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 شركة والء للتأمين التعاوني

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

 ايضاحات حول القوائم المالية
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 علومات عامةم  -3

إن شركة و ا للتأمين التعاوني )الشركة السعودية المتحدم للتأمين التعاوني سابقاً( )"الشركة"( هي شدركة مسداهمة سدعوديةم تأسسدت 
م(م بموجب السجـل التجداري 1117يوليو  4هـ )المواف  1418جماد  اآلخرم  19في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 

 (.1151114981قم )ر
 

يتمثل نشاا الشركة الرئيسي في القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعل  بهذه ايعمال وذلدك وفقدا لنادام مراقبدة شدركات 
التددأمين التعدداوني )"القددانون"( ولوائحددل التنفيذيددة فددي المملكددة العربيددة السددعودية.  حصددلت الشددركة علددى التددرخيص رقددم )ت.م.ن 

جمداد   18م( لمزاولة أعمال التأمين العام والصحي وإعادم التأمين من مؤسسة النقدد العربدي السدعودي )"سداما"( بتداريخ 16/1118
 م(.1118يوليو  1هـ )المواف  1419اآلخرم 

 

افقدة علدى م علدى تعدديل اسدم الشدركة واسدتكمال المو1117ينداير  11وافد  مجلدس اإلدارم فدي اجتماعدل المنعقدد بتداريخ خ ل السنةم 
هددـم حصددلت الشددركة علددى موافقددة مؤسسددة النقددد 1418جمدداد  الثانيددة  1م الموافدد  1117مددارس  1اإلجددرااات القانونيددةم وبتدداريخ 

العربي السعودي على تعديل اسم الشركة مدن الشدركة السدعودية المتحددم للتدأمين التعداوني "و ا" إلدى شدركة و ا للتدأمين التعداونيم 
م . تدم ا نتهداا مدن 1117مدايو  11عديل اسم الشركة فدي اجتمداع الجمعيدة العامدة غيدر العاديدة المنعقددم بتداريخ وتمت الموافقة على ت

  م.1117يونيو  4جمي  اإلجرااات القانونية وتم إصدار السجل التجاري الجديد وتعديل الناام ايساسي في 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -1
على جمي  السنوات تم تابي  هذه السياسات بشكل منتام  ادناه. موضحة ة المابقة في إعداد هذه القوائم الماليةالسياسات المحاسبيان اهم 

 المعروضة.
 

 عداد اإلس اأس  1-3
تدم لتدي اوفيمدا عددا ا سدتثمارات المتاحدة للبيد  م على اساس ا ستحقاق وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالمرفقة هذه القوائم المالية تم اعداد 

 والدخل الشامل للمساهمين.قياسها بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي 
 

مم وفقاً للمعيار الدولية إلعداد التقارير المالية المعدل من قبل 1117ديسمبر  11تم إعداد القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 
بة عن الزكام وضريبة الدخل والذي يتالب تابي  جمي  المعايير الدولية للتقارير مؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"( بشأن المحاس

"ضرائب الدخل" والتفسير رقم  -( 11المالية الصادرم عن المجلس الدولي لمعايير المحاسبة بإستثناا تابي  معيار المحاسبة الدولي رقم )
 181111174519العربي السعودي )"ساما"( رقم  لتعميم مؤسسة النقد"الرسوم" والمتعلقان بالزكام وضريبة الدخل. وفقاً  -(  11)

م والذي أتب  بعدم تعدي ت توضيحية  حقة تتعل  بالمحاسبة عن الزكام وضريبة الدخل )"تعميمات 1117أبريل  11الصادر بتاريخ 
ى قائمة التغيرات في حقوق المساهمين ساما"(م حيث يتم احتساب استحقاق الزكام وضريبة الدخل على أساس رب  سنوي وتحميلها عل

م أعدت الشركة قوائمها المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. إن هذا التغيير في 1116ديسمبر  11تحت بند ايرباح المبقام. حتى 
 إاار العمل لم ينتج عنل أي تغيير في السياسة المحاسبية الخاصة بالزكام وضريبة الدخل.

 

ـ )المواف  1417رجب  15ارم التجارم واإلستثمار العمل بناام الشركات الجديد اعتباراً من بدأت وز تاريخ التابي م  -م( 1116مايو  1ه
هـم وعليل فإن على الشركات 1185ربي  ايول  11بتاريخ  6ليحل محل ناام الشركات القديم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/

الناام إجراا كافة التعدي ت ال زمة على ناامها ايساسي لتتواف  م  متالبات أحكام ناام الشركات الجديد  القائمة كما بتاريخ تابي 
 خ ل فترم مدتها سنة واحدم من تاريخ تابي  ناام الشركات الجديد. 

 

 وب وفقا لمقتضى اإلنامة الجديدم. تم إستكمال كافة اإلجرااات القانونية والتعدي ت ال زمة على الناام اإلساسي للشركة كما هو مال
 

ابقاً للناامم فإن الشركة تحتفا بحسابات مستقلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمينم ويتم عدرض القدوائم الماليدة علدى ذلدك 
قيددد ا يددرادات ايسدداس وتحددتفا الشددركة بالحيددازم الفعليددة وملكيددة جميدد  ايصددول المتعلقددة بعمليددات التددأمين وعمليددات المسدداهمين. ت

والمصاريف المنسوبة بوضوح الى أي من هذين النشااين فدي الحسدابات ذات الع قدة. وتقدوم إدارم الشدركة ومجلدس إدارتهدا بتحديدد 
 ايساس الذي يتم بناا عليل توزي  المصاريف من العمليات المشتركة

 

التأمين التعاونيم يوزع الفائض الناشئ عن عمليات التأمين على النحو  وفقاً للناام ايساسي للشركة واللوائح التنفيذية لناام مراقبة شركات
 التالي :

%91 المحول إلى عمليات المساهمين  
 %11 المحول إلى الفائض المتراكم لعمليات التأمين

 111% 
            

 اذا نتج عجز في نتائج اعمال التامينم فإن العجز يتحملل المساهمين
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 ن التعاونيشركة والء للتأمي

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

 ( تتمةايضاحات حول القوائم المالية ) 
 م 1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -1
لةا 1-1  لمعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّ

م أو بعد ذلك 1117يناير  1قامت الشركة يول مرم بتابي  بعض المعايير والتعدي تم السارية المفعول على الفترات السنوية ابتداا من 
التنفيذ بعد. كما تم ا فصاح عن ابيعة التاريخ. ولم تقم الشركة بالتابي  المبكر يي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ولم يدخل حيز 

 وأثر كل من تلك المعايير الجديدم والتعدي ت أدناه. لم يكن لهذه المعايير تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.
 

 م1037يناير  3المعايير الصادرة والمطبقة بتاريخ 
ا خ ل السنة الحالية. لم يكن لهذه المعايير اي تأثير جوهري على المبالر فيما يلي المعايير الجديدم والمعدلة والتفسيرات التي تم تابيقه

 المصرح عنها في القوائم المالية المرفقة. التعديل لـ:
 

   7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( مبادرة اإلفصاح ) 
ات في المالوبات الناشئة عن التدفقات النقدية والتي تتالب التعدي ت ا فصاح عن التغيرات والتي تتعل  بمبادرم ا فصاح عن التغير

 تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المالوبات الناشئة عن أنشاة التمويل.
 

  31تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (المحققة  غير للخسائر المؤجلة الضريبية الموجودات إثبات ) 
 بية عن الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة على أدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلةتوضح التعدي ت المحاس

  
والتي لم يتم تطبيقها بشكل  1038يناير  3المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الصادرة والتي لم سيبدأ سريانها في أو بعد 

 مبكر من قبل الشركة:
 م: 1118يناير  1عدم تابي  المعايير الجديدم والمعدلة والتفسيرات الصادرم والتي سيبدأ سريانها بعد  م الشركةإدارقررت 

 

   ( 2معيار التقارير المالية الدولية رقم:) 
المصنفة حاليا إعادم تصنيف جزا جوهري من الموجودات المالية و 9من المتوق  أن ينتج عن تابي  معيار التقارير المالية الدولية رقم 

كإستثمارات متاحة للبي م وتصنيفها حسب القيمة العادلة من خ ل قائمة الدخل أو وف  القيمة العادلة من خ ل قائمة الدخل الشامل. إن 
قيمتها العادلة المخصصات الدائنة لمقابلة الموجودات المالية والمسجلة بالتكلفة المافأم وسندات الدين التي تقاس بالقيمة العادلةم وتغيرات 

ير المعترف بها في قائمة الدخل الشاملم من المتوق  ان تزداد نتيجة لتابي  اريقة الخسارم ا ئتمانية المتوقعة. عند تابي  معيار التقار
الدخل وف  خيار المعدل "عقود التأمين" قد يصنف المزيد من الموجودات المالية حسب القيمة العادلة من خ ل قائمة  4المالية الدولية رقم 

والذي سمح بإعفاا مؤقت  4القيمة العادلة. تتاب  الشركة تعدي ت مجلس معايير المحاسبة الدولية على معيار التقارير المالية الدولية رقم 
كون مؤهلة لهذا بالنسبة للشركات التي تتعل  أنشاتها بالتأمين. تعتقد الشركة بأنها ست 9من تابي  معيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .م1111يناير  1إلى تاريخ  ح  بحيث   يتجاوز  9اإلعفاا المؤقت وسوف يتم تأجيل تابي  معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

  1038يناير  3يسري للفترات التي تبدأ في أو بعد  –"عقود التأمين"  5تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ومعيار عقود التأمين الجديدم القادم. 9متعلقة بالتواريخ المختلفة للسريان الفعلي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ال
 

 ( 37المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم)   1013يناير  3يسري للفترات التي تبدأ في أو بعد  -عقود التأمين 
يتمثل  ( المبادئ الخاصة با عتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين.17اد التقارير المالية رقم )حدد المعيار الدولي إلعد

( في ضمان قيام الشركة بتقديم معلومات مناسبة والتي مثل بعدل تلك العقود. 17الهدف من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
 النقدية. تخدمي البيانات المالية لتقييم أثر عقود التأمين على المركز المالي للشركة وايداا المالي والتدفقاتتوفر هذه المعلومات أساًسا لمس

 
 1ويناب  على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  1117( في مايو 17تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

 1111يناير 
 

  1038يناير  3يسري للفترات التي تبدأ في أو بعد  –"االستثمارات العقارية"  50ى معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت عل 
يكون هناك دليل  -وفقا عندما  –بحيث تنص على أن المنشأم تقوم بتحويل عقار إلى أو من عقار استثماري عندما  57تعديل الفقرم رقم 

ير في ا ستخدام إذا استوفى العقارم أو توقف عن استيفاا تعريف ا ستثمار العقاري. و  يشكل على تغير في ا ستخدام. ويحدث التغ
مثلة التغير في نوايا اإلدارم في استخدام العقار بحد ذاتل دلي  على حدوث تغير في ا ستخدام. وقد تم تعديل الفقرم لتنص على أن قائمة اي

 الواردم فيها غير شاملة.
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 لتأمين التعاونيشركة والء ل

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

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م 1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 مة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تت  -1
لةا 1-1  لمعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّ

 

  يسري عند البدء في تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  –األدوات المالية  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 (2رقم )

(م باإلضافة إلى اإلفصاحات المتعلقة بإفصاحات 9لمالية رقم )اإلفصاحات المتعلقة بالتابي  المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير ا
محاسبة التحوا اإلضافية )والتعدي ت ال حقة( الناتجة عن إدخال فصل محاسبة التحوا في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

(9.) 
 

  1038يناير  3يسري للفترات التي تبدأ في أو بعد  –ع العمالء اإليرادات من العقود م  34المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
والذي وض  نموذجاً شام ً واحداً لتستخدمل المنشات في  15مم تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 1114في مايو  

محل اإلرشادات الحالية  15إلعداد التقارير المالية رقم المحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود م  العم ا. سوف يحل المعيار الدولي 
عقود اإلنشاا والتفسيرات  11اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  18ل عتراف باإليرادات بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ذات الصلة عندما يصبح سارياً. 
 

  ( الد1تعديل معيار التقارير المالية الدولي رقم )يسري  –تصنيف و قياس معامالت الدفع على أساس السهم  -فع على أساس االسهم
 1038يناير  3للفترات التي تبدأ في أو بعد 

تصنيف معام ت • المحاسبة عن آثار شروا ا ستحقاق على معام ت الدف  على أساس السهم. • تتعل  هذه التعدي ت بالمجا ت التالية:  
والمحاسبة عن تعديل شروا وأحكام الدف  على •   صافي مزايا التسوية الصافية  لتزامات ضريبة ا ستقااع. الدف  على أساس السهم م

 أساس ايسهم التي تغير المعاملة من تسوية نقدية إلى تسوية حقوق ملكية. 
  

تالبات انتقالية محددم. يمكن أن يتم تابي  م م  م1118يناير  1تسري التعدي ت بأثر مستقبلي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 التعدي ت بأثر رجعي فقا إذا كان من الممكن القيام بذلك دون استخدام اإلدراك المتأخر. ان التابي  المبكر مسموح بل. 

  

  1032 يناير 3يسري للفترات التي تبدأ في أو بعد  –عقود اإليجار  38المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
کيف يقوم معد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية با عتراف  16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

اف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار. يوفر المعيار نموذج محاسبة واحد للمستأجر والذي يتالب من المستأجرين ا عتر
شهرا أو أقل أو إذا کان ايصل ذو قيمة منخفضة. ويواصل  11بموجودات ومالوبات جمي  عقود اإليجار إ  إذا کانت مدم اإليجار 

بشأن  16المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو تمويليةم حيث إن نهج المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 (.17رين لم يتغير بشكل جوهري عن سابقلم معيار المحاسبة الدولي رقم )محاسبة المؤج

 

  االستثمارات في  18القوائم المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم  30تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 1038يناير  3تبدأ في أو بعد  يسري للفترات التي –( 1033الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة )

 تتعل  بمعالجة بي  أو المساهمة بالموجودات من مستثمر أو شركة زميلة أو مشروع مشترك
 

  يناير  3يسري للفترات التي تبدأ في أو بعد  –: معامالت العملة األجنبية والمقابل المقدم 11لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم
1038 

 التفسير معام ت العم ت ايجنبية أو أجزاا من المعام ت حيث أنل:يتناول هذا  

 قيم أو م سعر بعملة أجنبية  يوجد مقابل م 

                         تعترف المنشأم بأصل مدفوع مقدم أو التزام دخل مؤجل فيما يتعل  بذلك المقابل وذلك قبل ا عتراف بايصول أو                             
 المصروفات أو ا يرادات ذات الصلة.

 ي عد أصل الدف  المقدم أو التزام الدخل المؤجل غير نقدي 
  

ي . إن تتوق  اإلدارم أن يتم تابي  هذه المعايير والتفسيرات والتعدي ت الجديدم في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة وواجبة التاب
( والمعيار الدولي إلعداد 9لتعدي ت الجديدم باستثناا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )اعتماد هذه المعايير والتفسيرات وا

(م لن يكون لل أي أثر جوهري على القوائم المالية للشركة 17(م والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15التقارير المالية رقم )
 خ ل فترم التابي  ايولي.



- 07 - 

 

 
 

 ة والء للتأمين التعاونيشرك
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(مة ملخص السياسات المحاسبية الها  -1

 

 استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية  1-1
التي تؤثر يتالب إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية استخدام بعض التقديرات وا فتراضات المحاسبية الهامة 

ات والمالوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية ومبالر اإليرادات على مبالر الموجودات والمالوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجود
 والمصاريف المصرح بها خ ل فترم القوائم المالية . كما يتالب من اإلدارم مزاولة حكمها وتقديرها في عملية تابي  السياسات المحاسبية

الية في الفترم التي تتغير فيها ا فتراضات. وتعتقد اإلدارم أن للشركة. وقد يكون للتغيرات في ا فتراضات تأثير جوهري على القوائم الم
ا فتراضات ايساسية م ئمة وأن القوائم المالية للشركة ت اهر بصورم عادلةم من كافة النواحي الجوهريةم المركز المالي ونتائج 

التعقيدم أو النقاا التي تكون فيها التقديرات وا فتراضات هذا وقد تم ا فصاح عن النقاا التي تتضمن درجة عالية من التقدير أو العمليات. 
 .1تشكل أهمية بالنسبة للقوائم المالية في ا يضاح 

 
 تصنيف المنتج  1-5
 
 عقود التأمين 1-5-3

عليل( من تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تقبل فيها الشركة )المؤمن( مخاار التأمين الجوهرية من قبل ارف آخر )المؤمن 
خ ل ا تفاق على تعويض المؤمن عليل فيما لو اثر حدث مستقبلي معين غير مؤكد )حدث مؤمن عليل( يؤثر سلباً على المؤمن عليل. 

يق  كمبدأ عامم تحدد الشركة اذا ما كان لديها مخاار تأمين جوهرية وذلك بمقارنة المناف  المدفوعة م  المناف  المستحقة الدف  في حال لم 
 لحدث المؤمن عليل.ا
 

عند تصنيف العقد على أنل عقد تأمينم فإنل يبقى عقد تأمين خ ل فترم سريان العقدم حتى لو انخفضت مخاار التأمين بشدكل ملحدوا 
 خ ل مدم الفترم ما لم يتم الغاا جمي  الحقوق او ا لتزامات او انتهت ص حيتها .

 
 عقود االستثمار 1-5-1

بأنها تلك العقود التي يتم من خ لها تحويل المخاار المالية الهامة. وتتمثل المخاار المالية في التغير المحتمل في تعرف عقود ا ستثمار 
المستقبل في واحد أو أكثر من أسعار الفائدم المحددم أو سعر السهم أو سعر السل  أو سعر صرف العم ت ا جنبية ومؤشر ايسعار أو 

 شر ا ئتماني أو متغيرات أخر .التصنيف ا ئتماني أو المؤ
 

 كما يمكن إعادم تصنيف عقود ا ستثمار كعقود تأمين بعد نشواها اذا اصبح خار التأمين جوهري .
 
 التقارير القطاعية 1-4

مات مالية يعتبر القااع التشغيلي عنصراً من عناصر الشركة التي تقوم بمزاولة اعمال ينتج عنها إيرادات وتتكبد عليل مصاريف ولل معلو
يم منفصلة متاحة يتم تقييمهـا بانتاام من قبل رئيس وحدم العمليات والمتخذ للقرار لتحديد الاريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد وتقي
ها ايداا. ويغراض إداريةم ان الشركة منامة الى وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتهام ولديها خمسة قااعات تشغيلية يتم ا فصاح عن

 كما يلي :
 

 . التأمين الابي؛ وهو يغاي التأمين الصحي 

 . تأمين المركبات؛ وهو يغاي التأمين على المركبات 

 . تأمين الممتلكات؛ وهو يغاي التأمين على الممتلكات 

 . التأمين الهندسي؛ وهو يغاي التأمين على ا عمال الهندسية والمقاو ت 

 ين البحري والتأمينات العامة ايخر  .اعمال التأمين ايخر م وهو يغاي التأم 
 

يتم تقييم أداا القااع على أساس الربح أو الخسارم والتي يتم قياسهام في بعض الندواحيم بصدورم مختلفدة عدن الدربح أو الخسدارم فدي 
 القوائم المالية. 

 

تدتم وفقداً يسدعار التحويدل بدين قااعدات  لم تحدث أية معام ت فيما بين القااعات خ ل السدنة. وفدي حالدة حددوث أيدة معاملدةم فانهدا
 ايعمالم وتتم بنفس شروا التعامل م  اياراف ايخر .

 

يعتبر دخل المساهمين قااع غير تشغيلي. ان الدخل المكتسب من الودائ  يجل وا ستثمارات هو النشاا الوحيد لتحقي  اإليرادات. يتم 
 ير المباشرم ايخر  للقااع على أساس مناسب. تخصيص بعض مصاريف التشغيل المباشرم والمصاريف غ
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 لم يذكر غير ذلك()جمي  المبالر بالريـال السعودي ما 

 
 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -1
 العملة الوظيفية وعملة العرض 1-8

لعم ت يتم ا حتفاا بدفاتر الشركة المحاسبية بالريـال السعودي الذي يعتبر أيضاً هو العملة الوايفية للشركة. تترجم المعام ت التي تتم با
عار التحويل السائدم وقت حدوث المعام ت. وي عاد تحويـل الموجودات والمالوبات النقدية القائمة ايجنبية بالريـا ت السعودية بأس

في بالعم ت ايجنبية بأسعار التحويل السائدم بتاريخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة دخل عمليات التأمين أو 
 قائمة دخل المساهمينم  كما هو مناسب .

 
 الممتلكات والمعدات  1-7

التكلفة ت قيد الممتلكات والمعدات مبدئياً بالتكلفة وتدرج  حقاً بالتكلفة مخصوماً منها ا سته ك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. وتتضمن 
عتراف بها كأصول مستقلةم  المصاريف المرتباة مباشرم بتملك الموجودات. وتدرج التكاليف ال حقة بالقيمة الدفترية لألصول أو يتم ا 

 كما هو مناسبام وذلك فقا عندما يكون من المحتمل تدف  مناف  اقتصادية مرتباة بالبند إلى الشركة وعندما يمكن قياس تكلفة البند بصورم
فترم المالية التي يتم يعتمد عليها.  تقيد جمي  مصاريف اإلص ح والصيانة ايخر  على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم خ ل ال

 تكبدها فيها.
 
 

ويقيد ا سته ك على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم وفقاً لاريقة القسا الثابدت لتوزيد  التكلفدة المتعلقدة بتلدك ايصدول حتدى 
 قيمتها التخريدية وذلك على أساس ايعمار اإلنتاجية المقدرم التالية:

  السنوات                
  4      م كمبيوتر      اجهز

 5    ايثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
 4      السيارات 

 

تحدد ايرباح والخسائر الناشئة عن ا ستبعادات بمقارنة قيم المتحص ت بالقيمة الدفتريةم وتددرج الفدروق فدي قائمدة عمليدات التدأمين 
 والفائض المتراكم.

 

ث والتركيبات والمعدات المكتبية للتاكد من عدم وجود انخفاض في القيمة وذلك عند وجدود أحدداث أو تتم مراجعة القيمة الدفترية لألثا
اروف تشير الى عدم امكانية تحصيل القيمة الدفترية. في حال توفر اي من هذه المؤشرات وعنددما تزيدد القيمدة الدفتريدة عدن القيمدة 

لوصول على إلى قيمتهدا القابلدة ل سدتردادم بحيدث تكدون القيمدة القابلدة ل سدترداد المقدرم القابلة ل ستردادم تخفض قيمة الموجودات ل
 هي القيمة العادلة للموجودات بعد خصم تكاليف بيعها أو قيمتها اإلستخداميةم أيهما أعلى.

 
 األصول المالية  1-8
 التصنيف  1-8-3

بات المدينةم وا ستثمارات المتاحة للبيد م وا سدتثمارات المحدتفا تصنف الشركة أصولها المالية إلى الفئات التالية : القروض والحسا
بها حتى تاريخ ا ستحقاق.  تقوم ا دارم بالتصنيف عند ا عتراف المبدئي والذي يعتمدد علدى الغدرض الدذي تدم اقتنداا ايصدل المدالي 

 من اجلل.
 

 القروض والحسابات المدينة  (أ
ية غير مشتقة وتحمل دفعات ثابتة وقابلة للتحديد غير مدرجة بسوق نشاةم باستثناا تلك التي تعد القروض والحسابات المدينة أصو ً مال

تنوي الشركة بيعها في فترم قصيرم المد  أو تلك التي خصصتها كمتاحة للبي . كما تصنف الحسابات المدينة الناشئة عن عقود تأمين 
 قيمتها كجزا من مراجعة انخفاض قيمة القروض والحسابات المدينة.ضمن هذه الفئة ويتم مراجعتها فيما يتعل  با نخفاض في 

 
 االستثمارات المتاحة للبيع  (ب

إن ا سددتثمارات المتاحددة للبيدد  تمثددل ايصددول الماليددة التددي ينددو  ا حتفدداا بهددا لفتددرم زمنيددة غيددر محددددم والتددي يمكددن بيعهددا لتلبيددة 
أسدعار صدرف العمد ت أو أسدعار ايسدهم ويدتم تصدنيفها بهدذا التصدنيف عندد  ا حتياجات للسيولة أو التغيرات في أسدعار العمولدة أو

 نشوئها.
 

 االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق جـ(
إن ا سددتثمارات المحددتفا بهددا لتدداريخ ا سددتحقاق تمثددل أصددو ً ماليددة تحمددل دفعددات ثابتددة أو قابلددة للتحديددد ويكددون لددد  الشددركة النيددة 

 على ا حتفاا بها حتى تاريخ ا ستحقاق. اإليجابية والمقدرم
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 ذكر غير ذلك()جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم ي

 
 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة   -1
 االعتراف والقياس والغاء االعتراف  1-8-1

يتم ا عتراف بمشتريات ومبيعات ا ستثمارات المتاحة للبي  بتاريخ التداول وهو التاريخ الذي تلتزم فيل الشدركة بشدراا ا سدتثمارات 
المتاحة للبي  مبدئيا بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعام ت التي ترتبا ارتباااً مباشراً بإقتنائها أو بيعها. ويتم ا عتراف با ستثمارات 

 وتدرج  حقا بالقيمة العادلة.
 

يتم ا عتراف بالتغيرات في القيمدة العادلدة ل سدتثمارات المتاحدة للبيد  فدي قدوائم الددخل الشدامل للمسداهمين والمركدز المدالي لعمليدات 
 همين. إذا كانت موزعة على حسابات المساهمين.المسا

   

إن ا ستثمارات المحتفا بها لتاريخ ا ستحقاق والقروض والحسابات المدينةم تدرج بالتكلفة المافأم مخصدوماً منهدا اي انخفداض فدي 
 القيمة.

 

ا عتددراف بأيددة أربدداح أو خسددائر مددن تحتسددب التكلفددة المافددأم بايخددذ فددي ا عتبددار أي خصددم أو إضددافة مدرجددة عنددد ا قتندداا. ويددتم 
ا سددتثمارات فددي قائمددة الدددخل للمسدداهمينم إذا كانددت موزعددة علددى حسددابات المسدداهمينم وذلددك عنددد التوقددف عددن ا عتددراف بهددذه 

 ا ستثمارات أو انخفاض قيمتها.
 

هدذه ايصدول أو تحويلهدا أو عندد قيدام  يتم التوقف عن ا عتراف بايصدول الماليدة عندد انتهداا الحد  فدي اسدت م التددفقات النقديدة مدن
الشددركة بشددكل فعلددي بنقددل كافددة المخدداار والمندداف  المتعلقددة بالملكيددة. وعنددد بيدد  ا سددتثمارات المتاحددة للبيدد  أو انخفدداض قيمتهددام فددإن 

دخل الشامل للمساهمين كـ تعدي ت القيمة العادلة المتراكمة المعترف بها في حقوق الملكيةم تدرج في قائمة عمليات التأمين أو قائمة ال
"أرباح وخسائر من استثمارات متاحة للبي ". يتم ا عتراف بالعمولة من ا ستثمارات المتاحة للبي  المحتسدبة بإسدتخدام اريقدة معددل 

 الفائدم الفعال في قائمة الدخل كجزا من اإليرادات ايخر .
 

 تحديد القيم العادلة 1-8-1
ستثمارات المدرجة في السوق المالية النشاة بناا على ايسعار الحالية المدرجدة فدي السدوق الماليدة. وفدي يتم احتساب القيم العادلة ل 

حال عدم توفر سوق نشاة لألصول الماليةم يتم تحديد القيمة العادلة باسدتخدام ادرق التقيديمم والتدي تتضدمن اسدتخدام السدعر الفدوري 
التدددفقات النقديددة المخصددومة واددرق التقيدديم ايخددر  الشددائعة ا سددتخدام مددن قبددل للمعاملددة فددي تعددام ت السددوق المباشددرم وتحليددل 

المشاركين في السوق. يتم ا عتراف بتوزيعات ايرباح مدن أدوات الملكيدة المتاحدة للبيد  فدي قائمدة دخدل المسداهمين عندد نشدوا حد  
 الشركة في است م الدفعاتم ويدرج ك هما ضمن بند إيرادات العمولة.

 
 االنخفاض في قيمة األصول المالية 1-8-5

 ايصول المالية المدرجة بالتكلفة المافأم (أ
تقوم الشركة في نهاية كل فترم ماليدة بقيداس مدا اذا كدان هنداك دليدل موضدوعي علدى انخفداض قيمدة أي أصدل مدالي أو مجموعدة مدن 

مة و  يدتم تكبدد الخسدائر الناشدئة عدن ا نخفداض فدي ايصول المالية و  يعد ايصل المالي أو مجموعة ايصول المالية منخفضة القي
القيمة إ  إذا كان هنالك دليل موضوعي على ا نخفاض في القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد ا عتراف المبدئي بايصل وبحيث 

و مجموعدة ايصدول الماليدة ويمكدن يكون لحدث )أو أحداث( الخسارم تأثيرا على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل المدالي أ
 تقدير ذلك بشكل يعتمد عليل .

 

إذا انخفض  حقا مبلر الخسارم الناشئة عن ا نخفاض في القيمة وكان ذلك ا نخفاض يرتبا بشكل موضوعي بحدث وق  بعد ا عتراف 
 ها مسبقاً من خ ل تعديل حساب المخصص. با نخفاض في القيمةم فإنل يتم رد الخسارم الناشئة عن اإلنخفاض في القيمة المعترف ب

 

 ا ستثمارات المتاحة للبي  (ب
تقوم الشركة في نهاية كل فترم مالية بقياس ما اذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من ايصدول 

"استثمارات متاحددة للبيدد "م فددإن اإلنخفدداض الماليددة بتدداريخ قائمددة المركددز المددالي.  وفددي حددال تصددنيف اسددتثمارات أدوات الملكيددة كددـ
 الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة لألوراق المالية عن كلفة ا ستثمارم  يعتبر دلي  موضوعياً على اإلنخفاض في القيمة وينتج عنل

 ا عتراف بل كخسارم ناشئة عن اإلنخفاض في القيمة .
 

أنها تمثل الفرق بين تكلفة ا قتناا والقيمة العادلة الحاليةم مخصوماً منها أية خسارم ناشئة ان الخسارم المتراكمة التي يتم تقديرها على 
عن ا نخفاض في قيمة ايصل المالي المعترف بها مسبقاً في ايرباح أو الخسائرم يتم حذفها من حقدوق المسداهمين ويعتدرف بهدا فدي 

في فترم  حقة القيمة العادلة يدام الددين المصدنفة كإسدتثمارات متاحدة للبيد   قائمة عمليات التأمين / دخل المساهمين. وفي حال زادت
م  امكانية ربا هذه الزيادم بحدث وق  بعد ا عتراف بالخسارم الناشئة عن ا نخفداض فدي القيمدةم فإندل يدتم رد الخسدارم الناشدئة عدن 

 ا نخفاض في القيمة على قائمة عمليات التأمين / دخل المساهمين. 
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       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(
 )شركة مساهمة سعودية(

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(الهامة ملخص السياسات المحاسبية   -1

 
 أقساط التأمين المدينة 1-2

يدتم ا عتدراف بأقسدداا التدأمين المدينددة عندد اسددتحقاقها ويدتم قياسددها عندد ا عتددراف المبددئي بهددام بالقيمدة العادلددة للمبدالر المقبوضددة أو 
يمتهددا عندددما تشددير ايحددداث أو المسددتحقة القددبض. تددتم مراجعددة القيمددة الدفتريددة يقسدداا التددأمين المدينددة فيمددا يتعلدد  باإلنخفدداض فددي ق

الاروف إلى عدم إمكانيدة اسدترداد قيمتهدا الدفتريدةم ويدتم قيدد الخسدارم الناشدئة عدن اإلنخفداض فدي القيمدة فدي قائمدة عمليدات التدأمين 
 ية.والفائض المتراكم. يتم التوقف عن ا عتراف بأقساا التأمين المدينة عند الوفاا بمعايير عدم ا عتراف با صول المال

 
 إعادة التأمين  1-30

إن العقود التي تبرمها الشركة م  معيدي التأمين والتي تعوض الشركة بموجبها عن الخسائر من عقد أو أكثر والتي تصدرها الشركة 
تصدنيفم والتي تستوفي متالبات التصنيف المتعلقة بعقود التأمينم تصنف كعقود إعادم تأمين. أما العقدود التدي   تسدتوفي متالبدات ال

فتصنف كأصول مالية. ان عقود التأمين التي تبرمها الشركة والتي يعتبر صاحب العقد بموجبها مؤمنا آخرا )"إعادم التأمين الوارد"(م 
 تدرج م  عقود التأمين.

 

وتتددألف هددذه  يدتم ا عتددراف بالمندداف  التدي تسددتحقها الشددركة بموجددب عقدود إعددادم التددأمين التددي تحدتفا بهددا كددـ "أصددول إعدادم تددأمين".
ايصول من أرصددم قصديرم ايجدل مسدتحقة مدن معيددي التدأمين وكدذلك حسدابات مديندة اويلدة ايجدلم إن وجددتم وذلدك بنداًا علدى 
الماالبات والمناف  المتوقعة التي تنشأ بموجب عقود إعادم التدأمين ذات الع قدة. وتقداس المبدالر المسدتحقة مدن أو إلدى معيددي التدأمين 

م  المبدالر المرتبادة بعقدود إعدادم التدأمين ووفقداً لشدروا كدل عقدد مدن عقدود إعدادم التدأمين. تتمثدل مالوبدات إعدادم  على أساس ثابت
 التأمين بشكل رئيسي في أقساا التأمين المستحقة الدف  لقاا عقود إعادم التأمين ويتم ا عتراف بها كمصروف عند استحقاقها.

 

بقياس ما إذا كان هنالك أية مؤشرات تدل على انخفاض قيمة أي من أصول إعادم التدأمين. وفدي تقــوم الشركة بتاريخ كل قائمة مالية 
حال وجود مؤشر على ا نخفاض فدي القيمدةم  تعمدل الشدركة علدى تقددير المبلدر القابدل ل سدترداد. وفدي حدال تجداوز القيمدة الدفتريدة 

 ول منخفضة القيمة وتخفض إلى قيمتها القابلة لإلسترداد.يصول إعادم التأمين قيمتها القابلة لإلستردادم تعتبر ايص
 

 تكاليف االكتتاب المؤجلة  1-33
إن العمو ت المدفوعة لوسااا والتكاليف المباشرم اإلضافية ايخر  المتكبدم على اكتتاب عقود التأمين وتجديدهام يتم ا عتراف بهدا 

 لمؤجلة  حقاً على مد  فترم عقود التأمين.كـ "تكاليف اكتتاب مؤجلة". وتافأ تكاليف ا كتتاب ا
  

 المطالبات   1-31
إن الماالبات التي تتضمن المبالر المستحقة الدف  لحاملي وثائ  التدأمين والجهدات ايخدر  ومصداريف تعدديل الخسدارم المتعلقدة بهدام 

المبدالر التقديريدة المسدتحقة الددف  فيمدا يتعلد   تحمل على قائمة عمليات التدأمين والفدائض المتدراكم عندد تكبددها. تتدألف الماالبدات مدن
 بالماالبات المبلر عنها إلى الشركة وغير المبلر عنها بتاريخ القوائم االمالية. 

 
وتقوم الشركة عموماً بتقدير ماالباتها على أساس الخبدرم السدابقة. وباإلضدافة إلدى ذلدكم يدتم ا حتفداا بمخصدص بنداا علدى تقدديرات 

سوية الماالبات المتكبدم وغير المبلر عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. ويدرج أي فرق بين المخصصات بتاريخ قائمة اإلدارم لتكلفة ت
 المركز المالي والتسويات ال حقة في قائمة عمليات التأمين لتلك الفترم. 

 
 استردادات الحلول والخردة   1-31

لمستحوذ عليها )تالفة عادم( عند تسوية الماالبات )على سبيل المثالم الخردم(. للشركة تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببي  الموجودات ا
 الح  بم حقة أاراف أخر  لدف  جزا من أو كل الماالبات )على سبيل المثالم الحلول(.

 
بعد التخلص من الحاام  التقديرات من استردادات الخردم تعد مشمولة ضمن أقساا العم ا. والتي با مكان استردادها بشكل معقول

 والخردم.
 تدرج استردادات الحلول ضمن المصاريف المقدمة وايصول ايخر م والتي يمكن استردادها من الارف اآلخر الدائن المسئول. 
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 قياس كفاية المطلوبات  1-35

بات عقود التأمينم بعد خصم تكاليف ا كتتاب المؤجلة ذات بتاريخ كل قائمة مركز ماليم يتم اجراا اختبارات لقياس مد  كفاية مالو
الع قددة. وعنددد إجددراا هددذه ا ختبدداراتم تقددوم اإلدارم بإسددتخدام أفضددل التقددديرات الحاليددة للتدددفقات النقديددة المسددتقبلية المتعاقددد عليهددام 

ائمدة عمليدات التدأمين وذلدك بشداب تكداليف ومصاريف إدارم ومعالجة الماالبات. يحمل أي نقص في القيمدة الدفتريدة مباشدرمً علدى ق
ا كتتاب المؤجلة ذات الع قة أو ً ويتم  حقاً تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفايدة المالوبدات )مخصدص المخداار 

 التي لم تسقا(.
ديددمم يدتم اسدتخدام هدذه ا فتراضدات وفي الحا ت التي يتالب فيها اختبار كفاية المالوبات استخدام افضل ا فتراضات التقديريدة الج

 )بدون أي هامش لقاا أي تغير سلبي( لقياس هذه المالوبات  حقاً.
 

 الودائع القصيرة األجل  1-34
تمثل الودائ  القصيرم ايجل الودائ  لد  البنوك والتي تبلر فتدرات اسدتحقاقها أقدل مدن سدنة واحددم وأكثدر مدن ث ثدة أشدهر مدن تداريخ 

 اإلقتناا.
 

 النقد وما في حكمه  1-38
يتكون النقد وما في حكمل من النقد في الصندوق والنقد لد  البنوك والودائ  القصيرم يجل التي تكون تواريخ استحقاقها ايصلية أقدل 

ي   تخضد  من ث ثة أشهر عند اقتنااها.  كما انها تتضمن استثمارات قصيرم ا جل ذات سيولة عالية وقابلة للتحويل فورا للنقد والتد
 لمخاار جوهرية للتغير في قيمتها.

 
 عمولة اعادة التأمين غير المكتسبة  1-37

تؤجل إيرادات العمولة من عقود إعادم التأمين الصدادرم وتافدأ علدى مدد  فتدرات عقدود التدأمين المتعلقدة بهدام كمدا هدو الحدال بالنسدبة 
 التأمين والفائض المتراكم.يقساا التأمين المكتسبة. ويسجل اإلافاا في قائمة عمليات 

 
 المخصصات   1-38

يتم ا عتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام )ناامي أو حكمي( نتيجة لحدث ساب  بحيث تكون تكاليف تسوية ا لتزام 
 محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق بل.

بنهاية الفترم م م  ا خذ في ا عتبار المخاار والشكوك المحياة المبلر المعترف بل كمخصص هو أفضل تقدير لتسوية ا لتزام الحالي 
ة لهذه با لتزام. وحيث يقاس المخصص بإستخدام التدفقات النقدية المقدرم لتسوية ا لتزام الحاليم فإن القيمة الدفترية لل هي القيمة الحالي

ف  ا قتصادية ال زمة لتسوية المخصص من ارف ثالثم يتم التدفقات النقدية. عندما يكون من المتوق  استرداد بعض أو كل المنا
 اإلعتراف بالذمم كأصل إذا كان السداد مؤكد ويمكن قياسل بشكل موثوق بل.

 
 المستحقات والمطلوبات األخرى  1-32

دام اريقة معدل الفائدم الفعلي. يتم ا عتراف يتم إثبات الذمم الدائنة والمالوبات مبدئيا بالقيمة العادلة  وقياسها بالتكلفة المافأم باستخ           
 با لتزامات بشان المبالر التي يتعين دفعها لقاا البضائ  أو الخدمات التي يتم الحصول عليهام سواا تسلمت الشركة فواتير بها أم  .

 
 تعويض نهاية الخدمة للموظفين  1-10

الي بخصوص المكافأم المحددم. إن برنامج مكافأم نهاية الخدمة للموافين هو القيمة يتم اإلعتراف باإللتزام أو ايصل في قائمة المركز الم
ين مستقلين الحالية  لتزام المزايا المحددم في نهاية فترم القوائم الماليةم ويتم احتساب التزام المزايا المحددم سنوياً من قبل خبراا اكتواري

 بإستخدام اريقة تقييم وحدم ا ئتمان.
 

القيمة الحالية  لتزام المزايا المحددم بخصم التدفقات النقدية الخارجة التقديرية المستقبلية بإستخدام معد ت فائدم سندات شركات وتحدد 
 عالية الجودم المقومة بالعملة التي سيتم بها دف  المكافاتم وتكون شرواها مقاربة لشروا اإللتزام ذي الع قة. 

 

 دم على النحو التالي:وتصنف تكاليف المزايا المحد
 

 تكلفة الخدمة
 .عمليات التأمين والفائض المتراكم تتضمن تكاليف الخدمات تكلفة الخدمة الحالية وتكلفة الخدمة السابقة والتي يتم إثباتها مباشرم في قائمة 

 

 عمليات التأمينلتخفيضات مباشرم في قائمة يتم ا عتراف بالتغيرات في القيمة الحالية  لتزامات المزايا المحددم عن تعدي ت الخاة أو ا
 كتكاليف خدمة سابقة. والفائض المتراكم 
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 )تتمة(تعويض نهاية الخدمة للموظفين  1-10
 

 تكلفة الفائدة
في مصاريف مزايا يتم احتساب صافي تكلفة الفائدم بتابي  معدل الخصم على صافي رصيد إلتزام المزايا المحددم. يتم إدراج هذه التكلفة 

 .عمليات التأمين والفائض المتراكم الموافين في قائمة
 

 إعادة قياس األرباح أو الخسائر 
رم يتم إثبات أرباح أو خسائر إعادم القياس الناشئة عن التعدي ت أو التغيرات في ا فتراضات ا كتوارية في الفترم التي تحدث فيها مباش

 . ات التأمينللعمليالدخل الشامل قائمة ضمن 
 

 الزكاة وضرائب الدخل  1-13
ابقا يحكام ناام الهيئة العامة للزكام والدخل )"الهيئة"( م تخض  الشركة للزكام المستحقة على المساهمين السعوديين وضريبة الدخل  

ً لتعميم مؤسسة النقد1117أبريل  11المستحقة على المساهمين ايجانب. بتاريخ  دي )"ساما"( رقم العربي السعو م. وفقا
م والذي أتب  بعدم تعدي ت توضيحية  حقة تتعل  بالمحاسبة عن الزكام وضريبة 1117أبريل  11الصادر بتاريخ  181111174519

الدخل )"تعميمات ساما"(م حيث يتم احتساب استحقاق الزكام وضريبة الدخل على أساس رب  سنوي وتحميلها على قائمة التغيرات في 
مين تحت بند ايرباح المبقام. أما المبالر اإلضافية المستحقة الدف م إن وجدتم والتي قد تصبح مستحقة عند استكمال الربوا حقوق المساه

 النهائيةم فتتم المحاسبة عنها عند تحديدها.
 

المحدد بموجب لوائح يتم احتساب الزكام على حصة المساهمين السعوديين في حقوق المساهمين و / أو صافي الدخل بإستخدام ا ساس 
 الهيئة العامة للزكام والدخل. يتم احتساب ضريبة الدخل من حصة المساهمين ايجانب في صافي الدخل للسنة. 

 

يتم إدراج ضريبة الدخل المؤجلة )في حال وجودها( على جمي  الفروق المؤقتة الرئيسية بين الدخل المالي والدخل الخاض  للضريبة خ ل 
شأ فيها تلك الفروقم ويتم تعديلها عندما يتم رد الفروق المؤقتة ذات الصلة. ويتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام الفترم التي تن

المعد ت الضريبية التي تم سنها حتى تاريخ قائمة المركز المالي والتي يتوق  أن تكون مابقة عند استرداد أصول ضريبة الدخل المؤجلة 
 سوية المالوبات الضريبية المؤجلة.ذات الع قة أو يتم ت

 

وتستقا  الشركة ضرائب على بعض المعام ت التي تجر  م  جهات غير مقيمة بالمملكة العربية السعوديةم والتي تشمل على توزيعات 
بة عن الجهات غير ايرباح للمساهمين ايجانبم وذلك وفقاً يحكام ناام ضريبة الدخل السعودي. إن ضرائب ا ستقااع المدفوعة بالنيا

 المقيمة والتي   تكون قابلة ل سترداد من تلك الجهاتم تدرج ضمن المصاريف.
 

 التوقف عن اثبات المطلوبات المالية 1-11
زام أو عند تيتم التوقف عن إثبات المالوبات المالية والتأمين وذمم إعادم التأمين الدائنة والذمم الدائنة ايخر  عندما يتم إعفاا أو إلغاا ا ل 

 انتهاا مدتل. عندما يتم تعديل أو استبدال المالوبات المالية القائمة بأخر  من نفس المقرض بشروا تختلف اخت فا جوهريام فإن مثل هذا
في ا ستبدال أو التعديل يتم اعتباره كالتوقف عن ا عتراف بالمالوبات ايصلية واإلعتراف بمالوبات جديدم. ويتم ا عتراف بالفرق 

 القيمة الدفترية ذات الع قة في قائمة عمليات التأمين / دخل المساهمين.
 

 
 المقاصة 1-11

 تتم مقاصة ايصول والمالوبات المالية واثبات القيمة بالصافي في قائمة المركز المالي فقا عند وجود ح  قانوني قابل للتابي  في مقاصة 
بالر بالصافي او است م ايصول وتسديد المالوبات في آن واحد. و  تتم مقاصة ا يرادات المبالر المثبتة وتكون هنالك نية لتسديد الم

 والمصاريف في قائمة عمليات التأمين والفائض وقائمة دخل المساهمين ما لم يتالب ذلك او يجيزه معيار أو تفسير محاسبي.
 
 االعتراف باإليرادات 1-15

 مولةا عتراف بأقساا التأمين وإيرادات الع (أ
مين يتم ا عتراف بإجمالي أقساا التأمين والعمو ت م  بداية مخاار التأمين. ويتم اثبات الجزا الذي سيتم تحقيقل مستقب ً من أقساا التأ

والعمولة كـ ـ" أقساا تأمين" و"عمو ت غير مكتسبة"م على التواليم ويؤجل ا عتراف بها على أساس ثابت وفقا لفترم تغاية وثيقة 
م أمين ذات الصلة. إن أقساا التأمين المحققة من إعادم التأمينم إن وجدم يتم اإلعتراف بها كإيرادات كما هو الحال بالنسبة يقساا إعادالت

 التأمين. 
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 شركة والء للتأمين التعاوني

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

 القوائم المالية ) تتمة (ايضاحات حول 
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -1
 )تتمة(االعتراف باإليرادات  1-15

 
 إيرادات العمولة (ب

ا ستثمارات المحتفا بها لتاريخ ا ستحقاق على أساس تناسبي باستخدام اريقة يتم ا عتراف بإيرادات العمولة من الودائ  قصيرم ايجل و
 المعدل الفعال.

 
 إيرادات توزيعات ايرباح جـ( 

 يتم ا عتراف بإيرادات توزيعات ايرباح عند نشوا الح  في است م توزيعات ايرباح.
 

 عقود اإليجار 1-14
ا ترتب على شروا عقد ا يجار تحويل جوهري لجمي  مخاار ومناف  الملكية الى تصنف عقود ا يجار كعقود ايجار رأسمالية اذ

المستأجر. وتصنف كافة عقود اإليجار ايخر  كعقود ايجار تشغيلي. تحمل اإليجارات المستحقة الدف  بموجب عقود اإليجار التشغيلي 
 ر التشغيلي.على الدخل بإستخدام اريقة القسا الثابت وذلك على مد  فترم عقد اإليجا

 
 محاسبة تاريخ التداول 1-18

يتم ا عتراف / الغاا ا عتراف بجمي  مشتريات ومبيعات ايصول المالية التي تجر  وفقا للاريقة ا عتيادية في تاريخ التداول )أي 
قا للاريقة ا عتيادية هي معام ت التاريخ الذي تلتزم فيل الشركة بشراا أو بي  ايصول(. علما بأن المشتريات أو المبيعات التي تجر  وف
 تتالب تسوية ايصول خ ل إاار زمني تحدده عموما التعليمات التنايمية أو العرف السائد بالسوق.

 
 الفائض من عمليات التأمين 1-17

من صافي الفائض من  ٪91ابقاً لمتالبات اللوائح التنفيذية لشركات التأمين التعاوني الصادرم من مؤسسة النقد السعودي )ساما( م فإن 
ـ  من صافي الفائض على حاملي الوثائ  ويتم اإلفصاح  ٪11عمليات التأمين يتم تحويلها إلى قائمة دخل المساهمينم بينما يتم توزي  نسبة ال

 عن الفائض الموزع لحاملي الوثائ  ضمن "الفائض المتراكم من عمليات التأمين".
 

 لهامة التقديرات واألحكام المحاسبية ا  -1
تجري الشركة تقدديرات وافتراضدات تدؤثر علدى مبدالر ايصدول والمالوبدات المثبتدة بدالقوائم الماليدة. علمدا بدأن التقدديرات المحاسدبية 
الناتجة نادراً ما تعادل النتائج الفعلية ذات الصلة علدى وجدل التحديدد.  ان التقدديرات وا فتراضدات التدي تتضدمن مخداار هامدة والتدي 

 دي إلى إجراا تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول والمالوبات هي كما يلي :يمكن أن تؤ
 

 االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 
ي تقددوم بهددا يعتبددر تقدددير ا لتزامددات النهائيددة الناتجددة عددن الماالبددات المقدمددة بموجددب عقددود التددأمين مددن أهددم التقددديرات المحاسددبية التدد

الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين ا عتبار عند تقدير ا لتزامات التي يتعين على الشركة دفعها نهائيا 
بموجب هذه الماالبات. يعتبر مخصص الماالبات المتكبدم غير المبلر عنهدا تقدديراً للماالبدات التدي يتوقد  اإلفصداح عنهدا بعدد تداريخ 

ائمة المركز المالي بشأن الحدث المؤمن عليل الذي وق  قبل تاريخ قائمة المركز المالي. ان ا سلوب الرئيسي المتب  مدن قبدل اإلدارم ق
في تقدير تكلفة الماالبات المبلر عنها وكذلك الماالبات المتكبدم غير المبلر عنها م يتمثل في استخدام مجر  سدداد الماالبدات السدابقة 

 بارق سداد الماالبات المستقبلية .للتنبوا 
 

تقدر الماالبات التدي تتالدب قدراراً مدن المحكمدة أو عدن اريد  التحكديم علدى أسداس كدل حالدة علدى حدده. ويقدوم عدادم خبدراا تقددير 
يين بتقددير الماالبدات الهندسدية وتلدك المتعلقدة بالممتلكدات. تقدوم اإلدارم بمراجعدة المخصصدـات المتعلقدة بالماالبدات الخسائر المسدتقل

 المتكبدمم والماالبات المتكبدم غير المبلر عنها على أساس رب  سنوي.
 

ل ربد  سدنة بمراقبدة تادور النزاعدات قد تتعرض الشركة لخ فات م م واحيانا إخفاقات من قبلم معيدي التأمين. تقدوم الشدركة فدي كد
 وقوم المركز المالي لمعيدي التأمين.
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 شركة والء للتأمين التعاوني

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

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 لر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك()جمي  المبا

 
 )تتمة(التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة   -1

 
 احتياطي المخاطر السارية واحتياطات فنية اخرى

 

في تاريخ التقريرم يتم قياس مد  كفاية المالوبات بشكل منفصل لكل نشاا للتأكدد مدن كفايدة مالوبدات أقسداا التدأمين غيدر المكتسدبة 
ك النشاا. يتم ذلك عن اري  قياس المالوبات المستقبلية المتوقعةم بعد إعدادم التدأمينم مدن الماالبدات والمصداريف ايخدر م بمدا لذل

فيها مصاريف إعادم التأمين والعمدو ت ومصداريف ا كتتداب ايخدر م المتوقد  تكبددها بعدد تداريخ قائمدة المركدز المدالي فيمدا يتعلد  
ريخ قائمة المركز المدالي وذلدك بالمقارندة مد  مبدالر التزامدات أقسداا التدأمين المكتسدبة. يدتم اثبدات أي عجدز بالسياسات المابقة في تا

 بتكوين مخصص )احتيااي المخاار السارية( لمقابلة العجز.
لتدي يدتم تعدديلها للخسدائر يتم تقدير ا لتزامات المستقبلية المتوقعة بالرجوع إلى الخبرم المتعلقدة بتلدك العقدود خد ل الفتدرم المنتهيدةم وا

نها الفردية الجوهرية المعدلة والتي   يتوق  تكرارها خ ل الفترم المتبقية للوثائ  ومن خ ل توقعات ايحداث المستقبلية التي يعتقد بأ
 ستكون معقولة.

والفدائض مليدات التدأمين يتم إثبات الحركة على احتيااي المخداار السدارية واحتياادات فنيدة اخدر  كمصدروف أو دخدل فدي قائمدة ع
 للسنة.المتراكم 

 

 اإلنخفاض في اقساط التأمين وأرصدة تأمين مدينة
يتم عمل تقدير  قساا التأمين المدينة غيدر القابلدة للتحصديلم  ان وجددتم  والتدي لدم يعدد مدن المحتمدل تحصديل كامدل قيمتهدا بحسدب 

بدر جوهريدة بمفردهدام  يدتم عمدل التقددير لكدل حالدة علدى حـدـدم.  ان المبدالر الشروا ا صلية لوثيقة التأمين.  بالنسبة للمبالر التدى تعت
 الجوهرية بذاتها وغير متأخرم السداد يتم تقييمها بشكل اجمالي ويتم عمل مخصص بناا على أعمارها وخبرم الشركة السابقة.

 
 إنخفاض استثمارات متاحة للبيع

نخفضة عند وجدود انخفداض جدوهري او دائدم فدي القيمدة السدوقية عدن التكلفدة او عندد تعتبر الشركة ا ستثمارات المتاحة للبي  بانها م
وجود دليل موضوعي آخر لإلنخفاض.  يتم تحديد ا نخفاض الجوهري او المستمر بنااا على تقديرات معينة .  باإلضافة لذلكم  تقوم 

متداولدة وللتددفقات النقديدة المسدتقبلية ومعددل الخصدم لألسدهم الشركة بتقييم عوامل اخر  بما فيها التذبذبات في سعر السدهم ل سدهم ال
 غير المتداولة.

 
 النقد وما في حكمه والودائع البنكية قصيرة األجل   -5
 
 النقد وما في حكمه 5-3

 م1116  م1037 

    عمليات التأمين
 67.111  52,084 نقد في الصندوق
 594.151.666  182,544,833 نقد لد  البنوك

 182,405,878  594.417.666 

    
 م1116  م1037 

    عمليات المساهمين
 189.917.518  10,535,512 نقدية لد  البنوك 

 10,535,512  189.917.518 

 
 الودائع البنكية قصيرة األجل  5-1

ختلفة بالنسب فائدم متفاوتة من بنك إلى تم إيداع الودائ  البنكية قصيرم ايجل للعمليات التأمين وعمليات المساهمين لد  بنوك محلية م
 بنك أخر ولها فترم إستحقاق تزيد عن ث ثة أشهر ولكن أقل من سنة. 
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 شركة والء للتأمين التعاوني

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

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13المنتهية في  للسنة

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة، صافي  -4

 م1116  م1037 

    
 115,515,815  348,718,228 أقساا تأمين مدينة

 1.641.195  3,557,332 ذمم التأمين وإعادم التأمين

 380,388,337  117,169,111 
 (11.116.751)  (11,855,235) يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 317,153,101  115,141,458 
 

 تتمثل الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فيما يلي : 
 م1116  م1037 

    
 19.561.191  11,318,741 يناير 1في 

 1.565.459  30,738,381 ( 11المخصص خ ل السنة ) ايضاح 

 11.116.751  11,855,235 ديسمبر 11في 
 

 ان أعمار الذمم المدينة الناتجة عن اقساا التأمين المدينة وذمم إعادم التأمين هي كالتالي :
 

 أقساط تأمين مدينة  
 

 متأخر السداد ولكنه غير منخفض القيمة      
غير متأخر     

 السداد
      

وال منخفض   االجمالي  
 القيمة

 180 – 383  يوم 380 – 23 
 يوم

 180اكثر من  
 يوم

           
 8,044,413  31,175,447  10,332,237  83,158,217  310,728,251  م1037

 6.845.111  18.181.918  15.111.111  54,614,816  114,551,965  م1116

 ذمم تأمين واعادة تأمين مدينة 
 ير منخفض القيمةمتأخر السداد ولكنه غ      

       غير متأخر السداد    
وال منخفض   اإلجمالي  

 القيمة
 180 – 383  يوم 380 – 23 

 يوم
 180اكثر من  

 يوم
           

 183,780  -  -  -  183,780  م1037

 488.491  -  -  -  488.491  م1116

 
ن العمد ا أغلبيتهدا فدي المملكدة العربيدة السدعودية باإلضدافة إلدى شدركات تتألف أقساا وأرصدم اعادم التأمين المدينة من عدد كبير مد

إعادم تأمين في ك ً مدن المملكدة العربيدة السدعودية وأوروبدا. وبوجدل عدامم تدنص شدروا العمدل الخاصدة بالشدركة علدى أن يدتم سدداد 
أن يتم السداد في حالة تجاوز الرصيد المبلر المحدد  يوماً. تتالب ا تفاقيات المبرمة م  معيدي التأمينم في العادمم 91ايقساا خ ل 

م: 1116م )1117ديسدمبر  11مدن ايقسداا المديندة المسدتحقة كمدا فدي  %7المتف  عليل.   يوجد رصديد لفدرد أو لشدركة يزيدد عدن 
: 1116م )1117ديسددمبر  11مددن أقسدداا التددأمين المدينددة كمددا فددي  %19وسددااا  5(. باإلضددافة إلددى ذلددكم تشددكل أرصدددم أكبددر 6%

19%.) 
 

من المتوق  ان يتم تحصيل الذمم المدينة غير منخفضة القيمة بالكاملم علماً بأنل ليس من عادم الشركة الحصدول علدى ضدمانات علدى 
 الذمم المدينة وعليل فان غالبية هذه الذمم غير مضمونة .

 

 د على حساب ضريبة القيمة المضافة.مليون ريال سعوديم مقي 1.8يتضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلر 
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 شركة والء للتأمين التعاوني

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

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير

 
 اقساط غير مكتسبة  -8

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 م1116 م1037 

   يناير 3
 149.481.711 524,110,585 أقساا غير مكتسبة

 (118.419.181) (318,487,883) حصة معيدي التأمين من أقساا غير مكتسبة

 148,741,801 111.141.618 
 

  

 754.798.681 853,487,210 صافي أقساا مكتتبة خ ل السنة
 (617.189.716) (721,025,514) صافي أقساا مكتسبة خ ل السنة

 117.718.975 52,521,524 التغيرات في أقساا التأمين غير المكتسبة م صافي

 508,158,028 15817511611 

   ديسمبر 13
 495.111.464 418,521,734 ايقساا غير المكتسبة

 (116.567.861) (310,158,837) قساا غير المكتسبة حصة معيدي التأمين من اي

 508,158,028 158.751.611 

 
 المطالبات تحت التسوية  -7

 م1037 

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
    المطالبات

 (17274337372) 34077887313 (51071727130) الرصيد في بداية السنة
 58872587877 (1170447785) 40370057553 الماالبات المسددم خ ل السنة

 18178307118 (34177317184) 53874117711 الرصيد في نهاية السنة

 54171577818 (1570007038) 58771577845 المطالبات المتكبدة خالل السنة
    

    تحليل المطالبات تحت التسوية
    

 (17915111179) 15117681111 (411.1791111) الرصيد في بداية السنة
 4070317110 (33078087141) 38078387881 الماالبات المبلر عنها

 13177287008 (5173087011) 14472057053 الماالبات المتكبدم غير المبلر عنها

 18178307118 (34177317184) 53874117711 الرصيد في نهاية السنة 

 (3477007853) (372557145) (3177487487) التغيرات في الماالبات تحت التسوية
 

 م1116 

 الصافي حصة معيدي التأمين ا جمالي 
    المطالبات

 (181.157.187) 176.951.817 (159.111.114) الرصيد في بداية السنة
 118.511.141 (55.119.141) 161.641.185 الماالبات المسددم خ ل السنة

 179.511.179 (151.768.111) 411.179.111 الرصيد في نهاية السنة

 415.955.915 (18.951.456) 414.919.191 المطالبات المتكبدة خالل السنة

    
    تحليل المطالبات تحت التسوية

    
 (181.157.187) 176.951.817 (159.111.114) الرصيد في بداية السنة
 71.175.119 (115.418.115) 117.511.614 الماالبات المبلر عنها

 117.415.871 (15.119.816) 111.765.696 لبات المتكبدم غير المبلر عنهاالماا

 17915111179 (15117681111) 41111791111 الرصيد في نهاية السنة

 97.451.891 16.185.686 71.168.116 التغيرات في الماالبات تحت التسوية
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       ن التعاوني سابقاً()الشركة السعودية المتحدة للتأمي

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة  -8
 م1116 م1037 

 11.811.919 11,412,704 يناير 1
 71.117.911 7778787855 خ ل السنة متكبد

 (61.181.117) (7175007115) مافأ خ ل السنة

 11.519.715 1770387034 ديسمبر  11
 

 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  -2
 م1116 م1037 

   
 1.179.811 171837781 ايجار مدفوع مقدما
 1.116.119 171587878 رسوم مدفوعة مقدما

 17.176.188 3072237438 مةدفعات مقد
 6.145.191 873277841 مقدمات وتأمينات خاابات ضمان

 1.754.711 178157712 موجودات أخر 
 1517171767 172487811 تعويضات أخر 

 1871237123 4711991898 
 

 الممتلكات والمعدات  - 30
 

  م1037
 

 
 حاسب آلي

 األثاث والتركيبات
 المجموع تالسيارا والمعدات المكتبية

     : التكلفة

 1914411111 1751171 1117681859 811971191 م1117يناير  1   
 178117328 - 370507001 377817325 اإلضافات   

 1171857138 1747370 3378087883 3070807184 م1117ديسمبر  11   

     االستهالك المتراكم :

 917411518 1751171 117161181 516611177 م1117يناير  1   
 171177833 - 378737770 375487053 المحمل للسنة   

 3170827112 1747370 474777843 773387138 م1117ديسمبر  11  

     صافي القيمة الدفترية:

 273257277 - 871137030 172817287 م1037ديسمبر  13
 

 
 م1038

 
 

 حاسب آلي
 األثاث والتركيبات
 المجموع اراتالسي ومعدات المكتبية

     : التكلفة
 14.111.977 175.171 6.897.168 6.851.519 م1116يناير  1
 7.541.176 - 6.194.714 1.445.551 اإلضافات 

 (1.111.111) - (1.111.111) - اإلستبعادات 

 19.441.111 175.171 11.768.859 8.197.191 م1116ديسمبر  11

 االستهالك المتراكم :
    

 9.197.111 154.778 4.675.596 4.166.917 م1116ير ينا 1
 1.161.169 11.191 946.517 1.191.151 المحمل للسنة 
 (1.916.141) - (1.916.141) - اإلستبعادات  

 9.741.518 175.171 1.716.181 5.661.177 م1116ديسمبر  11

 صافي القيمة الدفترية:
    

 9.699.591 - 7.161.778 1.616.814 م1116ديسمبر  11

 



- 18 - 

 

 
 شركة والء للتأمين التعاوني

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

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 ثمارات متاحة للبيع إست  -33
 تتكون ا ستثمارات المتاحة للبي  مما يلي :

 م1116 م1037 

   
 116.898.981 2570557048 اسهم متداولة

 1.711.178 177117078 اسهم غير متداولة

 2877877315 119.611.159 

 ان الحركة على ا ستثمارات المتاحة للبي  هي كما يلي :
 م1116 م1037 

   
 84.715.686 30278117042 يناير 1في 

 51.411.111 - مشتريات
 (11.111.111) (3574257421) استبعادات

 4.496.171 377127887 تغيرات في القيمة العادلة غير المحققة

 119.611.159 2877877315 ديسمبر  11في 

 
 أرباح )خسائر( االستثمارات 

مليون ريـال سعودي. كما بلغت توزيعات ايربداح المحصدلة خد ل  514ثمارات مبلر خ ل السنةم بلغت الخسائر المحققة من بي  است
 م( .1116مليون ريـال سعودي خ ل عام  114مليون ريـال سعودي ) 117العام مبلر 

 
 احتياطي القيمة العادلة

 ان الحركة على احتيااي القيمة العادلة ل ستثمارات المتاحة للبي  هي كما يلي :
 م1116 م1037 

   
 (18.995.111) (1575287818) الرصيد في بداية السنة

 414961171 377127887 تغيرات القيمة العادلة غير محققةم بالصافي
 - 475047508 خسائر غير محققة خ ل السنة

 (1414981818) (3771417741) الرصيد في نهاية السنة

 
 الوديعة النظامية -31

من رأسمالها المدفوع. علماً  %11ركات التأمينم يجب على الشركة ا حتفاا بوديعة ناامية بما   يقل عن وفقاً للوائح المابقة في ش
بأن الوديعة الناامية محتفا بها لد  بنك محلي و  يمكدن سدحبها بددون موافقدة مؤسسدة النقدد العربدي السدعودي "سداما".    تتحصدل 

 الشركة على اية عمولة خاصة من هذه الوديعة .
 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى  -31
 أ ( عمليات التأمين

 م1116  م1037 

  
 5715171911  8371007144 ذمم دائنة أخر 

 1411711167  3278487135 مصاريف مستحقة
 111711115  572027232 مخصصات

 8478887588  74.961.115 
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 شركة والء للتأمين التعاوني

       ة للتأمين التعاوني سابقاً()الشركة السعودية المتحد
 )شركة مساهمة سعودية(

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى )تتمة(  -31
 

 ب( عمليات المساهمين
 م1116  م1037 

  
 111.171  173537001 مصاريف مستحقة 

 11.718.194  1477357233 ( 11زكام وضريبة دخل ) ايضاح 

 1778447235  11.911.165 

 
 عموالت معيدي تأمين غير مكتسبة  -35

 م1116  م1037 

  
 11.179.151  771027171 يناير 1في 

 17.177.411  3274787233 عمو ت مستلمة خ ل السنة
 (11.147.411)  (3872587130) ت مكتسبة خ ل السنةعمو 

 7.119.171  278537271 ديسمبر 11في 

 
 احتياطيات أقساط تأمين إضافية  -34

 م1116  م1037 

  
 16.857.711  741.028 يناير 1في 

 (16.114.617)  1.551.458 خ ل للسنة( المردود) /المحمل 

 751.196  1.328.851 ديسمبر 11في 

 
 احتياطيات فنية أخرى  -38

 م1116  م1037 

  
 5.554.511  3075707188 يناير 1في 

 4.915.884  (473457881) )المردود( / المحمل خ ل للسنة 

 11.471.186  471347701 ديسمبر 11في 

 
 تعويض نهاية الخدمة   -37

 الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة هي كما يلي: 
م1037ديسمبر  13     

 7,187,787   الرصيد في بداية السنة

 5,185,002   المصروف المحمل خ ل السنة

 1,375,084   خسارم اعادم القياس 

 (217.317)   المدفوع خ ل السنة

 31,778,745   الرصيد في نهاية السنة 
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 شركة والء للتأمين التعاوني

       وني سابقاً()الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعا
 )شركة مساهمة سعودية(

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 تعويض نهاية الخدمة )تتمة(  -37

 

قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم للسنة:  المحمل على  
م1037ديسمبر  31     

 3,881,502   تكلفة الخدمة الحالية
 1,013,132   تكلفة الخدمة السابقة

 170,183   تكلفة الفائدم

 5,185,002   التكلفة المعترف بها 

   
م1037ديسمبر  13   اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية   

%1.11   معدل الخصم المستخدم  

%5-%4.5   معدل الزيادم في الرواتب  

 معتدل   معدل دوران الموافين 

 تحليل الحساسية على القيمة الحالية لخاة التزام المناف  المحددم على النحو التالي:

 1037ديسمبر  13  

 السعودي بالريالالمبلر  النسبة المئوية  

    معدل الخصم

 33,451,828  %3+  الزيادم 

 35,152,148 %3-  النقص

 31,315,278 %+074  الزيادم

 31,583,187 %-074  النقص

    التغير المتوقع في معدل الرواتب 

 31,888,218 %3+  الزيادم 

 33,284,878 %3-  النقص

 31,137,172 %+074  الزيادم

 31,182,008 %-074  النقص
 

 رأس المال وعالوة إصدار   -38
مليون سهم بقيمة  41مليون ريـال سعودي يتكون من  411اية السنة هو إن رأس مال الشركة المصرح بل والمصدر والمدفوع كما في نه

 .ريـال سعودي لكل سهم 11
 

مليون  11مليون ريال سعوديم من خ ل إصدار  411مليون ريال سعودي إلى  111مم قامة الشركة بزيادم رأسمالها من 1115في عام 
سعودي للسهم الواحد. قد نتج عن ذلك ع وم إصدار بعد خصم تكلفة  ريال 11سهم إلى المساهمين الحالين والتي تم ارحها بسعر 

 مليون ريال سعودي.  1111اإلصدار بقيمة 
 

هـم 1419صفر  9م المواف  1117أكتوبر  19قد اقترح مجلس إدارم الشركة خ ل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدم بتاريخ 
مليون سهم منحة. غير إن إصدار هذه ايسهم مازال رهن موافقة الجمعية العمومية غير  4ر بزيادم رأس مال الشركة من خ ل إصدا

 العادية والجهات الرسمية المعنية. 
 

 االحتياطي النظامي  -32
اي من ربحها السنوي بعد خصم الخسائر المتراكمةم إذا وجدتم إلى إحتيا ٪11وفقاً للناامم يجب على الشركة أن تحول ما   يقل عن 

 من رأس مال الشركة المدفوع. ٪111ناامي حتى يبلر هذا اإلحتيااي 
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 شركة والء للتأمين التعاوني

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

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك( )جمي  المبالر

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وارصدتها   -10

تمثل الجهات ذات الع قة المساهمين الرئيسين وأعضاا مجلس ا دارم والشركات المسيار عليها أو الخاضعة للرقابة المشتركة او التي 
 لتسعير والشروا الخاصة بهذه المعام ت من قبل مجلس ادارم الشركة.تؤثر عليها هذه الجهات بشكل جوهري. تعتمد سياسات ا

 )أ( المعام ت الهامة م  الجهات ذات الع قة والمبالر التقريبية التي تمت خ ل السنة على النحو التالي:
 

 ديسمبر  11للسنة المنتهية في   
 م1116  م1037  

      
      اجمالي ا قساا المستلمة من أعضاا مجلس

 1.656.174  178057383   ا دارم والجهات ذات الع قة بهم   
 9.761  327812   إجمالي ايقساا المستلمة من موافي اإلدارم العليا
 إجمالي الماالبات المدفوعة إلى أعضاا مجلس

 ا دارم والجهات ذات الع قة بهم   
  

374477078  
 

9.917.145 
 611691171  775017331   ياتعويض موافي اإلدارم العل

 1,798,814  1,125,275   مكأفات أعضاا مجلس اإلدارم ولجنة المراجعة 
 

 )ب( تتكون ايرصدم المالوبة من )إلى( جهات ذات ع قة مما يلي:
 

 ديسمبر 11للسنة المنتهية في  
 م1116  م1037 

  
 (166.111)  1117140 هممستح  من / )إلى( أعضاا مجلس اإلدارم وجهات ذات ع قة ب

 (481.797)  (1117200) ماالبات دائنة إلى جهات ذات ع قة 
 

 مليون ريال سعودي. 1.14مم بلغت مكافأم أعضاا مجلس اإلدارم ولجنة المراجعة المستحقة مبلر 1117ديسمبر  11كما في 
 

ة ضمانات وتتم التسوية حسب شروا السداد. ولم يكن هنالك ان ايرصدم القائمة م  الجهات ذات الع قة كما في نهاية السنة غير شامل
 ضمانات مقدمة أو مستلمة لقاا الحسابات المدينة لد  الجهات ذات الع قة .

 
 مصاريف عمومية وادارية  -13
 

 عمليات التأمين (أ)
 ديسمبر 11للسنة المالية المنتهية    
 م1116  م1037   

      
 1.565.459  3077387381   (5ايضاح مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )

 7.668.177  277187805   اتعاب قانونية وناامية ومهنية
 4.675.855  475057170   ايجار

 1.161.169  171177833   استه ك
 1.114.771  373177323   معدات مكتبية

 1.191.611  172407584   مناف 
 178.616  372387288   تسوي  ودعاية واع ن

 1.191.154  174477188   ضريبة استقااع
 518.571  8057112   تدريب وتعليم
 45.181  3817743   تقنية معلومات

 1.917.166  173517515   مصاريف اخر 

   5178527432  14.757.144 
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 شركة والء للتأمين التعاوني

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

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 )تتمة(مصاريف عمومية وادارية  -13
 )ب( عمليات المساهمين

 ديسمبر 11للسنة المالية المنتهية    

 م1116  م1037   

      
 1.111.111  371007000   تكاليف متعلقة بالموافين

 1.111.111  471317802   اتعاب مجلس ا دارم ومصروفات أخر 

   875317802  1.111.111 

 
 الزكاة وضريبة الدخل  -11

 )أ( مخصص الزكام وضريبة الدخل 
لددربح المعدددلم ايهمددا أعلددىم المتعلدد  بحصددص مددن الوعدداا الزكددوي التقريبددي او صددافي ا %1.5يددتم اثبددات مخصددص للزكددام بنسددبة 
 المساهمين السعوديين في الشركة .

 

 من صافي الربح المعدل المتعل  بالمساهمين الغير سعوديين في الشركة. % 11يتم اثبات ضريبة دخل بنسبة 
 

 المساهمين الخاضعين للزكاة وضريبة الدخل  نسب  
 ة السنة: فيما يلي إحتساب نسب المساهمين كما في نهاي 

 ديسمبر 11للسنة المالية المنتهية    

 م1116  م1037   

      
 %8915  %25774   المساهمين الخاضعين للزكام 

 %1115  %4714   المساهمين الخاضعين للضريبة الدخل 
 

 )ب( مكونات الوعاا الزكوي 
 تتمثل العناصر الرئيسية لوعاا الزكام التقريبي مما يلي :

 م1116  م1037   

   
 418.114.414  483.381.110   حقوق المساهمين

 14.111.147  18.811.140   المالوبات غير المتداولة
 (151.116.915)  (383.433.718)   الموجودات غير المتداولة

 191.518.616  558.571.711   وعاا الزكام التقديري

 
 )ج( الحركات على مخصص الزكام وضريبة الدخل 

 هي كما يلي : 1116و  1117ديسمبر  11إن الحركة على مخصص الزكام وضريبة الدخل للسنوات المنتهية في    
 م1037

 المجموع  ضريبة دخل  الزكاة  

 1177087025  175517404  1371847482  يناير  1في 
 (3072217858)  (178857231)  (771077215)  سدادات

 3172227881  3.145.204  33.755.748  مخصص للسنة

 1477357233  31.528  14.701.531  ديسمبر  11في 

 
1038 

 المجموع  ضريبة دخل  الزكام  

       
 15.115.895  (11.161)  15.117.158  يناير  1في 

 (617.815)  -  (617.815)  سدادات
 9.111.114  114611668  615161116  مخصص للسنة

 11.718.194  114411515  1111651589  ديسمبر  11في 
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 شركة والء للتأمين التعاوني

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

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  -11

 )ج( الحركات على مخصص الزكام وضريبة الدخل )تتمة( 
 م .1116م و 1117ديسمبر  11ان ضريبة الدخل المؤجلة الناجمة عن فروقات مؤقتة ليست جوهريةم وعليل لم يتم قيدها كما في 

 
 د( الوض  الزكوي وضريبة الدخل 
م و حصلت على شهادم الزكام 1116ديسمبر  11الضريبية عن جمي  السنوات حتى السنة المنتهية في قدمت الشركة اقراراتها الزكوية و

 م. 1118إبريل  11من الهيئة العامة للزكام والدخل وهي صالحة حتى 
 

 التقارير القطاعية   -11
سديارات وتدأمين ممتلكدات وتدأمين   غراض ا دارمم تتكون الشركة من قااعات حسب النشاا مصنفة كالتدالي:  تدأمين ابدي وتدأمين

هندسي وتأمينات أخـر  والتى تتضمن تأمين بحري والتأمينات العامة ايخر  . وتعتبر هذه القااعات ا ساس الذي تقوم الشركة من 
 خ لل بتقديم تقريرها عن المعلومات القااعية الرئيسية.  

 
 

تمدت ا دارم القااعات حسب النشاا فيما يتعل  بنشدااات الشدركة وموجوداتهدا تماشيا م  عملية إعداد التقارير الداخلية بالشركةم اع
 ومالوباتها كما هو مدرج ادناه.

 

 م المالوب منوأقساا وأرصدم التأمين المدينةم بالصافيالنقد وما في حكملم الودائ  البنكية قصيرم ايجلم  موجودات القااعات   تشمل 
ً  عمليات المساهمينم إيرادات عمولة  المعداتم وأخر م والممتلكات و وموجودات مستحقةم مصاريف مدفوعة مقدما

 الدائنة والمالوب من عمليات  معيدي التامينالمالوبات ايخر م وأرصدم   تشمل المصاريف المستحقة والفائض و مالوبات القااعات
 و التأمينم عملياتفائض وم الخدمة نهايةم تعويض المساهمين

 عمليات المساهمين.   تشمل ليةالقااعات التشغي 

  التشغيلية وا دارية والمصاريف العمومية وا داريةم حيث تم عرضها تحت بند مصاريف غير  الرواتبان نتائج القااعات   تتضمن
 موزعة .
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 شركة والء للتأمين التعاوني
 )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقآ(

 ساهمة سعودية () شركة م
 

 ( تتمةايضاحات حول القوائم المالية ) 
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 السعودي ما لم يذكر غير ذلك(بالريـال )جمي  المبالر 

 
 (تتمةالتقارير القطاعية ) -11

 
      م:1037ديسمبر  13عمليات التأمين للسنة المنتهية في 

 المجموع أخـرى      تأمين هندسي  تأمين ممتلكات تأمين مركبات   تأمين طبي   

       
 3730171137788 33371787287 8771317517 2172507884 70874227477 30171287211 إجمالي أقساا التأمين المكتتبة 

 85374877210 1378827887 575217881 178577410 70173417457 30075057171 صافي أقساا التأمين المكتتبة

 
 72170257514 1175827171 577427082 174277411 85178137237 30878587431 صافي أقساا التأمين المكتسبة

 3872587130 577287728 871347217 472117487 - - عمو ت إعادم التأمين 
 873447215 3787858 87104 87414 472857158 - إيرادات اكتتاب أخر 

 (54171577818) (1070187521) (5727428) (374157110) (18471877112) (5478307327) صافي الماالبات المتكبدم
 (1.551.458) - 7417028 - (1.328.851) - أقساا تأمين إضافية اتاحتيااي

 4.345.881 (512.485) 1187432 (1507871) 174337735 170857887  احتياايات فنية أخر 
 (30772147014) (771177710) (378887500) (177187074) (7278327428) (3473717155) مصاريف اكتتاب أخر 
 (30074857422)      مصاريف غير موزعة

 348.350.118      الفائض من عمليات التأمين

 872517804      إيرادات عمو ت من ودائ  بنكية

 384.081.253      صافي الفائض من عمليات التأمين
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 التعاونيشركة والء للتأمين 
 )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقآ(

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 (تتمةالتقارير القطاعية )  -11

     م1037ديسمبر  13ات التأمين كما في المركز المالي لعملي
 المجموع أخرى تأمين هندسي  تأمين ممتلكات تأمين مركبات تأمين طبي 

      

       موجودات عمليات التأمين:
 31071587837 1371457088 1272857148 4270087173 - - حصة معيدي التأمين من ايقساا غير المكتسبة

 34177317184 1170057838 1878157788 8375547204 5187828 - الماالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 
 1770387034 175177822 375527188 371217482 1878087250 570137522 تكاليف اكتتاب وثائ  تأمين مؤجلة

 84777787041      موجودات غير موزعة

 3737777417082      عمليات التأمين موجوداتمجموع 

 عمليات التأمين:وفائض مطلوبات 

      

 41875217734 5378227115 5178247118 8073807424 15373007185 4178177108 أقساا تأمين غير مكتسبةإجمالي 
 53874117711 4174487883 5072817771 8778187373 10274507178 1578087851 ماالبات تحت التسويةإجمالي 

 1.328.851 3.073.145 - 1.314.188 - - إضافيةاحتياايات أقساا تأمين 
 4.134.701 521.451 144.828 570.880 5.024.801 - احتياايات فنية أخر 

 278537271 178377034 178847558 174127430 - - عمو ت إعادم تأمين غير مكتسبة
 105.181.131      غير موزعةمالوبات وفائض 

 3737777417082      التأمين عمليات فائضمجموع المطلوبات و
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 شركة والء للتأمين التعاوني
 )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقآ(

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ذلك( )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير

 
 (تتمةالتقارير القطاعية ) -11

 م:1116ديسمبر  11عمليات التأمين للسنة المنتهية في 
 المجموع أخـرى تأمين هندسي تأمين ممتلكات تأمين مركبات تأمين طبي   

       
 3.038.808.144 84.881.844 58.122.055 383.148.434 471.185.483 358.201.180 إجمالي أقساا التأمين المكتتبة 

 745.728.883 15.305.421 5.224.823 5.310.347 484.114.750 358.151.100 صافي أقساا التأمين المكتتبة

 817.082.708 15.772.135 4.145.785 1.282.381 542.418.545 311.418.071 صافي أقساا التأمين المكتسبة
 10.157.503 8.712.431 4.783.008 7.831.410 115.181 - عمو ت إعادم التأمين 

 5.224.001 57.158 5.210 7.254 5.215.882 - إيرادات اكتتاب أخر  
 (504.244.214) (31.257.832) (1.484.482) (7.880.533) (138.411.280) (84.158.348) صافي الماالبات المتكبدم

 18.305.817 - 3.884.218 - 15.538.703 - أقساا تأمين إضافية اتاحتيااي
 (5.234.885) - 118.833 1.530.081 (8.413.108) (3.013.571) احتياايات فنية أخر 

 (23.341.887) (7.770.410) (1.880.221) (5.021.811) (47.583.111) (37.257.582) مصاريف اكتتاب أخر 

 (88.851.714)      مصاريف غير موزعة

 337,888,114      من عمليات التأمين الفائض

 8,115,841      دات عمو ت من ودائ  بنكيةإيرا

 311.221.287      من عمليات التأمين لفائضصافي ا
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 شركة والء للتأمين التعاوني
 )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقآ(

 ) شركة مساهمة سعودية (
 

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037مبر ديس 13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 (تتمةالتقارير القطاعية ) -11
 م1116ديسمبر  11المركز المالي لعمليات التامين كما في 

 المجموع أخرى تأمين هندسي  تأمين ممتلكات تأمين مركبات تأمين طبي 

      

       موجودات عمليات التأمين:
 318.487.883 35.853.408 11.341.181 22.775.023 - - معيدي التأمين من ايقساا غير المكتسبة حصة

 340.788.313 3.274.021 83.541.231 88.108.014 3.011.408 8.485 حصة معيدي التأمين من الماالبات تحت التسوية
 11.412.704 1.448.434 537.135 3.177.372 11.132.118 5.282.582 تكاليف اكتتاب وثائ  تأمين مؤجلة

 748.542.835      موجودات غير موزعة

 3.078.114.133      مجموع موجودات عمليات التأمين

 مطلوبات وفائض عمليات التأمين:

      

 524.110.585 18.088.117 14.318.717 303.878.538 183.482.817 80.872.554 أقساا تأمين غير مكتسبة
 510.172.130 37.854.875 85.837.833 24.021.215 104.832.120 57.101.833 التسوية ماالبات تحت

 741.028 - 741.028 - - - أقساا تأمين إضافية اتاحتيااي
 30.570.188 - 525.137 112.787 7.817.830 1.338.471 احتياايات فنية أخر 

 7.102.171 3.854.013 1.812.113 1.214.310 - - عمو ت إعادم تأمين غير مكتسبة
 311.101.881      مالوبات وفائض غير موزعة

 3.078.114.133      مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 مالية ) تتمة (ايضاحات حول القوائم ال

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 التقارير القطاعية )تتمة( -11

 القطاعات الجغرافية
إعدادم  جمي  الموجودات والمالوبدات الجوهريدة للشدركة تقد  فدي المملكدة العربيدة السدعودية م باسدتثناا بعدض موجدودات / مالوبدات

 محتفا بها خارج المملكة العربية السعودية .حسب ما ذكر في ا يضاحات ذات الع قةم ان وجدتم  التأمين
 

 إدارة المخاطر -15
 

 حوكمة المخاطر
ي تتمثل حوكمة المخاار الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجرااات والوسائل الرقابية التي تستخدم الهيكل التنايمي الحال

لتحقي  ايهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة على قبول المخاار المرغوب بها والمعروفة والتي تتواف  م  الخاة اإلستراتيجية 
المتعلقة بإدارم وقبول المخاار والمعتمدم من مجلس اإلدارم. تتعرض الشركة لمخـاار التأمين ومخاار إعادم التأمين وا اار التنايمي 

 إلئتمان ومخاار السيولة ومخاار العم ت ايجنبية ومخاار أسعار العمو ت ومخاار السوق.ومخاار ا
 

 هيكل إدارة المخاطر
 مجلس اإلدارة 

ال زمة على  واإلعتماداتتعتبر حوكمة المخاار بمثابة الرقابة المركزية التي يشرف عليها مجلس اإلدارم من خ ل تقديم التوجيهات 
 .ة ياسات من أجل تحقي  ايهداف المحددم للشركا ستراتيجيات والس

 
 لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقي  عمليات إدارم المخاار داخل الشركة سنوياً من قبل إدارم المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية اإلجرااات ومد  
يم م  اإلدارم العليام وتقديم تقرير بالنتائج ينتائج كافة عمليات التق بمناقشةاخلية اإللتزام بهذه اإلجرااات. تقوم إدارم المراجعة الد

 والتوصيات مباشرم إلى لجنة المراجعة.
 

 لجنة ادارة المخاطر
لجنة  ر الىلشركة وتقديم التقاريأعمال ادارم المخاار بامراقبة بمخاار والتى بدورها تقوم الدارم قامت لجنة المراجعة بتشكيل لجنة إل

 اار تم تصميمل من قبل مجلس ا دارم .إتقوم تلك اللجنة بالعمل من خ ل و مالمراجعة بصورم دورية
 

 اإلدارة العليا
 ً من قبل الشركة بشأن قبول  ا دارم العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من اجل تحقي  ا هداف ا ستراتيجية ضمن سياسة محددم مسبقا

 المخاار .
 

الرئيسي إلاار العمل الخاص بإدارم المخاار وايمور المالية لد  الشركة يتمثل في حماية الشركة من أحداث تعي  تحقي  إن الهدف 
 أهداف مالية بما في ذلك عدم استغ ل الفرص.

 

 فيما يلي ملخص بالمخاار التي تواجهها الشركة والارق المتبعة من قبل اإلدارم للحد منها:
 

 ر الناتجة عن التأمين إدارة المخاط  15-3
ان الخار الرئيسي الذي تواجهل الشركة بموجب عقود التأمين هو اخت ف مبالر الماالبات وتوقيتاتها عن التوقعات بشأنها. والتى تتأثر 

دف الى ضمان بتكرار وحجم الماالبات والمناف  الفعلية المدفوعة والتاورات ال حقة للماالبات اويلة ا مد. ولهذام  فإن الشركة ته
 وجود احتياايات كافية لتغاية هذه المالوبات .

 

يتم تقليص المخاار أع ه من خ ل التنوي  في محفاة واسعة من عقود التأمين. يتم تعزيز تنوع المخاار من خ ل ا ختيار ا مثل 
 سنوية ل حتياايات وكذلك اتفاقيات اعادم التأمين.والتابي  ا ستراتيجي لسياسات ا كتتاب وادارم الماالبات بهيكلتل وبالمراجعة رب  ال
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 ما لم يذكر غير ذلك()جمي  المبالر بالريـال السعودي 

 
 

 إدارة المخاطر )تتمة(  -15
 

  )تتمة( إدارة المخاطر الناتجة عن التأمين  15-3
 

 التأمين الطبي 
 عن المصاريف المتكبدم في ع ج مرض أو إصابة.  وثائ  التأمينان التأمين الابي مخصص لتعويض حاملي 

 

في تكاليف ايمراض والرعاية الصحية ذات الع قة. يقدم التأمين الابي بوجل عام الى  إن المخاار الرئيسية المتعلقة بالتأمين الابي تتمثل
 التأمين.  وثائ عم ا الشركات ذات العدد الكبير ليتم تغايتهم بموجب 

 

 تامين المركبات
تزامات الى الجهات ايخر  عن ايضرار التي لحقت بمركباتهم أو ا ل حاملي وثائ  التأمينمخصص لتعويض  المركباتإن التأمين على 

 أيضاً الحصول على تعويض عن حري  او سرقة  مركباتهم.لحاملي وثائ  التأمين الناتجة عن الحوادث. يمكن 
 

 وتعتمد أغلبفي الماالبات مقابل الوفام وايضرار الجسدية واستبدال أو صيانة المركبات. المركبات تتمثل المخاار الرئيسية لعقود تامين 
عم ا الشركات. ولد  الشركة تغاية إعادم التأمين للحد من الخسائر يي ماالب فردية تصل بشكل جوهري على المركبات مين عقود تا

 سعودي.ريـال إلى مليون 
 

يعتبر مستو  التعويضات لد  المحاكم فيما يتعل  بتعويضات الوفام واياراف المصابة بايذ  وتكاليف استبدال وإص ح المركبات من 
 هم العوامل التي تؤثر على مستو  الماالبات .أ

 
 تأمين الممتلكات

ان التأمين على الممتلكات مخصص لتعويض حداملي وثدائ  التدأمين عدن الضدرر الدذي يلحد  بالممتلكدات أو مدن أجدل التعدويض عدن 
بداح المفقدودم نتيجدة عددم القددرم الخسارم في قيمة العقار المتضرر. يمكن لحاملي وثائ  التأمين الحصول أيضاً على تعويض عن اير

 على استخدام الممتلكات المؤمن عليها. 
يعتبر الحري  وإعاقة العمل من أهم مخاار عقود تأمين الممتلكات. تصدر الشركة وثائ  تأمين على الممتلكات التي تحتوي على معدات 

 ا نذار ضد الحري  فقا. 
 

ستبدال الممتلكات والمحتويات التي تم تأمينها. تعتبر تكلفة إعادم بناا الممتلكات و الحصول يتم ا كتتاب في هذه العقود للتعويض عن قيمة ا
 على محتويات ا ستبدال والوقت المستغرق للبدا بالعمليات التي تؤدي إلى اعاقة العمل من أهم العوامل التي تؤثر على مستو  الماالبات.

 مليون ريـال سعودي .  1ضرر للحد من ايخاار يي ماالبة فردية تصل الى ولد  الشركة تغاية إعادم تأمين عن مثل هذا ال
 

 التامين الهندسي 
 :يغاي التأمين الهندسي نوعان رئيسيان يتلخصان فيما ادناه

 

مح ت ووحدات تأمين )كافة أخاار المقاولين( والذي يغاي فترم التشييد او بناا المباني او القيام بأعمال الهندسة المدنية كالمنازل وال
 الشق  ومباني المصان  والارق والمباني والجسور وأعمال الصرف الصحي والخزاناتم و

 

تددأمين )كافددة أخاددار التركيددب( والددذي يغاددي فتددرم التشددييد او تركيددب المصددان  واآل ت كمحاددات الااقددة وتكريددر الزيددت وايعمددال 
 .من مصان  وآ تالكميائية وا سمنت وا ساسات المعدنية أو أي منشأم تتض

 

يغاي قااع أعمال التأمين الهندسي التأمين على اعاال ا  ت والمعدات ا لكترونيدة. يدتم فحدص المخداار الجوهريدة المكتتدب فيهدا 
 ضمن هذه الفئة بشكل فعلي للتاكد من وجود مستو  كاف من ا من والحماية ضد الحري  وإدارم المشاري . 
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 نيشركة والء للتأمين التعاو
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 إدارة المخاطر )تتمة(  -15
 

 مين ضد الحوادث العامةأالت
 والمخاار الهندسية العامة لتزامات موال وايمانة وتعويضات العمال واإلمخاار ايم بشكل مبدئي ممين ضد الحوادث العامةالتأ يغاي
عن ايضرار التي لحقت بهم أو باآلخرين والناتجة عن الحوادث  وثائ  التأميننشاا التأمين ضد ايضرار لتعويض حاملي ويتم إ .وغيرها
 بعم ا الشركات. التأمين ضد الحوادث العامة عقود  ها. وترتبا غالبيةوغير والسرقة

 
 سعودي .ريـال فردية تصل إلى مليون  ةلد  الشركة تغاية إعادم تأمين للحد من خسائر أي ماالب

 
 عقود تأمين الشحن البحري

 حة البحرية أو ايرضية أو الجوية المسببة صمم تأمين الم حة البحرية بشكل رئيسي لتعويض حاملي وثائ  التأمين عن حوادث  الم
 لخسارم كلية أو جزئية للبضائ  / للمشتريات )تأمين بحري(.  

 
ان استراتيجية التأمين الخاصة بقااع أعمال التأمين الم حي تضمن تنوع السياسات بشكل جيد حسب شروا ارق السفن والشحن 

 من خسائر أي ماالب فردية تصل الى مليون ريـال سعودي.المغاام . ولد  الشركة تغاية إعادم تأمين للحد 
 

 تكوين احتياطي مطالبات التأمين
يقوم خبير أكتواري داخلي متخصص في أعمال التأمين المتنوعة بتنفيذ إجراا تكوين احتيااي الماالبات ا كتوارية وذلك وفقاً لسياسة 

سياسة تكوين ا حتيااي التأميني ومراقبتل وإجراا مراجعات رب  سنوية على  تكوين ا حتيااي التأميني. ويقوم الفري  التنفيذي بوض 
مخصصات ماالبات التأمين الخاصة بالشركة ومد  كفايتها. وتتضمن هذه المراجعات مراجعة النتائج التي توصلت إليها الشركات 

الداخلية. كما أن لد  الشركة مراجعات خارجية دورية يقوم  المثيلةم با ضافة الى تحليل مستقل للتأكيد على مناقية المراجعات ايكتوارية
 بها خبراا أكتواريون محليون. 

 
 مخاطر اعادة التأمين

تقوم الشركة في السياق العادي لألعمالم ومن أجل تقليل التعرض للمخاار المالية الناشئة عن الماالبات الضخمةم بإبرام عقود م  جهات 
وتنص اتفاقيات إعادم التأمين على التنوع في مخاار ايعمال بدرجة كبيرم تسمح لإلدارم بالتحكم في أخر  يغراض اعادم التأمين. 

الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاار الكبيرم وتؤمن امكانية تحقي  نمو إضافي. ويتم جزا كبير من عمليات إعادم التأمين بموجب 
 إعادم تأمين فائض الخسارم. اتفاقيات وعقود إعادم التأمين ا ختيارية وعقود

  
في  يقوم الفري  التنفيذي بمراجعة مشتريات إعادم التأمين الهامة سنوياً للتأكد من أن مستويات الحماية التي يتم شرااها تعكس أية تاورات

  ا ستراتيجية المحددم التعرض للمخاار ومستو  اإلقدام على المخاار لد  الشركة. ويجب أن تتم مشتريات إعادم التأمين بالتماشي م
 في دليل سياسة إعادم التأمين المعتمد من قبل مجلس اإلدارم.

 
من أجل تقليل التعرض للخسائر الكبيرم نتيجة إف س معيدي التأمينم تجري الشركة تقييماً لألوضاع المالية لمعيدي التأمين. وتخصص 

شركة المتعلقة بالضمانات المقدمة من الارف ا خر. وتتعامل الشركة فقا عقود إعادم التأمين لمقدمي الخدمة الذين يستوفون شروا ال
 معيدي التأمين المعتمدين من قبل مجلس اإلدارم. 

 
م : 1116م )1117ديسمبر  11من الحد ايقصى للتعرض لمخاار ا ئتمان كما في  %75يمثل أكبر خمس معيدي تأمين ما نسبتل 

88%) 
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 ونيشركة والء للتأمين التعا
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 

 إدارة المخاطر )تتمة(  -15
 المطالبات  وشدة تكرار
كن أن يتأثر ك ً من تكرار وشدم الماالبات بعدم عوامل مثل العنف السياسيم وا ضارابات البيئية وا قتصاديةم والكوارث الابيعيةم يم

وتركيز المخاارم وأعمال الشغب المدنية وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارم هذه المخاار من خ ل التدابير المذكورم أع ه. تتعرض 
 محدودم كارثية وأعمال شغب بإبرام عقود إعادم تأمين. الشركة لمخاار

 
 التأمينعلى مخاطر تركيز ال

عرض الشركة لمخاار تأمين متعددم. قامت الشركة بإعادم التأمين ية قد تفردين يغاي المخاار بالنسبة لحوادث ليس لد  الشركة عقد تأم
جوهرية. ان الشركة ليس لديها أي ماالبات كبيرم لم يتم التوصل إلى ة قضائيعلى نحو كاف لمواجهة المخاار التي قد تناوي عن قضايا 

 مبلغها أو توقيت دفعها في غضون عام واحد من تاريخ إصدار القوائم المالية.
 

ية وكذلك ان الجدول ادناه يبين تركيز الماالبات تحت التسو قااعات ا عمال.مراقبة تركيز مخاار التأمين من خ ل بتقوم الشركة 
 ا عمال بتاريخ قائمة المركز المالي :قااعات ( من خ ل ا قساا غير المكتسبة )كنسبة مئوية

 
 م1037  

 صافي اجمالي صافي اجمالي  
 اقساط التأمين  اقساط التأمين المطالبات المطالبات  
 غير المكتسبة غير المكتسبة تحت التسوية تحت التسوية  

 %31 %30 %2 %8  ابي
 %81 %81 %72 %40  مركبات
 %3 %33 %1 %13  ممتلكات
 %3 %8 %3 %30  هندسي
 %1 %8 %8 %31  أخر 

  300% 300% 300% 300% 

 
 

 م1116  

 صافي اجمالي صافي اجمالي  

 اقساا التأمين  اقساا التأمين الماالبات الماالبات  

 غير المكتسبة غير المكتسبة تحت التسوية تحت التسوية  

 %17 %11 %17 %11  ابي

 ٪78 ٪57 ٪71 %48  مركبات

 ٪1 ٪11 ٪1 %11  ممتلكات

 ٪1 ٪5 ٪1 ٪15  هندسي

 ٪1 ٪5 ٪6 ٪4  أخر 

  111 ٪ 111 ٪ 111 ٪ 111 ٪ 

 
اعادم تأمين لتخفيض المخاار لدرجة معقولدة  وابرام وثائ لى مخاار التأمين الفردية والجماعية قوم الشركة بتقييم تركيز التعرض ات

 الشركة . على
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 

 ر )تتمة(إدارة المخاط  -15
 

 مصادر عدم اليقين في تقدير مبالغ المطالبات المستقبلية  
التقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي تتعل  بتقييم الماالبات القائمةم سواًا تم اإلب غ عنهدا أم  م من يقين الالمصدر الرئيسي لعدم 

تقدير المبالر المستحقة لحاملي وثدائ  التدأمين الناتجدة  عمل بقوم علىالوتشمل التكاليف المتوقعة لتسوية الماالبات. يتالب من اإلدارم 
عن الماالبات التي وردت بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورم على افتراضات حول عدم عوامل تتضدمن درجدات 

تقددديرات اإلدارم ممددا يدؤدي إلددى تغيددرات  ة وربمددا كبيدرم مددن الحكددم وعددم اليقددينم ومدن الممكددن أن تختلددف النتدائج الفعليددة عدنتدمتفاو
المسدتقبلم علدى سدبيل المثدال: في ا تجاهات السابقة  عدم اناباقمستقبلية في ا لتزامات المقدرم. تستخدم ايحكام النوعية لتقييم مد  

 قتصدادية. يسدتخدم مزيدد الادروف ا اتجاهات العامة للماالبات التأمينية وكدذلكحدث لمرم واحدمم والتغيرات في عوامل السوق مثل 
 من ايحكام لتقييم مد  تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

 

على وجل الخصوصم فإن التقديرات يتعين القيام بها لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للماالبات المبلر عنهدا فدي تداريخ قائمدة المركدز 
والتكاليف النهائية المتوقعة من الماالبات المتكبدم والتي لم يتم اإلب غ  عنها في تاريخ قائمة المركز المالي. تم إدراج تفاصديل  المالي

 .7و  1( ضمن إيضاحي الماالبات المتكبدم غير المبلر عنهاتقدير الماالبات القائمة )بما فيها 
 

 اتالعملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراض
المقصود من العملية المستخدمة لتحديد ا فتراضات  حتساب احتيدااي الماالبدات تحدت التسدوية هدو أن يدؤدي إلدى تقدديرات محايددم 
للنتيجة ايكثر احتما ً أو المتوقعة. ابيعة العمل تجعل من الصدعب جدداً الدتكهن بشدكل مؤكدد مدن النتيجدة المحتملدة فدي ماالبدة معيندة 

للماالبات المبلر عنها. يتم تقييم كل ماالبة مبلر عنها لكل حالة على حدم مد  مراعدام ادروف الماالبدةم والمعلومدات  والتكلفة النهائية
اإلستقصائية المتوفرم وايدلة التاريخية عن حجم الماالبات المماثلة. تتم مراجعة تقدديرات الحالدة بانتادام ويدتم تحدديثها كلمدا تدوافرت 

 معلومات جديدم.
 

تيااي الماالبدات المتكبددم وغيدر المبلدر عنهدا يكدون عدادم خاضدعاً لدرجدة أعلدى مدن عددم اليقدين مقارندة بتقددير تكلفدة تسدوية تقدير اح
الماالبات المبلر عنها بالفعل للشركةم والتدي تكدون معلومدات حالدة الماالبدة متدوفرم بالفعدل. تأخدذ عمليدة التقددير هدذه با عتبدار نمدا 

 قاً وتفاصيل برامج إعادم التأمين.اإلب غ عن الماالبات ساب
 

تم تحديد ماالبات ايقساا بحيث يكون مجموع مخصصات ماالبات ايقساا )احتيااي أقساا غير مكتسبة واحتيااي عجز ايقساا 
غيدر منتهيدة  نتيجة اختبار كفاية المالوبات( كافياً لخدمة المصاريف والماالبات المسدتقبلية المتوقعدة والمحتمدل حددوثها لوثدائ  تدأمين

كما بتاريخ قائمة المركدز المدالي. يدتم تحديدد الماالبدات المسدتقبلية المتوقعدة بإسدتخدام التقدديرات وا فتراضدات المعتمددم علدى الخبدرم 
 خ ل الفترم المنتهية من العقود وتوقعات أحداث مستقبلية يعتقد انها معقولة.

 

 تحليل الحساسية
مين لمواجهة الماالبات تحت التسوية كما في نهايدة السدنة كافيدة. إ  ان هدذه المبدالر غيدر مؤكددمم  تر  الشركة ان التزامات عقود التأ

كما ان الدفعات الفعلية قد تختلف عن القديم المقيددم فدي القدوائم الماليدة.  إن ا ثدر المتوقد  علدى دخدل المسداهمين قبدل الزكدام وضدريبة 
تزامدات الماالبددات بالصددافي بعدد خصددم اعددادم التدأمين موضددحة ادندداهم إن حساسددية الددخل والتغيددرات فددي حقدوق المسدداهمين نتيجددة ال

التغيرات في الماالبات بعد خصم إعادم التأمين تحدد بشدكل منفصدل لكدل قاداع مدن قااعدات ايعمدال مد  الحفداا علدى ثبدات جميد  
 ا فتراضات ايخر .

 

 حقوق المساهمين صافي ربح المساهمين 

 م1116 م1037 م1116 م1037 

 (30تأثير التغير في صافي االتزامات الناشئة عن المطالبات بنسبة )+

 (4.111.961) (173817178) (4.156.481) (171357428) ابي
 (17.784.191) (3871757827) (18.411.711) (3878327101) مركبات
 (761.697) (4837418) (791.711) (4747315) ممتلكات
 (174.999) (3827811) (184.711) (3257113) هندسية
 (1.161.116) (378217880) (1.411.151) (372127884) أخر 

 (1177517213) (15.156.115) (1173817005) (14.195.985) 
 

  .لل نفس التاثير ولكن بشكل عكسي على صافي الربح وحقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين %11إن التخفيض بنسبة 
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 التعاونيشركة والء للتأمين 
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 إدارة المخاطر )تتمة(  -15

 
 لمتطلبات النظاميةالمخاطر المتعلقة با

تخضدد  عمليددات الشددركة لمتالبددات اينامددة المحليددة فددي المملكددة العربيددة السددعودية. إن هددذه اينامددة   تتالددب فقددا الحصددول علددى 
الموافقات ومراقبة النشااات فحسبم بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاار العجز واإلف س من قبل شركات 

كينهددا مددن سددداد إلتزاماتهددا غيددر المتوقعددة عنددد نشددوئها. مددن وجهددة ناددر ادارم الشددركةم فقددد تددم اإللتددزام بشددكل كلددي مدد  التددأمين ولتم
 المتالبات الناامية.

 
 تطور المطالبات

ة متتاليدة فيما يلي الماالبات المتكبدم المتراكمة بما في ذلك الماالبات المبلر عنها والماالبات المتكبدم ولكدن غيدر مبلدر عنهدا لكدل سدن
لوقوع الحادث كما في تاريخ قائمة المركز الماليم با ضافة الى المبالر المتراكمة المسددم حتى تاريخل. ويقدم تاور ماالبات التأمين 

 .مقياساً لمقدرم الشركة على تقدير القيمة النهائية للماالبات
 

لحمايتها من الماالبدات والتادورات المسدتقبلية العكسدية. ويدتم فدي تحتفا الشركة بإحتياايات كافية يعمال التأمين الخاصة بها وذلك 
 .العادم ايجاد حلول لعدم التيقن بشأن مبلر الماالبات وتوقيت سدادها خ ل سنة واحدم

 
 م    1037              

 سنة الحادث
احتياطي حوادث 

 سنوات سابقة
 

 م1031
 

 م1035
 

 م1034
 

 م1038
 

 م1037

تقدير لتكلفة 
 لبات النهائية :المطا

      

46718511111  في نهاية سنة الحادث  17411111195  74116171465  81411511515  11817441578  

16719411114 - بعد سنة  15116111179  51111711411  94111671418  - 

41511671181 - بعد سنتين   91811851161  91818611411  - - 

81811591167 - سنوات 1بعد   18514451161  - - - 

14511181171 - سنوات 4بعد   - - - - 

49518891171 احتيااي سنوات سابقة  - - - - - 

التقدير الحالي  جمالي 
49518891171 الماالبات  14511181171  85114451161  91818611411  94111671418  11817441578  

(71818911171) اجمالي المدفوعات لتاريخل  (14814661171)  (51714991197)  (18911811166)  (19615491117)  (11511111144)  

 االلتزامات المعترف بها
7671998 في قائمة المركز المالي  197175111  1111946161  8191581145  8451818171  99114111114  

إحتياطي المطالبات كما في     
71115111416 م1037ديسمبر  13   
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً( )الشركة

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 إدارة المخاطر )تتمة(  -15

 
 )تتمة(تطور المطالبات

 
     م1116        
احتياطي  سنة الحادث     

حوادث سنوات 
 سابقة

 
 م1031

 
 م1031

 
 م1035

 
 م1034

 
 م1038

تقدير لتكلفة المطالبات النهائية 
: 

      

 515.797.641 465.617.741 195.111.174 111.851.467 118.511.518 - في نهاية سنة الحادث

511.171411. 179.611.151 114.941.167 111.616.194 - بعد سنة  - 

 - - 161.185.918 181.167.415 117.911.649 - بعد سنتين 

 - - - 167.159.818 118.786.911 - سنوات 1بعد 

 - - - - 118.167.489 - سنوات 4بعد 

 - - - - - 457.919.586 احتيااي سنوات سابقة

التقدير الحالي  جمالي 
8167.159.81 118.167.489 457.919.586 الماالبات  161.185.918 411.171.511 515.797.641 

(449.497.191) اجمالي المدفوعات لتاريخل  (116.171.818)  (161.168.719)  (194.914.564)  (141.489.881)  (119.191.494)  

 االلتزامات المعترف بها
46176.616.1 71.781.617 66.471.164 1.891.119 1.195.671 8.411.191 في قائمة المركز المالي  

إحتياطي المطالبات كما في     
      411.179.111 م1038ديسمبر  13

 
 

 المخاطر المالية  15-1
تتمثل ايصول واإللتزامات المالية الرئيسية للشركة في النقد وما في حكملم الودائ  الناامية وقصيرم ايجلم  أقساا تدأمين وأرصددم 

الماالبدات تحددت التسدويةم المصدداريف المسدتحقة والمالوبدات ايخددر  ومكافدأم نهايددة تدأمين مديندة م أرصدددم معيددي التددأمين الدائندةم 
 الخدمة. لم تدخل الشركة في عمليات لمشتقات ايدوات المالية.

 
إن المخاار الرئيسية الناشئة من ايدوات المالية للشركة هي مخاار ا ئتمان ومخاار السيولة ومخاار سعر السوق ومخاار معدل 

والتغيرات في اسعار العم ت. يقوم مجلس اإلدارم بمراجعة وإقدرار السياسدات إلدارم كدل مدن هدذه المخداار والتدي تدتلخص العمولة 
 أدناه:
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 (ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة 

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 إدارة المخاطر )تتمة(  -15
 المخاطر المالية )تتمة(  15-1

 
 ئتمانمخاطر اال

ة للادرف اآلخدر. وبالنسدبة لتزاماتدل والتسدبب فدي خسدارم ماليدي الوفداا بإئتمان في اخفاق أحد ارفي ايدام المالية فدتتمثل مخاار اإل
القيمدة الدفتريدة فدي مثدل تلجمي  فئات ايصول المالية التي تحتفا بها الشركةم فان الحد ايقصى لتعدرض الشدركة لمخداار اإلئتمدان ي

ك ا تسدعى الشدركة إلدى الحدد مدن مخداار اإلئتمدان المتعلقدة بدالولهذه ايصول المالية كما هو مفصح عنها في قائمدة المركدز المدالي. 
والوسااا بوض  حد ائتمان لكل وكيل ووسيا وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددم. تتكون أقسداا التدأمين المديندة مدن عددد كبيدر 
من الوسااا / العم ا وبشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعوديــــــــــــــــــة والتدي يمثدل فيهدا أكبدر خمسدة وسدااا / عمد ا مدا 

 (.%19م :1116م )1117ديسمبر  11من الحسابات المدينة كما في  %19نسبتل 
المستحقة القبض  الذممئتمانية. وتتم مراقبة ة اإلثقبالتبرم الشركة فقا عقود تأمين وإعادم تأمين م  أاراف أخر  معترف بها وتتمت  

 ديون المعدومة.من عقود التأمين وإعادم التأمين بشكل مستمر لتقليل فرصة تعرض الشركة لمخاار ال
تحتفا  إن الحسابات البنكية الخاصة بالشركة محتفا بها لد  عدد من البنوك الدولية والمحلية وفقاً للحدود التي يضعها مجلس ا دارم.

  .اويلة ايجل لد  بنوك لديها درجة استثمار ائتمانية مرتفعةو قصيرمبأرصدتها البنكية وا ستثمارات الشركة 
 

 تعرض لمخاار ا ئتمانالحد ايقصى لل
ريـال مليون  1.581بملبر  م1117ديسمبر  11حد الشركة ايقصى للتعرض لمخاار ا ئتمان يتمثل في موجوداتها المالية كما في إن 

 سعودي(. ريـالمليون  1.114: م1116ديسمبر  11سعودي )
 ئتمان:المعرضة لمخاار اإل م1116و  م1117ديسمبر  11يعرض الجدول أدناه عناصر قائمة المركز المالي للشركة كما في 

 موجودات عمليات التأمين
 م1116 م1037  

 594.417.666 18274057878  نقد وما في حكمل
 - 50070007000  ودائ  بنكية قصيرم ايجل 

 11511411458 31771537101  م صافي أقساا تأمين وأرصدم تأمين مدينة
 151.768.111 34177317184  حت التسويةحصة معيدي التأمين من الماالبات ت

 - 171517804  إيرادات عمولة مستحقة
 4118111877 1177807213  أخر موجودات 

  22478817000 89111411111 

 
 موجودات المساهمين 

 م1116 م1037   

 189.917.518 1075357512   نقد وما في حكمل 
 - 51578117147   ودائ  بنكية قصيرم ايجل 
 1.141.976 471327218   إيرادات عمولة مستحقة
 119.611.159 2877877315   استثمارات متاحة للبي 

 41.111.111 5070007000   وديعة ناامية

   48771157748 441.711.561 

 1111117411695 3748170377748   المجموع

كة من خ ل تصنيفها لألصول وفقاً للتصنيف ا ئتماني لألاراف المقابلة. يقدم الجدول أدناه معلومات بشأن التعرض لمخاار اإلئتمان للشر
وتعتبر فئة ا ستثمار هي ايعلى من حيث التصنيفات المتاحة. يتم تصنيف الموجودات التي تق  خارج نااق فئة ا ستثمار كفئة غير 

 استثمارية )مقبول( أو متأخر السداد ولكن غير منخفض القيمة.
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 للتأمين التعاوني شركة والء
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 إدارة المخاطر )تتمة(  -15
 المالية )تتمة( المخاطر  15-1

 ( تتمةمخاطر االئتمان ) 
  
 م1037ديسمبر 13الموجودات المالية لعمليات التامين كما في  

  الفئة غير االستثمارية    

  متأخرة السداد   
 الفئة 

 االستثمارية
 

 )مقبولة(
 ولكن غير

 منخفضة القيمة
 

 المجموع

 18274057878 - 527084 18275447833 نقد وما في حكمل
 50070007000 - - 50070007000 ودائ  بنكية قصيرم ايجل 
 أقساا تأمين وأرصدم تأمين

 31771537101 5870217188 8371587217 - مدينة
 حصة معيدي التأمين من
 34177317184 - 34177317184 - الماالبات تحت التسوية
 171517804 - - 171517804 إيرادات عمولة مستحقة

 1177807213 - 1177807213 - موجودات أخر 

 82177227538 14877237138 5870217188 02247881700 

 
 م1038ديسمبر  13الموجودات المالية لعمليات التامين كما في 

  الفئة غير االستثمارية  

  متأخرة السداد   
 الفئة 

 االستثمارية
  

 )مقبولة(
 ولكن غير

 منخفضة القيمة
 

 المجموع

     
 594.417.666 - 67.111 594.151.666 ي حكملنقد وما ف

 11511411458 5114171641 5416141816 - أقساا تأمين وأرصدم تأمين مدينة
 حصة معيدي التأمين من
 151.768.111 - 151.768.111 - الماالبات تحت التسوية

 4118111877 - 4118111877 - موجودات أخر 

 594.151.666 147.151.814 5114171641 89111411111 

 
 م1037ديسمبر  13الموجودات المالية للمساهمين كما في 

  الفئة غير االستثمارية  

  متأخرة السداد   
 الفئة 

 االستثمارية
  

 )مقبولة(
 ولكن غير

 منخفضة القيمة
 

 المجموع

     
 1075357512 - - 1075357512 نقد وما في حكمل

 51578117147 - - 51578117147 ودائ  بنكية قصيرم ايجل 
 471327218 - - 471327218 إيرادات عمولة مستحقة
 2877877315 - 177117078 2570557048 استثمارات متاحة للبي 

 5070007000 - - 5070007000 وديعة ناامية 

 48578337878 177117078 - 48771157748 
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       للتأمين التعاوني سابقاً()الشركة السعودية المتحدة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 إدارة المخاطر )تتمة(  -15

 ( تتمةمخاطر االئتمان ) 
 

 م1038ديسمبر 13ا في الموجودات المالية للمساهمين كم
  الفئة غير االستثمارية                             

  متأخرة السداد   
 الفئة 

 االستثمارية
  

 )مقبولة(
 ولكن غير

 منخفضة القيمة
 

 المجموع

     
 182.217.418 - - 182.217.418 نقد وما في حكمل

 1.353.278 - - 1.353.278 مستحقة  عمولةايرادات 
 302.811.042 - 1.711.078 308.828.283 ثمارات متاحة للبي است

 50.000.000 - - 50.000.000 وديعة ناامية 

 518.278.584 1.711.078 - 553.703.481 

 
 تركيز المخاطر اإلئتمانية        

التددي تددؤثر فددي مجملهددا علددى جددد تركيددز مخدداار اإلئتمددان عنددد تددوفر عدددد مددن التغيددرات فددي العوامددل ا قتصددادية أو الصددناعة اوتي 
مجموعات تؤثر مخاار إئتمانها بصورم جوهرية على اإلئتمان الكلي للشركة. محفاة الشركة من ايدوات الماليدة علدى ناداق واسد  

 من التنوع ويتم التعامل م  أاراف ذوي م ام إئتمانية متنوعة لتخفيض التركيزات اإلئتمانية لمخاار اإلئتمان.
 

 
 ر السيولة مخاط         

مخاار السيولة تمثل المخاار التى تواجهها الشركة في توفير ايموال ال زمدة للوفداا بالتعهددات المتعلقدة بعقدود التدأمين وبإلتزاماتهدا 
 المالية عند استحقاقها. 

 

ان اغلدب  لتزاماتهدا حدال نشدوئها.يتم مراقبة متالبات السيولة بشكل دوريم  وتقوم ا دارم بالتأكد من تدوافر السديولة الكافيدة للوفداا با
 اإللتزامات المالية هي ذات تواريخ سداد خ ل سنة من تاريخ المركز المالي للشركة .

 

م. وبمدا ان الشدركة لدم 1116م و 1117ديسدمبر  11يوضح الجدول ادناه استحقاق ا لتزامات التعاقدية غير المخصومة للشدركة فدي 
 ن إلتزامات التدفقات النقدية التعاقدية تتااب  م  قيمتها الدفترية :يكن لديها أي إلتزامات بعمو تم فإ

 

 
 م1037ديسمبر  13كما في 

 المجموع  شهرا 31اكثر من   شهرا 31اقل من  المطلوبات المالية لعمليات التأمين
      

 53874117711  -  53874117711 ماالبات تحت التسوية
 8178147330  -  8178147330 مصاريف مستحقة ومالوبات اخر 

 8377237570  -  8377237570 ذمم معيدي التأمين الدائنة
 3177787745  3177787745  - تعويض نهاية الخدمة

 1370447312  -  1370447312 الفائض المتراكم 

 80472817328  3177787745  42171057551 اجمالي المطلوبات المالية لعمليات التأمين

      
      وبات المالية للمساهمينالمطل

 471327108  -  471327108 مصاريف مستحقة ومالوبات أخر 

 471327108  -  471327108 اجمالي المطلوبات المالية للمساهمين
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 حول القوائم المالية ) تتمة (ايضاحات 

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

     
 إدارة المخاطر )تتمة(  -15
 

 1038ديسمبر  13كما في 
 المجموع  شهرا 31اكثر من   شهرا 31اقل من  

      المطلوبات المالية لعمليات التأمين

      
 411.179.111  -  411.179.111 ماالبات تحت التسوية

 71.658.491  -  71.658.491 مصاريف مستحقة ومالوبات أخر 
 15.668.441  -  15.668.441 ذمم معيدي التأمين الدائنة

 7.167.787  7.167.787  - تعويض نهاية الخدمة
 1415461745  -  1415461745 الفائض المتراكم

 54114111778  7.167.787  51411511991 طلوبات المالية لعمليات التأميناجمالي الم

 
      

      المطلوبات المالية للمساهمين
 1.164.147  -  1.164.147 مصاريف مستحقة ومالوبات أخر 

 1.164.147  -  1.164.147 اجمالي المطلوبات المالية للمساهمين

 
م ماعددا مخصدص تعدويض نهايدة ركز المالي تدف  علدى أسداس اريقدة التددفقات النقديدة المخصدومةقائمة المبمالوبات مالية    توجد

 . الخدمة يدف  على ايساس المبين أع ه
 

 تواريخ االستحقاق
 ة المتوقعة:يلخص الجدول التالي قائمة استحقاق الموجودات والمالوبات المالية للشركة على أساس اإللتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقي

 
 المجموع  اكثر من سنة  اقل من سنة م1037ديسمبر  13كما في 

      الموجودات المالية لعمليات التأمين
      

 18274057878  -  18274057878 نقد وما في حكمل
 50070007000  -  50070007000 ودائ  بنكية قصيرم ايجل 

 38073887337  -  38073887337 أقساا تأمين وأرصدم تأمين مدينة 
 34177317184  -  34177317184 حصة معيدي التأمين من الماالبات تحت التسوية

 171517804  -  171517804 إيرادات عمولة مستحقة
 1177807213  -  1177807213 موجودات أخر  

 3701874177235  -  3701874177235 إجمالي الموجودات المالية لعمليات التأمين

 
      لمطلوبات المالية لعمليات التأمينا
      

 53874117711  -  53874117711 ماالبات تحت التسوية
 8478887588  -  8478887588 مصاريف مستحقة ومالوبات أخر 

 8377237570  -  8377237570 ذمم معيدي التأمين الدائنة
 3177787745  3177787745  - تعويض نهاية الخدمة

 3470817457  -  3470817457 لى المساهمين مالوب إ
 1370447312  -  1370447312 الفائض المتراكم 

 81170807313  3177787745  83071037187 إجمالي المطلوبات المالية لعمليات التأمين
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 اهمة سعودية()شركة مس
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 إدارة المخاطر )تتمة(  -15
 م1038ديسمبر  13كما في 

      
 عالمجمو  اكثر من سنة  اقل من سنة الموجودات المالية لعمليات التأمين

      
 594.417.666  -  594.417.666 نقد وما في حكمل

 11711691111  -  11711691111 أقساا تأمين وأرصدم تأمين مدينة
 151.768.111  -  151.768.111 حصة معيدي التأمين من الماالبات تحت التسوية

 4118111877  -  4118111877 موجودات أخر 

 914.168.884  -  914.168.884 يات التأمينإجمالي الموجودات المالية لعمل

 
      م 1038ديسمبر  13كما في 

 المجموع  اكثر من سنة  اقل من سنة المطلوبات المالية لعمليات التأمين

      
 411.179.111  -  411.179.111 ماالبات تحت التسوية

 7419611115  -  7419611115 مصاريف مستحقة ومالوبات أخر 
 15.668.441  -  15.668.441 عيدي التأمين الدائنةذمم م

 7.167.787  7.167.787  - تعويض نهاية الخدمة
 1918581171  -  1918581171 مالوب إلى المساهمين 

 1415461745  -  1415461745 الفائض المتراكم 

 56115811991  7.167.787  55511141116 إجمالي المطلوبات المالية لعمليات التأمين

 م1037ديسمبر  13كما في 
      

 المجموع  اكثر من سنة  اقل من سنة الموجودات المالية للمساهمين

      
 1075357512  -  1075357512 نقد وما في حكمل

 51578117147  -  51578117147 ودائ  بنكية قصيرم ايجل 
 471327218  -  471327218 ايراد عمو ت مستحقة

 2877877315  2877877315  - متاحة للبي  استثمارات
 34.081.457  -  34.081.457 مالوب من عمليات التأمين 

 5070007000  5070007000  - وديعة ناامية

 801,128,101  31877877315  58478137382 إجمالي الموجودات المالية للمساهمين

 
      المطلوبات المالية للمساهمين

      
 1477357233  3177347158  3172227881 ضريبة الدخل المستحقة الزكام و

 471327108  -  471327108 مصاريف مستحقة ومالوبات أخر 

 1370157137  3177347158  3871387282 إجمالي المطلوبات المالية للمساهمين
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       بقاً()الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سا

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

    
 إدارة المخاطر )تتمة(  -15
 )تتمة(   تواريخ االستحقاق    

 م1116ديسمبر  11كما في 
 المجموع  اكثر من سنة  اقل من سنة للمساهمينالموجودات المالية 

 189.917.518  -  189.917.518 نقد وما في حكمل
 1.141.976  -  1.141.976 ايراد عمو ت مستحقة
 119.611.159  119.611.159  - استثمارات متاحة للبي 

 1918581171  -  1918581171 مالوب من عمليات التأمين
 41.111.111  41.111.111  - وديعة ناامية

 46115591916  14916111159  11119171877 إجمالي الموجودات المالية للمساهمين

 
      المطلوبات المالية للمساهمين
 1117181194  1417181191  911111114 الزكام وضريبة الدخل المستحقة

 1.164.147  -  1.164.147 مصاريف مستحقة ومالوبات اخر 

 1611711141  1417181191  1111641151 طلوبات المالية للمساهمينإجمالي الم

 
 مخاطر أسعار العمالت

  .عن تذبذب  قيمة ايدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار صرف العم ت ايجنبية مخاار العم ت ايجنبية هي المخاار الناجمة
السعودي. تعتقد اإلدارم أن مخداار ريـال وهو مربوا م  ال ا مريكي تعرض الشركة لمخاار العم ت ايجنبية يقتصر على الدو ر

 تقلبات أسعار الصرف محدودم وبالتالي فإن الشركة   تحوا تعرضها لمخاار التقلبات في أسعار صرف العم ت ايجنبية.
 سعر السوقمخاطر  

تيجة للتغيرات في أسعار السوق فيما لو كانت هذه التغيرات تتمثل مخاار سعر السوق في التقلبات التي تارأ على قيمة ايدام المالية ن
 تعود لعوامل محددم ل وراق المالية بمفردها أو الجهة التى اصدرتها أو عوامل تؤثر على جمي  ايوراق المالية المتداولة في السوق.

فقا عند بي  ا ستثمار أو عند  هافي أسعارالتغيرات أثر عكس ير مدرجة مسجلة بالتكلفة حيث سينلد  الشركة استثمارات في أسهم غ
 11مليدون ريدـال سدعودي فدي  94114تتعرض استثمارات الشركة والبالغدة  انخفاض قيمتل مما سيؤدي الى التأثير على قائمة الدخل.

تقبلية مليددون ريددال سددعودي( لمخدداار أسددعار السددوق والناتجددة عددن عدددم اليقددين بشددأن القيمددة المسدد 11619م: 1116م )1117ديسددمبر
لألوراق المالية ا ستثمارية. تحد الشدركة مدن مخداار أسدعار السدوق عدن اريد  تنويد  محفاتهدا ا سدتثمارية وعدن اريد  المراقبدة 

 النشاة للتاورات في رؤوس ايموال وايسواق المالية.
 

 المساهمين الشامل هي كما يلي: انخفاض في أسعار السوق  ستثمارات دخل ٪11زيادم و  ٪11إن تأثير التغير ا فتراضي بمقدار 
  

 القيمة العادلة
التغير في  

 السعر
القيمة العادلة 

 المتوقعة
تأثير حقوق 
 المساهمين

      

 9411441156 م1037ديسمبر  13
 275057508 30175587581 زيادم 11٪ 
    
 (275057508) 8578127840 نقص 11٪ 

      

 ديسمبر 11
 م1116 

 11618981981 
 1116891898 117.588.879 زيادم 11٪ 
    
 (1116891898) 96.119.181 نقص 11٪ 
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 إدارة المخاطر )تتمة( -15

 إدارة مخاطر رأس المال
 

 تتلخص أهداف الشركة عند إدارم رأسمالها بما يلي:

 المادم الثالثة التقيد بمتالبات رأس المال لشركات التأمين كما هو مبين في الناام. إن رأس مال الشركة الحالي المدفوع متواف  م  
 من الناام.

 و;الحفاا على قدرم الشركة في ا ستمرار في العمل لكي تستاي  تقديم عوائد للمساهمين ومناف  يصحاب الحقوق اآلخرين 

 .توفير عوائد مناسبة للمساهمين وذلك من خ ل تسعير عقود التأمين بما يتناسب م  مستو  المخاار 
 
 التنفيذيةم يجب على الشركة ا حتفاا بهامش م ام مالية يعادل أيهما أعلى من الارق الث ثة التالية : من اللوائح  (66)وفقا للمادم 
 

   سعودي  ريـالمليون  111الحد ايدنى لمتالبات رأس المال البالر 

  مالية لألقسااالم ام الهامش 

   مالية للماالبات الم ام الهامش 
 من هامش الم ام المالية المالوب.( %197: م1116) %176 يبلر م1117ديسمبر  11ا في إن هامش الم ام المالية للشركة كم

 
 موسمية العمليات         

   توجد تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين.

 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 14
وية التدزام بدين أادراف مدركدة وراغبدة وعلدى أسداس السدعر تمثل القيمة العادلة المبلدر الدذي تدتم علدى أساسدل مبادلدة أصدل مدا أو تسد

 الفوري للمعاملة في تعام ت السوق المباشرم. 
 

 تصنيف األدوات المالية
      أ( عمليات التأمين

 م1116  م1037   
      موجودات مالية

 594.417.666  18274057878   نقد وما في حكمل
 -  50070007000   ودائ  بنكية قصيرم ايجل 

 11511411458  31771537101   أقساا التأمين واعادم التأمين المدينةم صافي  
حصدددة معيددددي التدددأمين مدددن ماالبدددات تحدددت 

 التسوية
   

34177317184 
  

15117681111 
 -  171517804   ايراد عمو ت مستحقة

 4118111877  1177807213   موجودات اخر 

   22478817000  89111411111 

      مطلوبات مالية
 411.179.111  53874117711   ماالبات تحت التسوية

 71.658.491  8178147330   مصاريف مستحقة ومالوبات أخر 
 15.668.441  8377237570   ذمم معيدي التأمين الدائنة

 7.167.787  3177787745   تعويض نهاية الخدمة
 1415461745  1370447312   الفائض المتراكم من عمليات التأمين

   80472817328  54114111778 
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 دي ما لم يذكر غير ذلك()جمي  المبالر بالريـال السعو

 
 

  )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية - 14
 
      ( عمليات المساهمينب
 م1116  م1037   

      موجودات مالية
      

 189.917.518  1075357512   نقد وما في حكمل
 -  51578117147   ودائ  بنكية قصيرم ايجل 
 1.141.976  471327218   ايرادات عمو ت مستحقة
 119.611.159  2877877315   استثمارات متاحة للبي 

 41.111.111  5070007000   وديعة ناامية

   48771157748  441.711.561 

      مطلوبات مالية
 1.164.147  471327108   مستحقة ومالوبات أخر  عمو ت

   471327108  1.164.147 

 
 الموجودات المالية والمالوبات المالية التى تم ا فصاح عنها اع ه .المالية تمثل ايدوات ان 
 

 دوات المالية المدرجة بالتكلفة   تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها .ان القيمة العادلة لأل
 

بارق  المقدماتكما يتم تقييم  .عنهاواإلفصاح  لإلستثمارات المتاحة للبي ة تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادل
 تقييم معينة.

 
 )بدون تعديل(.ايسعار المتداولة في أسواق نشاة لموجودات أو مالوبات مماثلة :1المستو  
 قابلة للم حاة التي لها أثر على القيمة العادلة المقيدمكافة مدخ تها الهامة  تكونارق تقييم أخر   :1المستو  

 .  مباشر بشكل مباشر أو غير
ولكن غير مبنية على أخر  تستخدم مدخ ت لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المقيدم يم يارق تق :1المستو  

 .أساس بيانات سوقية قابلة للم حاة
 
 

قيمددة م علددى أسدداس التسلسددل الهرمددي لل1116م و 1117ديسددمبر  11يعددرض الجدددول أدندداه ايدوات الماليددة بقيمهددا العادلددة كمددا فددي 
 العادلة:

 
     م1037ديسمبر  13كما في 

 اجمالي القيمة العادلة 1المستوى  1المستوى  3المستوى  

     االدوات المالية
     

     اإلستثمارات المتاحة للبيع
 2877877315 177117078 - 2570557048 ادوات حقوق ملكية

     
 2877877315 177117078 - 2570557048 المجموع
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 شركة والء للتأمين التعاوني
       )الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني سابقاً(

 )شركة مساهمة سعودية(
 ايضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (

 م1037ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 )جمي  المبالر بالريـال السعودي ما لم يذكر غير ذلك(

 
 المالية ) تتمة ( القيمة العادلة لألدوات - 14

 

 
     م1038ديسمبر  13كما في 

 مجموع القيمة العادلة 1المستوى  1المستوى  3المستوى  

     االدوات المالية
     

     اإلستثمارات المتاحة للبيع
 119.611.159 1.711.178 - 116.898.981 ادوات ملكية

     
 119.611.159 1.711.178 - 116.898.981 المجموع

 خ ل السنة م لم يتم تحويل من او إلى المستو  الثالث . 
 

 ربحية السهم  -18
يتم احتساب ربحية السهم ايساسي والمخفض من دخل المساهمين بتقسيم صافي ربح السنة على المتوسا المرجح لعدد ا سهم العادية 

 القائمة خ ل السنة .
 

دخل المساهمين الشامل بتقسيم صافي ربح السنة بعد مخصص الزكام والدخل علدى يتم احتساب ربحية السهم ايساسي والمخفض من 
 .المتوسا المرجح لعدد ايسهم العادية القائمة خ ل السنة

 
 االلتزامات المحتملة  -17

رأي المستشدارين كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التدأمينم تقدام دعداو  علدى الشدركة خد ل دورم أعمالهدا العاديدة. وبنداااً علدى 
القانونيين المستقلين للشركةم تعتقد ادارم الشركة بأن المحصلة النهائية لهذه القضايا لن يكدون لهدا أثدر جدوهري علدى دخدل الشدركة أو 

 وضعها المالي .
 

لمغادام مليدون ريدال سدعودي( لجهدات متعدددم وا 6.1: 1116مليدون ريدال سدعودي ) 6.1قامت الشركة بتقديم ضمانات بنكيدة بمبلدر 
 مليون ريال سعودي(. 6.1: 1116مليون ريال سعودي ) 6.1بالكامل بمبلر  

 
 ارقام المقارنة  -18

 م  للتماشى م  عرض السنة الحالية.1116تم إعادم تبويب أرقام المقارنة لعام 
 

 اعتماد القوائم المالية  -12
 . هـ1419رجب  5 المواف م 1118 مارس 11تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارم بتاريخ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


