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  )"والء"(المتحدة للتأمین التعاوني ودیة الشركة السع

(شركة مساهمة سعودیة)

األولیة الموجزة یضاحات حول القوائم المالیةإ

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  المنتهیةأشهر الستةلفترة 

عـــام -١

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

ــــــة الســــــعودیة وتأسســــــت ــــــاریخ العربی  رقــــــم تحــــــت ســــــجل تجــــــاري م٢٠٠٧یولیــــــو  ٤الموافــــــق هـــــــ ١٤٢٨ جمــــــادى اآلخــــــرة ١٩بت

٢٠٥١٠٣٤٩٨٢.  

إن نشاط الشركة الرئیسي هو القیام بمزاولة أعمال التأمین التعاوني وكل ما یتعلق بهذه األعمال وفقا لنظام مراقبة شركات 

لقانون") والئحته التنفیذیة في المملكة العربیة السعودیة. حصلت الشركة على الترخیص رقم (ت. م. ن التأمین التعاوني ("ا

 ٢٨) لممارسة أعمال التأمین العام والصحي وعملیات إعادة التأمین من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتاریخ ١٦/٢٠٠٨

  م.٢٠٠٨یولیو  ٢هـ الموافق ١٤٢٩جمادى اآلخرة 

ص السیاسات المحاسبیة الهامةملخ -٢

س إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة أس ١-٢

اسبة ـــوفقا لمعیار المح ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهیتینتم اعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة  

یه، فإن هـذه القـوائم المالیـة األولیـة المـوجزة لـیس الغـرض منهـا ان تتفـق مـع الخاص بالتقاریر المالیة األولیة. وعل ٣٤م ـــدولي رقــال

وفقــا لمعیــار التقــاریر المالیــة األولیــة الصــادر عــن الهیئــة  أي یهــا فــي المملكــة العربیــة الســعودیة،المبــادئ المحاســبیة المتعــارف عل

.(SOCPA)السعودیة للمحاسبین القانونیین

یة الموجزة المرفقة جمیع المعامالت التي تتألف بشكل رئیسي من المبالغ المتكررة والتي تعتبر تتضمن القوائم المالیة األول

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

ریخیة، فیما عدا بعض االستثمارات المتاحة للبیع التي یتم قیاسها تم اعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التا

ال السعودي الذي هو أیضا العملة الوظیفیة للشركة وعملة عرض هذه القوائم المالیة األولیة ـریـبالقیمة العادلة تم عرضها بال

الموجزة .

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

 يحاملوعلى  من الفائض السنوي من عملیات التأمین ٪٩٠ استالمبالشركةالمساهمین علىأنه وبحسب لوائح أنظمة التأمین ، 

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

              ١٠              



الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني ("والء")

(شركة مساهمة سعودیة)

(تتمه)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  المنتهیةأشهر الستةلفترة 

محاسبیة الهامة (تتمة)ملخص السیاسات ال -٢

السیاسات المحاسبیة ٢-٢

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

ییر الحالیة المذكورة أدناه والتي لم ، باستثناء تطبیق التعدیالت على المعا٢٠١٣دیسمبر  ٣١المراجعة السنویة للسنة المنتهیة في 

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

  .٢٠١٣دیسمبر  ٣١بالقوائم المالیة المدققة عن السنة المنتهیة في 

الوصفالمعیار 

القوائم المالیة الموحدة  ١٠على معاییر التقاریر المالیة الدولیة رقم تعدیالت 

اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى  ١٢تعدیالت على معاییر التقاریر المالیة الدولیة رقم 

القوائم المالیة المنفصلة  ٢٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

  العرض -األدوات المالیة   ٣٢تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

انخفاض قیمة الموجودات  ٣٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

األدوات المالیة: االعتراف والقیاس  ٣٩تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

الرسوم  ٢١تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة رقم 

ضریبة الدخل  ١٢محاسبة الدولي رقم تعدیالت على معیار ال

قررت إدارة الشركة عدم التطبیق المبكر للمعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة الصادرة التالیة والتي سیصبح معموال بها على 

:أو بعد ذلك التاریخ ٢٠١٤یولیو  ١الفترات التي تبدأ في 

١١  

الوصفالمعیار

تكلفة منافع الموظفین  ١٩رقم  تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي

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

االدوات المالیة  ٩معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

    ٢٠١٢التحسینات السنویة لعام 

    ٢٠١٣التحسینات السنویة لعام 



دة للتأمین التعاوني ("والء")الشركة السعودیة المتح

(شركة مساهمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمه)

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  المنتهیةأشهر الستةلفترة 

ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة) -٢

استخدام التقدیرات في إعداد القوائم المالیة  ٣-٢

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

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

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

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

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

المالیة للشركة ُتظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، المركز المالي ونتائج العملیات.

النقد وما في حكمه -٣

عملیات التأمین

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١یونیو ٣٠

(مراجعة)(غیر مراجعة)

االت السعودیة)(بالری

٦٧,٠٠٠٦٧,٠٠٠نقد في الصندوق

١٦٣,٣٥١,٦٢٣٣٣,٤١٩,٦٢٩نقد لدى البنوك

٨٥,٨٩٤,٩٨٢-الجلودائع 

١٦٣,٤١٨,٦٢٣١١٩,٣٨١,٦١١

عملیات المساهمین 

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١یونیو ٣٠

(مراجعة)(غیر مراجعة)

(بالریاالت السعودیة)

٤٥,٦١٢,٥٢٣٨٦,٣٦٦,١١٧نقد لدى البنوك

یتم إیداع الحسابات البنكیة الجاریة والودائع ألجل لدى مؤسسات مالیة ذات تصنیف إئتماني استثماري. 

یتم ربط الودائع ألجل مع بنوك محلیة وأجنبیة لفترات استحقاق تقل عن ثالثة أشهر من تاریخ الربط. تخضع جمیع الودائع 

 ٪٠,٨٠: ٢٠١٣ دیسمبر ٣١( ٢٠١٤یونیو  ٣٠سنوًیا كما في  ٪١,١الى  ٪٠,٨٠ مولة یبلغلمتوسط سعر عالقصیرة األجل 

.)سنویا ٪١,١الى 

١٢  



  )"والء"(متحدة للتأمین التعاوني الشركة السعودیة ال

(شركة مساهمة سعودیة)

(تتمة)األولیة الموجزة یضاحات حول القوائم المالیة إ

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  المنتهیةأشهر الستةلفترة 

أقساط تأمین وأرصدة تأمین مدینة -٤

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١یونیو ٣٠

(مراجعة)(غیر مراجعة)

(بالریاالت السعودیة)

١٤٣,٩٥٤,٦٨٨٩١,٥٨٩,٥٣٨أقساط تأمین مدینة

٢,٨٢١,٧٠٢١,٥٦٣,٩٧١أرصدة تأمین وٕاعادة تأمین مدینة

)١٤,٠٤٤,٦١٠()١٤,٩٦٠,٨٨٩(یلها مخصص دیون مشكوك في تحص

١٣١,٨١٥,٥٠١٧٩,١٠٨,٨٩٩

المعامالت مع الجھات ذات العالقة -٥

فیما یلي المعامالت الھامة التي تمت مع الجھات ذات العالقة والمبالغ التقریبیة ذات العالقة:

٢٠١٣یونیو٢٠١٤٣٠یونیو ٣٠

)راجعةمغیر (ة)راجع(غیر م
لریاالت السعودیة)(با

من أعضاء مجلس اإلدارة المستلمة األقساطإجمالي 
١٫٩٣٧٫٤٨٢١٫٥٧٤٫٣٥٨خاصة بھمذات عالقةوجھات

٧٫٧٢١٥٫٧٧٠موظفي اإلدارة العلیاإجمالي األقساط المستلمة من
٢٫٦٤١٫٢٠١٢٫٢٠٢٫٥٨٢المنافع اخرى–تعویض موظفي اإلدارة العلیا 

١٠٥٫٦٢٥٢٦٢٫١٣٩زمیلةشركة یابة عن مبلغ مستلم ن
٣٫٠٢٥١٫١٥٠٫٨٦٣زمیلةشركة مبلغ محمل على 

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

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١یونیو ٣٠

ة)مراجع()راجعة(غیر م

)(بالریاالت السعودیة
ارة العلیا والمدراء وجھات أقساط تأمین مستحقة القبض من موظفي اإلد

١٫٢٨٣٫٤٩١١٢٥٫٧٦٧عالقة خاصة بھمذات 
مطالبات دائنة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وجھات ذات 

٥٦٧٫٧٦٣-زمیلةعالقة / شركة 

١٣  



الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني ("والء")

(شركة مساهمة سعودیة)

القوائم المالیة األولیة الموجزة  (تتمة)إیضاحات حول 

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  المنتهیةأشهر الستةلفترة 

المعلومات القطاعیة  -٦

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

كما هو مبین أدناه. 

النتائج القطاعیة الرواتب التشغیلیة واإلداریة والمصاریف العمومیة واإلداریة.ال تتضمن

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

  دات.المدینة والمدفوعات المقدمة والموجودات األخرى والممتلكات والمع

إن المطلوبات القطاعیة ال تتضمن الحسابات الدائنة وذمم أرصدة معیدي التأمین الدائنة والمصاریف المستحقة والمطلوبات 

األخرى والمطلوب إلى عملیات المساهمین ومكافأة نهایة الخدمة.

القطاعات التشغیلیة 

المجموعأخرىتأمین هندسيتأمین ممتلكاتتأمین مركباتتأمین طبي

لفترة الثالثة أشهر المنتهیة في

(بالریاالت  السعودیة)(غیر مراجعة) ٢٠١٤یونیو  ٣٠   

١٥,١٨٠,٨٤٣٥٧,٧٨٩,٥٤٨٣٢,٥٩٤,٤٥٦٥٦,٣٠٢,١١٥١٣,٧٦٢,٠٩٧١٧٥,٦٢٩,٠٥٩إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

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

  ٦٣,٢١٣,٨٨٠  ٧,٠٩٠,٩٧٦  ١,٢٠٩,١٨٨  ٣,٢٨٩,٩١٦  ٣٩,٥٥١,٣٠٠  ١٢,٠٧٢,٥٠٠صافي اإلقساط المكتسبة

  ٤,٥٤٥,٠٢٦  ٢١٧,٠٩٥  ١,٦٠٢,٤١٠  ٢,٦٥٧,٢٦٦  ٦٨,٢٥٥  -عموالت إعادة التأمین

  ١٦٩,٥٦٥  ٢٠,٤٦٥  ١,٧٩٠  ٣,٠٩٥  ١٤٤,٢١٥  -ایرادات اكتتاب اخرى

  )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(مصاریف اكتتاب أخرى

مصاریف عمومیة وٕاداریة 

  )١١,٨٥٩,٨٥٨(أخرى (غیر موزعة)

  )٨,٧٧٠,١٩٩(            صافي العجز من عملیات التامین

١٤  



الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني ("والء")

(شركة مساهمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  (تتمة)

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  المنتهیةأشهر الستةلفترة 

(تتمه)عیة المعلومات القطا -٦

المجموعأخرىتأمین هندسيتأمین ممتلكاتتأمین مركباتتأمین طبي

(بالریاالت  السعودیة)     ٣٠ لفترة الستة أشهر المنتهیة في

(غیر مراجعة)٢٠١٤یونیو 

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

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

  ١١٢,٧٦٥,٠٣٨  ١٣,٣٣٤,٧٢٤  ٢,٠٦٤,٨٩٨  ٤,٣٥٨,١١٠  ٦٩,٦٧٩,٥٤١  ٢٣,٣٢٧,٧٦٥صافي اإلقساط المكتسبة

  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  -ایرادات اكتتاب اخرى

  )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(مصاریف اكتتاب أخرى

  )٢٥,٦٩٣,٠٧٧(  مصاریف عمومیة وٕاداریة أخرى (غیر موزعة)

  )٢٧,٨٩٠,٤٢٠(  العجز من عملیات التأمین

  ١٢,٦١٠  إیرادات عمولة من ودائع بنكیة

  )٢٧,٨٧٧,٨١٠(  صافي العجز من عملیات التامین

المجموعأخرىتأمین هندسيتلكاتتأمین ممتأمین مركباتتأمین طبي

(بالریاالت السعودیة)(غیر مراجعة) ٢٠١٤یونیو  ٣٠كما في 

موجودات عملیات التأمین

  ١٠٣,٣٩٧,٥٧٥  ١٣,٦٠٧,٧٨٠  ٥٨,٧٢٩,٥٤٨  ٣٠,٣٥٨,٧٦٧  ٧٠١,٤٨٠  -حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة 

  ١١٧,٧٣٩,١٥٧  ٦,١٤٤,٨٤٠  ٤٦,٥٥٧,١٧٤  ٦١,٦٢٣,٣٦٣  ٢,٥٦٩,٢٠٢  ٨٤٤,٥٧٨البات تحت التسویةحصة معیدي التأمین من المط

  ٢٠,١٤٩,٤٠٦  ١,٧٧٠,٧٣٣  ١,٢٥٩,٥٤٣  ٢,٢٣٤,٨٣٠  ٩,٧٤٧,٥٨٧  ٥,١٣٦,٧١٣تكالیف اكتتاب وثائق تأمین مؤجلة

  ٣٢٥,٨٧٣,٨٣٦          موجودات غیر موزعة 

  ٥٦٧,١٥٩,٩٧٤            مجموع الموجودات

لیات التأمینمطلوبات عم

  ٢٥٠,٧١١,١٣٢  ٢٢,٩١٩,٥٦٤  ٦٠,٣٦٣,٩٣٣  ٣١,٤٩٤,٧٠٣  ١٠٩,٦١٥,٩٩٠  ٢٦,٣١٦,٩٤٢أقساط تأمین غیر مكتسبة

  ٢١٢,٩٦٤,٧٣٢  ١٥,٣٥٦,٢٢٦  ٥٠,٢٩٧,٨٦٨  ٦٦,٤٦٩,٢٢٣  ٦٧,٧١١,٥٥٢  ١٣,١٢٩,٨٦٣مطالبات تحت التسویة

  ١٠,٢٤٢,٣٨٢  ٦٣٠,٨١٦  ٤,٦٨٣,٢٨٥  ٤,٥٦٧,٩٧٤  ١٤٠,٣٠٩  ٢١٩,٩٩٨عموالت إعادة تأمین غیر مكتسبة

  ٩٣,٢٤١,٧٢٨          مطلوبات غیر موزعة

  ٥٦٧,١٥٩,٩٧٤            والفائضمجموع المطلوبات

١٥  



الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني ("والء")

(شركة مساهمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  (تتمة)

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  المنتهیةر أشهالستةلفترة 

(تتمة)المعلومات القطاعیة  -٦

المنتهیةلفترة الثالثة اشهر 

المجموعأخرىتأمین هندسيتأمین ممتلكاتتأمین مركباتتأمین طبي(غیر مراجعة) ٢٠١٣یونیو  ٣٠في   

(بالریاالت السعودیة)

١٢,٢٧٦,١١٧١٧,٩٨٨,٠٠٢١٠,١٧٦,٧٢٧٥,٣١٤,٧٦٤١١,٣٨٨,٣٢٤٥٧,١٤٣,٩٣٤إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

٩,٨٠٦,٣٩٤٣٩,٩٣٧,٥١٦)٩٣٦,٤٥١(١٢,٢٧٦,١١٧١٧,٩٥٨,٩٨٨٨٣٢,٤٦٨صافي أقساط التأمین المكتتبة

٩,٤٨٨,٦٠٧١٩,٣١١,١٨١٧٥٢,٩١٢٦٦٢,٠٠٤٦,٨٤٦,٤٥٥٣٧,٠٦١,١٥٩صافي اإلقساط المكتسبة

٤٩,٣٠٣٢,١١٩,٠٧٧١,٠٧٦,٣٩٢٦٣,٧١٤٣,٣٠٨,٤٨٦-تأمینعموالت إعادة ال

١٠,١١٠٢,٠٥٥١,٢٨٠٩,٤٢٨٢٢,٨٧٣-ایرادات اكتتاب اخرى

)٢٩,١٨٨,٧٦٤()٤,١٨٠,٥٩٩(٤٠٦,٧٢٣)٨٠٨,١٢٠()١٩,٣٤٠,٣٥١()٥,٢٦٦,٤١٧(صافي المطالبات المتكبدة

)٨,٣٠٨,٨٤٧()٢,٢٧٨,٨٦٥()٧١٠,١٨٧()١,٠٥١,٩٥١()٣,١٢٢,٥٥٥()١,١٤٥,٢٨٩(مصاریف اكتتاب أخرى

)١٠,٩٩٣,٤١٠(مصاریف عمومیة وٕاداریة أخرى (غیر موزعة)

)٨,٠٩٨,٥٠٣(من عملیات التأمینالعجز

٩٦,٩٤٨إیرادات عمولة من ودائع بنكیة

)٨,٠٠١,٥٥٥(من عملیات التامینالعجزصافي 

المنتهیةاشهر الستةلفترة 

المجموعأخرىتأمین هندسيتأمین ممتلكاتتأمین مركباتتأمین طبي(غیر مراجعة) ٢٠١٣یونیو  ٣٠في   

(بالریاالت السعودیة)

١٩,٩٦٤,٧٦٥٦١,٥٢٥,٦١٢٥١,٥٤١,٩٠٠١٣,٩٤٥,٥٠٤١٩,٩٧٢,٤٧٤١٦٦,٩٥٠,٢٥٥إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

١٩,٩٦٤,٧٦٥٦٠,٥٤٤,٠٤٩٢,٤١٤,٧٦٣٤٩١,١١٩١٧,٥١٩,٦٠٤١٠٠,٩٣٤,٣٠٠صافي أقساط التأمین المكتتبة

٢١,٦٦٦,٢٠٠٣٧,٢٦٢,٨٠١١,٤٠٧,٧٨٣١,٧٩٠,٨١٥١٢,٤٢٥,٢٩٧٧٤,٥٥٢,٨٩٦صافي اإلقساط المكتسبة

٦١٢,٨٧٢٩٤,٠٠٢٣,٩٩٨,٠٣٦٢,٠٦٥,٥٧٩٧٢,٨٠٢٦,٨٤٣,٢٩١عموالت إعادة التأمین

٢٨,٠٩٠٧,٠٤٥٢,٤٩٠٢١,٦١٢٥٩,٢٣٧-ایرادات اكتتاب اخرى

)٥٣,٩٢٢,٣٤٧()٦,٨٣١,٢٣٧()١,٧٤٧,٤٢٧()١,٢٦٣,٣٧١()٣٣,٢٦٥,٩١٧()١٠,٨١٤,٣٩٥(صافي المطالبات المتكبدة

)١٣,٥٦٢,٢٢٧()٣,٦٣١,٩٨٤()١,٣٥٦,٣١٢()١,٦٩٩,٨٤٥()٤,٥٠٨,٣٣٣()٢,٣٦٥,٧٥٣(مصاریف اكتتاب أخرى

)٢١,٤٠٢,٣٨٠(ر موزعة)مصاریف عمومیة وٕاداریة أخرى (غی

)٧,٤٣١,٥٣٠(من عملیات التأمینالعجز

١٨٤,٢٣٩إیرادات عمولة من ودائع بنكیة

)٧,٢٤٧,٢٩١(من عملیات التامینالعجزصافي 

١٦  



الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني ("والء")

(شركة مساهمة سعودیة)

ئم المالیة األولیة الموجزة  (تتمة)إیضاحات حول القوا

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  المنتهیةأشهر الستةلفترة 

(تتمة)المعلومات القطاعیة  -٦

المجموعأخرىتأمین هندسيتأمین ممتلكاتتأمین مركباتتأمین طبي

(بالریاالت السعودیة)(مراجعة) ٢٠١٣دیسمبر  ٣١كما في 

ودات عملیات التأمینموج

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

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

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

رافیةالجغالتوزیعات

موجـودات / مطلوبـات جـزء ضـئیل مـنجمیع الموجودات والمطلوبات الجوهریـة للشـركة تقـع فـي المملكـة العربیـة السـعودیة ، باسـتثناء 

إعادة التأمین والمحتفظ بها خارج المملكة العربیة السعودیة .

الموجودات المالیة األخرى  -٧

  لي:الموجودات المالیة االخرى للشركة تصنف كالتاإن

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١یونیو ٣٠

)مراجعة()مراجعة(غیر 

(بالریاالت السعودیة)

  ٦,٥٠٠,٠٠٠    ٦,٥٠٠,٠٠٠محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

  ٥٣,٩٤١,٦٩٨    ١٠٤,٧٦٩,١٨٠متاحة للبیع

  ٥٠٠,٠٠٠  -قروض وحسابات مدینة

٦٠,٩٤١,٦٩٨    ١١١,٢٦٩,١٨٠  

١٧  



دة للتأمین التعاوني ("والء")الشركة السعودیة المتح

(شركة مساهمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  (تتمة)

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  المنتهیةأشهر الستةلفترة 

الودیعة النظامیة  -٨

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

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

احتیاطي نظامي  -٩

٪ مــن الــربح ٢٠بموجــب قــانون مراقبــة علــى شــركات التــأمین التعــاوني ، یجــب علــى الشــركة أن تحــول مــا ال یقــل عــن 

٪ مــن رأس مــال الشــركة. لــم یــتم مثــل هــذا تحویــل ١٠٠مي حتــى یعــادل هــذا االحتیــاطي الســنوي  إلــى االحتیــاطي النظــا

.الفترةخالل السنة بسبب الخسائر المتراكمة في نهایة 

رأس المال  -١٠

ریـــال ١٠ملیـون ســهم بمبلـغ  ٢٠سـعودي یتكــون مـن ریـــالملیـون  ٢٠٠إن رأس مـال الشـركة المصــرح بـه والمــدفوع هـو 

.سعودي لكل سهم

مؤسسة النقـد العربـي السـعوديهـ)، استلمت الشركة موافقة ١٤٣٥جمادى الثاني  ٢٣(الموافق  ٢٠١٤أبریل  ٢٣ریخ بتا

ملیـــون ریـــال ســعودي عـــن طریــق إصـــدار أســهم أولویــة للمســـاهمین الحــالیین. تقـــوم  ٢٠٠أســهمها العادیـــة بمبلــغ لزیــادة 

بعـــد تقـــدیم المعلومـــات والمســتندات التـــي حـــددتها. نتیجـــة (الهیئــة)الســـوق المالیـــةالشــركة حالیـــًا بالحصـــول علــى موافقـــة 

سعودي ریـالملیون  ٤٠ملیون ریـال سعودي یتكون من  ٤٠٠إلصدار أسهم أولویة، سوف یزداد رأس مال الشركة إلى 

سعودي لكل سهم لألسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل.ریـال ١٠بقیمة 

ربح السهم(خسارة)   -١١

الــدخل للفتــرة (الخســارة) صــافي بقســمةربــح الســهم األساســیة والمخفضــة مــن عملیــات المســاهمین (خســارة)یــتم احتســاب 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة خالل الفترة.

القیمة العادلة لألدوات المالیة  -١٢

مطلوبــات لتنظــیم معاملــة بــین القیمــة العادلــة هــو الســعر الــذي ســوف یســتلم لبیــع احــد الموجــودات او ســیتم دفعــه لتحویــل

ومـا فـي حكمـهنقـدالي سـعر الخـروج). تتكـون الموجـودات المالیـة للشـركة مـن أالمشاركین في السوق في تاریخ القیاس (

ومطلوبات اخرى. اتمستحقو وموجودات مالیة اخرى وموجودات اخرى والمطلوبات المالیة تتكون من ذمم دائنة 

مالیــة المعتــرف بهــا لیســت مختلفــة بشــكل جــوهري عــن قیمتهــا الدفتریــة المدرجــة فــي القــوائم إن القیمــة العادلــة لــألدوات ال

المالیة األولیة الموجزة.

١٨  



الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني ("والء")

(شركة مساهمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  (تتمة)

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  منتهیةالأشهر الستةلفترة 

القیمة العادلة لألدوات المالیة  -١٢

تحدید القیمة العادلة والتسلسل الهرمي للقیمة العادلة

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

ي دون تعدیل او إعادة تسعیر): األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة (ا١المستوى 

: األســعار المتداولــة فــي األســواق النشــطة لموجــودات ومطلوبــات مماثلــة أو أســالیب تقیــیم أخــرى التــي تســتند ٢المســتوى 

جمیع المدخالت الهامة لها على بیانات السوق الملحوظة.

ت السوق الملحوظة.: طریقة التقییم التي ال تعتمد اي من مدخالتها الهامة على بیانا٣المستوى 

علــى  ٢٠١٣دیســمبر  ٣١و  ٢٠١٤یونیــو  ٣٠قیمــة العادلــة كمــا فــي المقومــة بالالجــدول أدنــاه الموجــودات المالیــة یبــین

أساس التسلسل الهرمي للقیمة:

(غیر مراجعة) ٢٠١٤یونیو  ٣٠كما في 

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

(بالریاالت السعودیه)

لمالیةاالدوات ا

محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

٦,٥٠٠,٠٠٠-٦,٥٠٠,٠٠٠-أدوات دین

استثمارات متاحة للبیع

٢,٧٢٣,٧٠٨١٠٤,٧٦٩,١٨٠-١٠٢,٠٤٥,٤٧٢أدوات ملكیة

١٠٢,٠٤٥,٤٧٢٦,٥٠٠,٠٠٠٢,٧٢٣,٧٠٨١١١,٢٦٩,١٨٠المجموع

(مراجعة) ٢٠١٣دیسمبر  ٣١ فيكما 

المجموع٣المستوى ٢وى المست١المستوى 

(بالریاالت السعودیه)

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

وقروضدفعات 

٥٠٠,٠٠٠٥٠٠,٠٠٠--قرض

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

١٩  



الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني ("والء")

(شركة مساهمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  (تتمة)

  ٢٠١٤یونیو  ٣٠في  المنتهیةأشهر الستةلفترة 

ة لألدوات المالیةالقیمة العادل  -١٢

یـــتم االعتـــراف بـــاألدوات المالیـــة بالقیمـــة العادلـــة علـــى أســـاس متكـــرر، تحـــدد الشـــركة مـــا إذا كـــان التحویـــل قـــد وقـــع بـــین 

المستویات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقییم التصنیف (استنادا الى أدنى مستوى المدخالت التـي هـي جوهریـة 

) في نهایة كل فترة مالیة.في القیاس بالقیمة العادلة ككل

ــم تكــن هنــاك تحــویالت بــین المســتوى ٢٠١٤یونیــو  ٣٠المنتهیــة فــي أشــهر الســتةخــالل فتــرة  فــي  ٢و المســتوى  ١، ل

القیمة العادلة.لمقاییس ٣القیمة العادلة، ولیست هناك تحویالت الى او من المستوى مقاییس 

محتملةالتزامات   -١٣

وبنـــاءًا علـــى .لبیـــة شـــركات التـــأمین، تقـــام دعــاوى علـــى الشـــركة خـــالل دورة أعمالهـــا العادیـــةكمــا هـــو الحـــال بالنســـبة لغا

نصــیحة المستشــارین القــانونیین المســتقلین ، تعتقــد ادارة الشــركة بــأن المحصــلة النهائیــة لهــذه القضــایا لــن یكــون لهــا أثــر 

.جوهري على دخل الشركة أو وضعها المالي 

نتائج الفترة األولیة  -١٤

كاملة.النظامیة السنة ألعمالالنتائج الفعلیة  علىمؤشرا لیستن نتائج الشركة للفترة االولیة ا

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة   -١٥

  .٢٠١٤ یولیو ١٦تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

٢٠  




