرجح 

  
ن  ١٫٢٩٩عامل تعدیل مالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة للفترة السابقة باستخدام  احتسابم ت ي نسبة م سعر وھ

ادي لایر ٢٢٫١٣لایر سعودي للسھم العادي وسعر إغالق  ١٧٫٠٧ قیمةب السابق أسھم الحقوق ي سعودي للسھم الع  ف
  .قبل إصدار أسھم األولویة تداولیوم آخر 

  
  



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

  
  (تتمة) -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

   ٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینتة أشھر المنتھیالسو تي الثالثةلفتر
  

 - ١٨ - 
 

  القیمة العادلة لألدوات المالیة -١٢
  

تمثل القیمة العادلة السعر الذي یتم استالمه عند بیع أصل أو دفعه عند تحویل التزام خالل تعامالت منظمة بین 
 نقد وما في حكمهالمالیة للشركة من ال صولتتألف األ أطراف مشاركة في السوق في تاریخ القیاس (سعر التخارج).

  .ستحقات ومطلوبات أخرىمو  دائنةالذمم الوتتألف مطلوباتها المالیة من  وجودات مالیة أخرىمو 
  

األولیة  المالیةالقوائم في المدرجة الدفتریة عن قیمها  بشكل جوهريال تختلف  المعترف بها المالیة تألدوالإن القیم 
  .الموجزة

  
  :والتسلسل الهرمي للقیمة العادلةتحدید القیمة العادلة 

  
  تحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة:لتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي ل

  
  (أي دون تعدیل أو إعادة تعبئة). مثیلةشطة لموجودات أو مطلوبات أسعار متداولة في أسواق ن: ١مستوى 

  
جمیعها  تستندتقییم أخرى والتي  أسالیبأو مشابهة : أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات ٢مستوى 

  هامة على أساس مالحظة بیانات السوق. لمدخالت
  

  تعتمد على مالحظة بیانات السوق.ألي مدخالت  تستندتقییم والتي ال  أسالیب: ٣مستوى 
  

على أساس  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١و ٢٠١٥یونیو  ٣٠ ها العادلة كما فيجدول أدناه األدوات المالیة بقیمیعرض ال
  التسلسل الهرمي للقیمة العادلة:

  
  (غیر مدققة) م٢٠١٥یونیو  ٣٠كما في 

  
  االجمالي     المستوى الثالث    المستوى الثاني   المستوى األول  
  لایر سعودي   لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي    

          األدوات المالیة
          إستثمارات متاحة للبیع

  ١١٣٫٨٧٠٫٧٧٤  ١٫٩٢٣٫٠٧٨  -  ١١١٫٩٤٧٫٦٩٦  أدوات ملكیة
  ١١٣٫٨٧٠٫٧٧٤  ١٫٩٢٣٫٠٧٨  -  ١١١٫٩٤٧٫٦٩٦  لمجموعا
  

  مدققة)( م٢٠١٤دیسمبر  ٣١كما في 
  االجمالي     المستوى الثالث    المستوى الثاني   المستوى األول  
  لایر سعودي   لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي    

          األدوات المالیة
          إستثمارات متاحة للبیع

  ٧٩٫٢٨٤٫٨٣٣  ١٫٩٢٣٫٠٧٨  -  ٧٧٫٣٦١٫٧٥٥  أدوات ملكیة
  ٧٩٫٢٨٤٫٨٣٣  ١٫٩٢٣٫٠٧٨  -  ٧٧٫٣٦١٫٧٥٥  لمجموعا
  
  

وائم  إعدادفیما یتعلق باألدوات المالیة المعترف بھا بقیمتھا العادلة بوتیرة متكررة، تقوم الشركة، في نھایة كل فترة  ق
ى مالیة، بتحدید فیما لو حدثت تحویالت فیما بین مستویات التسلسل الھرمي وذلك من خالل إعادة تق یم تصنیفھا (عل ی

  أساس أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر ھامة لقیاس القیمة العادلة ككل).
  

ن ٢٠١٥ یونیو  ٣٠وخالل فترة الستة أشھر المنتھیة في  م، لم یكن ھنالك أیة تحویالت بین المستوى األول والثاني م
ى أو م ة تحویالت إل اك أی ن ھن م یك ة، ول ة مستویات قیاس القیمة العادل اس القیم ن مستویات قی ث م ن المستوي الثال

  العادلة.  
  



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

  
  (تتمة) -إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

   ٢٠١٥یونیو  ٣٠في  تینتة أشھر المنتھیالسو تي الثالثةلفتر
  

 - ١٩ - 
 

  اإللتزامات المحتملة  -١٣
 

ى  ً عل اءا ة، وبن ا العادی ى الشركة خالل دورة أعمالھ اوى عل ام دع أمین، تق ة شركات الت كما ھو الحال بالنسبة لغالبی
ى إستشارة القانونیین المستقلیین، تعتقد إدارة الشركة بأن المحصلة النھائیة لھ ذه القضایا لن یكون لھا أثر جوھري عل

  دخل الشركة أو وضعھا المالي.
  

  نتائج الفترة األولیة  -١٤
  

ً على النتائج الفعلیة ألعمال السنة النظامیة كاملة.   إن نتائج الشركة للفترة األولیة لیست مؤشرا
  

  أرقام المقارنة   -١٥
  

  ض للفترة الحالیة ولیس لھا أي تأثیر جوھري.جرى إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع العر
  
  

  الموجزة اعتماد القوائم المالیة األولیة -١٦
  
  .م٢٠١٥ یولیو ٢٣ بل مجلس اإلدارة بتاریخمن قِ الموجزة القوائم المالیة األولیة تم اعتماد 
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