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  )"والء"اوني (الشركة السعودية المتحدة للتأمين التع
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

       ٢٠١٦يونيو  ٣٠في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيلفتر

- ١٠  - 
  

  معلومات عامة    -١
الخبر  مدينة تأسست في سعوديةركة مساهمة ـهي ش ("الشركة") الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ("والء")   ل ـالسج مسجلة بموجب م)٢٠٠٧يوليو  ٤هـ (الموافق ١٤٢٨جمادى الثاني  ١٩بالمملكة العربية السعودية بتاريخ  ً وذلك و وكافة األعمال المتعلقة بهايتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين التعاوني     .٢٠٥١٠٣٤٩٨٢ التجاري رقم بة نظام مراقل فقا م رقلترخيص اة على حصلت الشرك") ولوائحه التنفيذية في المملكة العربية السعودية. القانونشركات التأمين التعاوني (" تأمين وإعادة ال العام والصحي من مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما") لمزاولة أعمال التأمين) ١٦/٢٠٠٨(ت. م. ن      م) ٢٠٠٨ يوليو ٢هـ (الموافق ١٤٢٩ خرةاأل جمادى ٢٨ بتاريخ ية.في المملكة العربية السعود
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة -٢

  
ً م ٢٠١٦ يونيو ٣٠في  تينالمنتهي أشهر الستةتي الثالثة ولفترالموجزة تم إعداد القوائم المالية األولية     س اإلعداداأس  ١-٢ لمعيار المحاسبة  وفقا لية الموجزة ليس الغرض فإن هذه القوائم المالية األو ومن ثم ؛)IAS 34( ٣٤الدولي الخاص بالتقارير المالية األولية رقم  األولية  ر الماليةر التقاريأي وفقا لمعيا، المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية مع تتفقمنها أن  ي والتكررة لغ المتالتي تتألف بشكل رئيسي من المبا المعامالتالمرفقة جميع  األولية الموجزة تتضمن القوائم المالية    عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.الصادر  ً الموجزة القوائم المالية األولية هذه  تم إعداد   دلة.إلظهار المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية بصورة عاضرورية  الشركة تعتبرها إدارة التي يتم بيع لمتاحة للستثمارات ااإللمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا بعض  وفقا ائم القوهذه  عملة عرضباللایر السعودي الذي هو أيضا العملة الوظيفية للشركة و تم عرضهاالتي وقياسها بالقيمة العادلة  ات ين وعمليبحسابات منفصلة لكال من عمليات التأماالحتفاظ  التأمين في المملكة العربية السعوديةيتطلب نظام     .الموجزةالمالية األولية  المساهمين لى ععمليات التأمين السنوي لفائض المن  %٩٠توزيع اللوائح التنفيذية للتأمين  توجبتالمساهمين. كذلك  د القوائم ة في إعدامستخدمإن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتفق مع تلك ال    السياسات المحاسبية  ٢-٢    .عجزالن كامل وتحمل المساهميعجز،  عن أمينمليات التإذا أسفرت ع .السنة من اقساط الفترة التالية او يتم خصم هذه بوالص التأمينعلى حاملي  %١٠وتوزيع  لى المعايير الحالية عالتعديالت والتحسينات بعض م، بإستثناء تطبيق ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المالية المدققة للسنة المنتهية في  راءة هذه القوائم قذا ينبغي ركة، لتأثيًرا ماليًا جوهريًا على القوائم المالية األولية الموجزة للش المذكورة أدناه والتي لم تؤثر م. قد ال تكون النتائج ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المالية األولية الموجزة مقترنة بالقوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في      األولية للشركة بمثابة مؤشر لنتائجها السنوية.

  الوصــــــف  لمعيــــار ا
ً   ١٤ رقم") IFRSمعيار التقارير المالية الدولية ("   الحسابات المؤجلة نظاميا

 المحاسبة المتعلقة باالستحواذ على حصة في عمليات مشتركة ١١رقم  ("IFRS") تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية
  الممتلكات والمصانع والمعدات   ١٦) رقم IASتعديالت على معيار المحاسبة الدولي (

ر ومعيا ١٢و ١٠") رقم IFRSتعديالت على معيار التقارير المالية الدولية ("
  ٢٨") رقم IASالمحاسبة الدولي ("

  المنشأت االستثمارية: تطبيق االستثناء الموحد

  .٢٠١٦اير ين ١سارية المفعول للفترات التي تبدأ في أو بعد قررت إدارة الشركة إختيار عدم التطبيق المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية الصادرة والتي ستصبح   . على السياسات المحاسبية، المركز المالي أوأداء الشركةالمذكورة أعاله اليؤثر  إن تطبيق المعايير  



  )"والء"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

       ٢٠١٦يونيو  ٣٠في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيلفتر

- ١١  - 
  

  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة -٢
  
  السياسات المحاسبية (تتمة)  ٢-٢
  

  الوصــــــف  المعيــــار 
   األدوات المالية  ٩ رقم") IFRSمعيار التقارير المالية الدولية ("
  االيرادات من العقود المبرمة مع العمالء  ١٥ رقم") IFRSمعيار التقارير المالية الدولية ("
  االيجارات  ١٦") رقم IFRSمعيار التقارير المالية الدولية ("

  محاسبة التحوطاألدوات المالية الخاصة ب  ٩ مرق") IFRSالدولية (" تعديالت على معيار التقارير المالية
  القوائم المالية المنفصلةطريقة حقوق الملكية في   ٢٧") رقم IASتعديالت على معيار المحاسبة الدولي ("

    ٢٠١٤التحسينات السنوية لعام 
  استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية  ٣-٢  
ت التقديرا م بعضاستخدا ،القوائم المالية األولية الموجزة وفقا لمعايير التقارير المالية الدوليةيتطلب إعداد   

 اح عنواالفتراضات المحاسبية الهامة التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفص
ها بف المصرح لمصاريومبالغ اإليرادات واالموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية األولية الموجزة 

ية ت المحاسبلسياساكما يتطلب من اإلدارة استخدام أحكامها في عملية تطبيق ا .األولية القوائم الماليةخالل فترة 
ي لفترة التفي ا للشركة. قد يكون للتغيرات في االفتراضات تأثيرا جوهريا على القوائم المالية األولية الموجزة

 م الماليةلقوائلها االفتراضات إلى التغيرات. وتعتقد اإلدارة أن االفتراضات األساسية مالئمة وأن اتتعرض خال
  ات.المركز المالي ونتائج العملي األولية الموجزة للشركة تُظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية 

  في حكمهنقد وما ال -٣  
  :التأمين ) عملياتأ  
  
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦يونيو  ٣٠ 
 (مدققة)  (غير مدققة) 
  (بالرياالت السعودية)  

  ٦٧٫٠٠٠    ٦٧٫٠٠٠  نقد في الصندوق
  -    ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ودائع لدى البنوك 

  ٣٧٣٫١٦٠٫٣٦٩    ٢٠٠٬٧١٢٬٦٥٦  نقد لدى البنوك
  ٣٧٣٫٢٢٧٫٣٦٩    ٥٠٠٬٧٧٩٬٦٥٦ 
  :المساهمين ب) عمليات  
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦يونيو  ٣٠ 
 (مدققة)  (غير مدققة) 
  (بالرياالت السعودية)  

  ٢١٣٫٩٧٩٫٢٨٣    ٢١٥٬٨٥٤٬٩٣٢  ودائع لدى البنوك
  

   هر.ثة أشان الودائع لدى البنوك مودعة لدى بنوك محلية وتتمثل في ودائع قصيرة األجل بتواريخ استحقاق أقل من ثال
  



  )"والء"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

       ٢٠١٦يونيو  ٣٠في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيلفتر

- ١٢  - 
  

  وأرصدة تأمين مدينة، بالصافيأقساط التأمين  -٤
 ٢٠١٦ يونيو ٣٠ 

 (غير مدققة)
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ 

   (مدققة)     
  (بالرياالت السعودية)  

  ١٣٠٫٧٦٨٫٢٨٨    ١٧٨٬٩٢٢٬٦٤٣  أقساط تأمين مدينة
  ١٫٥٩٣٫٤٥٦    ١٬٥٨١٬١٢٥  المدنية التأمين وإعادة التأمينذمم 

  )١٩٫٥٦١٫٢٩٣(    )٢١٬٠٦١٬٢٩٣(  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  ١١٢٫٨٠٠٫٤٥١    ١٥٩٬٤٤٢٬٤٧٥  

  عالقة الذات  الجهاتمعامالت مع ال -٥  
  

 قة بها:المتعل والمبالغ التقديرية خالل الفترة عالقةالذات  الجهاتفيما يلي المعامالت الجوهرية التي تمت مع 
  
   

  
 ٢٠١٦يونيو  ٣٠

 
 ٢٠١٥يونيو  ٣٠

 (غير مدققة)    (غير مدققة) 
  (بالرياالت السعودية)  
        

   والجهاتمن أعضاء مجلس اإلدارة  المستلمةإجمالي األقساط 
  ذات عالقة بهم   

  
٢٬٩٧٨٬٢٥٢  

    
٩٫٦٩٧٫٥٢٨  

  ٨٫٣٣٨    ٦٬٢٦٨  إجمالي األقساط المستلمة من موظفي اإلدارة العليا 
  المطالبات المدفوعة الى أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف إجمالي 

  ذات عالقة بهم
  

٧٬٧٦٢٬٠٦٥  
    

٦١٨٫٧٩٠  
  ٢٫٠٠٩٫٩٠٥    ١٬٧٣٨٬١٤٢  المنافع األخرى –تعويض موظفي اإلدارة العليا 

  
  ذات عالقة مما يلي: جهات (إلى) / من المطلوبةتتألف األرصدة 

  
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦يونيو  ٣٠ 
 (مدققة)      (غير مدققة) 
  (بالرياالت السعودية)  
        

س اإلداموظفي اإلدارة العليا ومدينة من تأمين أقساط  رة أعضاء مجل
  ذات عالقة بهم وجهات

  
٨٥٧٬٨٤٧  

  
٦٧٧٫٧٩٠  

  )٨٫٣٢٢٫٧٦٩(    )١٬٠٢٧٬١٩٦(  مطالبات دائنة إلى أعضاء مجلس اإلدارة وجهات ذات عالقة بهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )"والء"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

       ٢٠١٦يونيو  ٣٠في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيلفتر

- ١٣  - 
  

    المعلومات القطاعية  -٦  
 تأمينالغراض االدارة، تتكون الشركة من قطاعات حسب النشاط مصنفة كالتالي: تأمين طبي وتأمين مركبات و

ه عتبر هذبحري وأنواع التأمين العامة االخرى. وت والتي تتضمن تأمين وتأمين ممتلكات وتأمينات أخرىهندسي 
   القطاعات االساس الذي تقوم الشركه من خالله بتقديم تقريرها عن المعلومات القطاعية الرئيسية.  

                                                       
شركة نشاطات التعلق بإعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت االدارة القطاعات حسب النشاط فيما يتماشيا مع عملية 

                                                      وأصولها ومطلوباتها كما هو مدرج ادناه.                                                     
 ات ن عمليبالصافي والمطلوب م المدينة،لقطاعات النقد ومافي حكمه وأقساط وأرصدة التأمين التشمل موجودات ا

، معداتدات األخرى وايرادات العموالت المستحقة والممتلكات والوالمساهمين ومصاريف مدفوعة مقدما والموج
  ، ودات غير الملموسةووالموج

 ئنة الدا قة والمطلوبات األخرى، وأرصدة معيدي التأمينالتشمل مطلوبات القطاعات والفائض والمصاريف المستح
                                                               ، ووالمطلوب لعمليات المساهمين وتعويض نهاية الخدمة وفائض عمليات التأمين

                           .القطاعات التشغيلية التشمل عمليات المساهمين                                                               
 بندا تحت عرضه الرواتب االدارية والتشغيلية والمصاريف االدارية والعمومية، حيث تم نأن نتائج القطاعات التتضم 

  القطاعات التشغيلية    مصاريف غير موزعة.
  

  المجموع  أخـرى  تأمين هندسي  تأمين ممتلكات  تأمين مركبات  تأمين طبي      (غير مدققة) ٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  لایر سعودي  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     

              عمليات التأمين:
 ٢٢٢٫٣٢٩٫٩٧٦ ١٣٫٥١٥٫٤١٢ ٤٫٤٢٥٫٧٧٧ ١٨٫٢٣٧٫٥٤٤ ١٣٤٫٨٢٧٫٤٣٧ ٥١٫٣٢٣٫٨٠٦  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ١٩٦٫٠٣٣٫٧٢٧ ٦٫٩٢٣٫٤١٦ ١٫٤٠٣٫٧٢٦ ١٫٥٠١٫٦٩٢ ١٣٤٫٨٨١٫٠٨٧ ٥١٫٣٢٣٫٨٠٦  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 ١٤٦٫٣٢٢٫٥٦٩ ٦٫٩٩٢٫٠٧١ ٢٫١٢٧٫٩٠٤ ١٫١٣٠٫٧١٧ ١٠٧٫٣٦٣٫٥٩٩ ٢٨٫٧٠٨٫٢٧٨  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٥٫٢٧٤٫٢٩٠ ١٫٩٨٥٫٥١٣ ١٫٣٤٩٫١٢٤ ١٫٨٧٣٫٧٧١ ٦٥٫٨٨٢  -  عموالت إعادة التأمين 

 ١٫١٠٤٫٧٢٠ ١٣٫٠٥٠ ١٫٥٣٥ ٢٫٣٣٥ ١٫٠٨٧٫٨٠٠  -  إيرادات اكتتاب أخرى 
 )٧٩٫٤٥٣٫٥٣٤( )٥٫٩٩٨٫١١٣( ١٫٣٦٥٫٩٠٩ )١٫٢٨٩٫١٢١( )٥٦٫٦٧٣٫٠٧٧( )١٦٫٨٥٩٫١٣٢(  صافي المطالبات المتكبدة
 )٢٢٫٣٨٤٫٦٦٢( )١٫٤٥٠٫٤٨٩( )٩٩٦٫٨٣٥( )١٫١٣٨٫٠٨٨( )١٤٫٢٠٩٫٤٢٤( )٤٫٥٨٩٫٨٢٦(  مصاريف اكتتاب أخرى

  )١٨٬٥٥٩٬١٩٠(            )غير موزعة(مصاريف 
  ٣٢٫٣٠٤٫١٩٣            من عمليات التأمين الفائض

  ١٫٤٩٩٫٧٢١            من ودائع بنكية إيرادات عموالت
  

  ٣٣٬٨٠٣٬٩١٤            من عمليات التأمين الفائضصافي ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )"والء"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

       ٢٠١٦يونيو  ٣٠في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيلفتر

- ١٤  - 
  

  (تتمة) المعلومات القطاعية   -٦
  

  المجموع  أخـرى       تأمين هندسي   تأمين ممتلكات  تأمين مركبات    تأمين طبي           م (غير مدققة)٢٠١٦يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  لفترة الستة
  لایر سعودي  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     

              عمليات التأمين:
 ٤٨٤٫٣٩٠٫٣٩٦ ٥٢٫٦٠٩٫٢٩٩ ٣١٫٠٢١٫١٢٧ ٢٤٫٠١٢٫٧١٥ ٢٨٢٫٢٤٨٫٢٩٢ ٩٤٫٤٩٨٫٩٦٣  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ٣٩٧٫٢٦٢٫٥٢٨ ١٥٫٢٢٨٫٣٧٧ ٤٫٢٨٣٫٣٣٤ ٢٫٥٣٤٫٢١١ ٢٨٠٫٧١٧٫٦٤٣ ٩٤٫٤٩٨٫٩٦٣  صافي أقساط التأمين المكتتبة

 ٢٨٢٫٣٣٠٫٣٤٠ ١٥٫٣٦١٫٤٨١ ٣٫٨٨٦٫٠٦٧ ٢٫٢٥٨٫٤٤٠ ٢١٠٫٦٢٧٫٣٣١ ٥٠٫١٩٧٫٠٢١  صافي أقساط التأمين المكتسبة  
 ٩٫٥٩٠٫٧٨٠ ٢٫٣٩٢٫٣٢٩ ٢٫٩٦١٫١٥٩ ٤٫٠٩٤٫١٩١ ١٤٣٫١٠١ -  عموالت إعادة التأمين 

 ١٫٩٠٠٫٣٠٢ ٢٧٫٩٨٠ ٣٫١٥٠ ٤٫٩٢٥ ١٫٨٦٤٫٢٤٧ -  إيرادات اكتتاب أخرى 
)٤٫٩٦٧٫٤١٥( (١٢٢٫٨٤٢٫٤٢٥) (٢٤٫٦١٩٫٧٢٥)  صافي المطالبات المتكبدة  )١٫٠٨٨٫٠٠٧(  )٨٫٥٨٦٫٤٠٢(  )١٦٢٫١٠٣٫٩٧٤(  
)٢٫٣٩٤٫٢٦٣( (٢٧٫٤٢٢٫٥٩٥) (٧٫٩٢٦٫٦٠١)  مصاريف اكتتاب أخرى  )٢٫٢٥٣٫٧٠٥(  )٢٫٨٢٠٫٣٦٥(  )٤٢٫٨١٧٫٥٢٩(  
)٣٥٫١٨٦٫٥٥٩(       مصاريف (غير موزعة)  

  الفائض من عمليات التأمين
  إيرادات عموالت من ودائع بنكية  

          ٥٣٬٧١٣٬٣٦٠  
  

١٫٧٧٠٫٥٥٥  
  

              من عمليات التأمينصافي الفائض 
٥٥٬٤٨٣٬٩١٥  

  
  (غير مدققة) ٢٠١٦يونيو  ٣٠كما في المركز المالي لعمليات التأمين 

  
  المجموع  أخرى  تأمين هندسي   تأمين ممتلكات  مركباتتأمين   تأمين طبي  
  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي   
              

              عمليات التأمين:موجودات 
 ٧٩٫٧٦٦٫١٣٠ ١٧٫٧٥٢٫٥١٢ ٤٢٫٣٥٩٫٩٧٤ ١٨٫٨٣٥٫٠٠٦ ٨١٨٫٦٣٨ -  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ١٧٣٫١٦٩٫٨٧٦ ٣٫٤٤٦٫٢٦٣ ٤١٫٤٥٥٫٢٠٥ ١٢٧٫٨٦١٫٧٩١ ٤٠٦٫٦١٧ -  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 ٣٣٫١٣٣٫٧٩٦ ٢٫٥٥٩٫٣٥٥ ١٫٢٢٢٫٠٠١ ١٫٨٩٢٫٤٢٢ ٢٠٫٣٨٦٫٤١٥ ٧٫٠٧٣٫٦٠٣  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 ٧٠٨٫٢٣٥٫٦٢٥      موجودات غير موزعة
            ٩٩٤٫٣٠٥٫٤٢٧  

              مجموع الموجودات
              مطلوبات عمليات التأمين:  

 ١٥٠٫٦٢٢٫٥٢٦       مطلوبات غير موزعة وفائض  ٨٫٣٢٣٫١٠٩ ١٫٦٢٥٫٧٨٤ ٣٫٩٨٥٫٩٦٢ ٢٫٥٤٦٫٧٦٠ ١٦٤٫٦٠٣ -  غير مكتسبةعموالت إعادة تأمين  ٥٫٥٥٤٫٥٠٢ - ٧٢١٫٠٢٨ ٢٫٦٣٩٫٨٧٠ ١٫١٠٦٫٥٠٤ ١٫٠٨٧٫١٠٠  مخصصات فنية أخرى  ٣٦٫٨٥٧٫٧٣٣ - ٢٫٤٣٩٫٠٣٢ - ٣٤٫٤١٨٫٧٠١ -  مخصصات أقساط تأمين إضافية ٣٦٧٫٢٠٥٫٦١١ ٢٠٫٥٣٤٫٤٩٠ ٤٤٫٩٧٣٫٥٧١ ١٣٦٫٨٨٦٫١٨٦ ١٣٦٫٨٥٢٫١٠٤ ٢٧٫٩٥٩٫٢٦٠  مطالبات تحت التسوية ٤٢٥٫٧٤١٫٩٤٦ ٢٩٫٧١٨٫٧٥٠ ٤٥٫٩٩٢٫٦٠٨ ٢٠٫٨٧٢٫١٢٨ ٢٤٦٫٧٩١٫٣٠١ ٨٢٫٣٦٧٫١٥٩  أقساط تأمين غير مكتسبة
  ٩٩٤٬٣٠٥٬٤٢٧            مجموع المطلوبات والفائض              



  )"والء"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

       ٢٠١٦يونيو  ٣٠في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيلفتر

- ١٥  - 
  

  (تتمة) المعلومات القطاعية   -٦
  

  المجموع  رىـأخ       تأمين هندسي   تأمين ممتلكات  تأمين مركبات    طبيتأمين          (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  لایر سعودي  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     

              
  ١٩٩٫٤٣٧٫٢٦٤  ١٢٫٩٧٣٫١٠٨  ٤٣٫٣٩٥٫٩٧٩  ١٧٫٣١٧٫٢٠٥  ١٠٦٫١٩٨٫٠٧٦  ١٩٫٥٥٢٫٨٩٦  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

  ١٣٧٫٦٨٨٫٤٥٠  ٨٫١٤٢٫٣٢٩  ٢٫٣٧٩٫٨٧١  ١٫٤١٤٫٧٩٠  ١٠٦٫١٩٨٫٥٦٤  ١٩٫٥٥٢٫٨٩٦  المكتتبةصافي أقساط التأمين 
 ١٠٣٫٩٣١٫٥٨٢ ٧٫١٨٩٫٧٩٧ ١٫٧٩١٫٦٣٣ ١٫٣٤١٫٦٩٦ ٨١٫١٤٠٫٣٨٤ ١٢٫٤٦٨٫٠٧٢  صافي أقساط التأمين المكتسبة  

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

)١٫٤٨٣٫٧٩١( (٩٤٫٣٨٨٫٨٧٣) (٥٫٢٢١٫٨٩٧)  صافي المطالبات المتكبدة  )٤٥٧٫٥٢٠(  )٥٫٥٥٨٫٣٨٧(  )١٠٧٫١١٠٫٤٦٨( )٧٫٨٧٥٫٦١٥( ٢٥٫٧٤٠ - - (٧٫٩٠١٫٣٥٥) - مخصصات أقساط تأمين إضافية  )١٠٠٫٠٠٠( - - -  مخصصات فنية أخرى   - )١٠٠٫٠٠٠(  
)١٫٣٠٥٫٥٠١( (١٣٫٣٠٥٫٦٤٠) (٣٫٨٢١٫١٧٠)  أخرىاكتتاب  مصاريف  )١٫٠٤٤٫٥١٥(  )١٫٥٠٣٫٩٦٧(  )٢٠٫٩٨٠٫٧٩٣(  

)١٥٫٤٢٢٫٢٤١(       مصاريف غير موزعة  
  

  )٤١٫٩٤٥٫٩٦٧(              صافي العجز من عمليات التأمين
  

  المجموع  أخـرى       تأمين هندسي   تأمين ممتلكات  تأمين مركبات    تأمين طبي           (غير مدققة) م٢٠١٥يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  لایر سعودي  لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي     

              عمليات التأمين:
  ٣٩٦٫٦٦٦٫١٠٢  ٣٠٫٧٣٦٫٨٤٢  ٥٦٫٤٨٥٫٩٦٢  ٢٩٫٨١٠٫٨١٦  ٢٤٩٫٤٥٠٫٣١٢  ٣٠٫١٨٢٫١٧٠  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
  ٣٠٤٫١٥١٫٣١١  ١٧٫٠٨٦٫٦٢٩  ٤٫٠٢٨٫٠٧١  ٤٫٦٤٢٫٩١٩  ٢٤٨٫٢١١٫٥٢٢  ٣٠٫١٨٢٫١٧٠  صافي أقساط التأمين المكتتبة

  ١٩١٫٤٨٣٫٦١٥  ١٤٫٥٨٢٫٦٠٧  ٣٫٠٣٣٫٣٤٧  ٣٫٨٢٢٫٣٥١  ١٤٦٫٣٢٠٫٨٩٨  ٢٣٫٧٢٤٫٤١٢  صافي أقساط التأمين المكتسبة  
  ٩٫١٧٣٫٨٠٠  ٦٧١٫٣٢٧  ٣٫٧٨٣٫٧٩٧  ٤٫٥٩٨٫٢٢٧  ١٢٠٫٤٤٩  -  عموالت إعادة التأمين 

  ٩٥٨٫٠٩٨  ٣٤٫١٢٣  ٤٫٢٠٥  ٧٫٤٧٠ ٩١٢٫٣٠٠  -  إيرادات اكتتاب أخرى 
  )١٧٧٫٣٥٢٫٤٥١(  )٦٫٨١٤٫٠٦٩(  )٣٢٢٫٩٩٦(  )١٫٢٤٤٫٢٧٢( )١٥٨٫٠٥١٫٦٠٥(  )١٠٫٩١٩٫٥٠٩(  صافي المطالبات المتكبدة

  )٧٫٨٧٥٫٦١٥(  ٢٥٫٧٤٠  -  -  )٧٫٩٠١٫٣٥٥(  - مخصصات أقساط تأمين إضافية
  )١٠٠٫٠٠٠(  -  )١٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  مخصصات فنية أخرى

  )٣٥٫٦٩٩٫٥٩٧(  )٢٫٩٦٥٫٣١٩(  )٢٫٠٣٠٫٣٠٥(  )٢٫٣٦٨٫٦٥١(  )٢٢٫٨٠٦٫١٦٣(  )٥٫٥٢٩٫١٥٩(  مصاريف اكتتاب أخرى
  )٣٠٫٩٤٩٫٤٥٢(            مصاريف غير موزعة

  العجز من عمليات التأمين
  من ودائع بنكيةإيرادات عموالت   

          )٥٠٫٣٦١٫٦٠٢(  
  ١٢٫١٨٨  

  
              صافي العجز من عمليات التأمين

)٥٠٫٣٤٩٫٤١٤(  
  
  



  )"والء"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

       ٢٠١٦يونيو  ٣٠في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيلفتر

- ١٦  - 
  

  (تتمة) المعلومات القطاعية   -٦
  م (مدققة)٢٠١٥ديسمبر  ٣١المركز المالي لعمليات التأمين كما في   
  

  المجموع  أخرى  تأمين هندسي   تأمين ممتلكات  تأمين مركبات  تأمين طبي  
  (بالرياالت السعودية)

              
              موجودات عمليات التأمين:

حصة معيدي التأمين من األقساط 
  ١١٨٫٤٣٩٫٠٨٣  ١٣٫٢٦٠٫٥٥١  ٥٢٫١٤١٫٢٢٦  ٥٣٫٠٣٧٫٣٠٦  - -  غير المكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
  ١٧٦٫٩٥٣٫٨١٧  ٢٫٩٢٥٫٢٩٥  ٣٩٫٢٦١٫٦٧٠  ١٣٤٫٣٠٤٫٧٩٠  ٤٦٢٫٠٦٢  -  تحت التسوية

  ٢٢٫٨١٢٫٩١٩  ٢٫٠٣٠٫١٨٧  ٢٫٤٤٥٫٠٨٢  ١٫٧٢٤٫٥٨٤  ١٣٫٧٧٥٫٤٣٧  ٢٫٨٣٧٫٦٢٩  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
  ٥٢٥٫٧٣٤٫٧١٥            موجودات غير موزعة

  ٨٤٣٫٩٤٠٫٥٣٤            مجموع الموجودات
              

              مطلوبات عمليات التأمين:
٣٨٫٠٦٥٫٢١  أقساط تأمين غير مكتسبة

٣٤٩٫٤٨٢٫٧١١  ٢٥٫٣٥٩٫٨٨٨  ٥٥٫٣٧٦٫٥٩٣  ٥٤٫٧٩٨٫٦٥٨  ١٧٥٫٨٨٢٫٣٥٤  ٨  
  مطالبات تحت التسوية

١٢٫٣٩٣٫٦٢
٣٥٩٫٠١١٫١٠٤  ٢٠٫٤٨٤٫٣٩٦  ٤٣٫٦٣٠٫٠٢٦  ١٤١٫٨٩٩٫٤٧٦  ١٤٠٫٦٠٣٫٥٧٨  ٨  

  ٣٦٫٨٥٧٫٧٣٣  -  ٢٫٤٣٩٫٠٣٢  -  ٣٤٫٤١٨٫٧٠١  -  احتياطي أقساط تأمين إضافية
  ٥٫٥٥٤٫٥٠٢  -  ٧٢١٫٠٢٨  ٢٫٦٣٩٫٨٧٠  ١٫١٠٦٫٥٠٤  ١٫٠٨٧٫١٠٠  احتياطيات فنية أخرى

  ١٠٫٢٧٩٫٣٥٣  ٩٥٢٫٠٠٩  ٥٫٧٠٤٫٥١٣  ٣٫٦٢٢٫٨٣١ -  -  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
  ٨٢٫٧٥٥٫١٣١            مطلوبات غير موزعة وفائض 

  ٨٤٣٫٩٤٠٫٥٣٤            مجموع المطلوبات والفائض
  
  القطاعات الجغرافية   

 بعضء ستثنافي المملكة العربية السعودية، بإ الخاصة بالشركة تقعالجوهرية جميع الموجودات والمطلوبات 
    .السعوديةالمملكة العربية إعادة التأمين والمحتفظ بها خارج مطلوبات موجودات / 

  االستثمارات -٧
  استثمارات متاحة للبيع

  يلي: المتاحة للبيع ممااالستثمارات  تتكون  
  
 ٢٠١٦ يونيو ٣٠    

 (غير مدققة)
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 (مدققة)     
  (بالرياالت السعودية)    
  ٨٢٫٨٠٢٫٦٠٨  ٧٩٬٩٩٣٬٠٥٤    أسهم متداولة         

  ١٫٩٢٣٫٠٧٨  ١٫٩٢٣٫٠٧٨    أسهم غير متداولة 
    ٨٤٫٧٢٥٫٦٨٦  ٨١٬٩١٦٬١٣٢  



  )"والء"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

       ٢٠١٦يونيو  ٣٠في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيلفتر

- ١٧  - 
  

  يلي: المتاحة للبيع هى كمااالستثمارات  ان الحركة على
 ٢٠١٦ يونيو ٣٠      

 (غير مدققة)
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 (مدققة)     
  السعودية) (بالرياالت    

  ٢٦٫٦٧٨٫٠٣٢  -    أرباح معاد استثمارهاتوزيعات مشتريات و  ٧٩٫٢٨٤٫٨٣٣  ٨٤٫٧٢٥٫٦٨٦    بداية الفترة /السنة 
  )٥٫٦٨٠٫٢٢٣(  -    إستبعادات

  )١٥٫٥٥٦٫٩٥٦(  )٢٬٨٠٩٬٥٥٤(    تغيرات القيمة العادلة غير المحققة
  ٨٤٫٧٢٥٫٦٨٦  ٨١٬٩١٦٬١٣٢    نهاية الفترة /السنة

  نظاميةالوديعة ال -٨  
  

ة  ة النظامي ل الوديع ا  ٪١٠تمث ه وفق تفظ ب دفوع والمح ال الم ن رأس الم أمين الم ركات الت ة ش ام مراقب ي لنظ اوني ف تع
   .سعوديقد العربي ال. وال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النالمملكة العربية السعودية

  االحتياطي النظامي  -٩  
  

دخل  %٢٠وفقا للنظام ، يجب على الشركة تكوين احتياطي نظامي من خالل تجنيب نسبة  افي ال نوي من ص ى حالس ت
  لم يتم تحويل حيث حققت الشركة عجز في نهاية الفترة.من رأس المال.  %١٠٠يعادل االحتياطي 

  رأس المال -١٠  
رة ومليون لایر سعودي  ٤٠٠إن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع هو  ة الفت ي نهاي ا ف وكم ن يتك ن م

  لایر سعودي لكل سهم. ١٠مليون سهم بمبلغ  ٤٠
اني  ٢٣(الموافق  ٢٠١٤إبريل  ٢٣بتاريخ    د الع١٤٣٥جمادى الث ة مؤسسة النق ى موافق ـ)، حصلت الشركة عل ي ه رب

غ السعودي (ساما) لز ة بمبل ادة أسهمها العادي ة للم ٢٠٠ي ق إصدار أسهم أولوي ون لایر سعودي عن طري اهمين ملي س
ى ز ٢٠١٥مارس  ٢الحاليين. بتاريخ  ة) عل ة (الهيئ ة السوق المالي ة هيئ ادة رأس قامت الشركة بالحصول على موافق ي

دار أسهم  وقمال الشركة عن طريق إص ة  حق ذلك عال ٢٠٠بقيم ون لایر سعودي وك ون ٤٠وة إصدار أسهم ملي  ملي
ة  هم بقيم ادة األس ة العم ٢٠٠سعودي. تمت الموافقة من قبل المساهمين بزي ي الجمعي ون لایر سعودي ف ر ملي ة غي ومي

ة وال١٤٣٦رجب  ٨م (الموافق ٢٠١٥إبريل  ٢٧العادية المنعقدة بتاريخ  ات الرقابي ة الجه م هـ). بعد موافق اهمين، ت مس
اريخ  ١٢ مليون سهم عادي بسعر ٢٠طرح  اب بت رة اإلكتت دأت فت ث ب د، حي هم الواح ايو  ٥لایر سعودي للس  ٢٠١٥م

ن ٢٠١٥مايو  ٢٥وانتهت في  ال م ادة رأس الم ة وتمت زي راءات القانوني اء من اإلج ون لایر مل ٢٠٠. وقد تم االنته ي
    مليون لایر سعودي. ٤٠٠سعودي إلى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )"والء"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

       ٢٠١٦يونيو  ٣٠في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيلفتر

- ١٨  - 
  

  األساسي والمخفف السهم )خسارةربح ( -١١
  

قسيم شامل بتاللمساهمين االسهم األساسي والمخفف من عمليات المساهمين ودخل (خسارة)  )خسارةربح (يتم احتساب 
  الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. )خسارةربح (صافي 

م  إحتسابتم    دولي رق بة ال ار المحاس ي معي وب ف و مطل ة السه ٣٣المتوسط المرجح لعدد األسهم كما ه ى "ربحي م" عل
    النحو التالي:

 ٢٠١٦ يونيو ٣٠    
 (غير مدققة)

 ٢٠١٥ يونيو ٣٠
 مدققة)غير (     

  (بالرياالت السعودية)    
  ٨٫٠٨٨٫٣٩٨  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    إصدار أسهم حقوقتأثير   ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    يناير  ١عادية مصدرة كما في  أسهم

      ٢٨٫٠٨٨٫٣٩٨  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠  
  

ديل  ل تع تخدام عام ابقة باس رة الس ة للفت هم العادي دد األس رجح لع ط الم ب المتوس ن  ١٫٢٩٩يحس بة م ي نس عراوه  لس
ادي لایر سعودي للسهم ا ٢٢٫١٣لایر سعودي للسهم العادي وسعر إغالق  ١٧٫٠٧من  ألصدارأسهم الحقوق السابق لع

    .قبلل اصدار اسهم الحقوق يوم تداولآخر  في
  القيمة العادلة لألدوات المالية -١٢

طراف أنظمة بين الت متمثل القيمة العادلة السعر الذي يتم استالمه عند بيع أصل أو دفعه عند تحويل التزام خالل تعام   قساط واأل حكمه نقد وما فيالالمالية للشركة من  صولتتألف األ مشاركة في السوق في تاريخ القياس (سعر التخارج). الغ جل والمبالوديعة ألوات ستثمارواال حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسويةو مدينةالتأمين ال وأرصدة مطالبات الالدائنة و التأمين إعادة وأرصدة دائنةالذمم الوتتألف مطلوباتها المالية من  ،المستحقة من جهات ذات عالقة   إلى جهات ذات عالقة.بالغ المستحقة والم تحت التسوية
تقرير اد إعدريخ الدفترية في تاعن قيمها  بشكل جوهريإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف      .الماليةالقوائم 
  المالية واإلفصاح عنها :  لألصولتحديد القيمة العادلة لالتالي  تسلسل الهرميتستخدم الشركة ال  
  

  ).بدون تعديل أو إعادة تسعير( ةسواق المالية النشطة لنفس األدافي األ المدرجةاألسعار   :١المستوى 
دخالتها ميد كافة أخرى يتم تحدفنية ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم  ألصولفي األسواق المالية النشطة ل المدرجةاألسعار   :٢المستوى 

  ، وقابلة للمالحظة سوق الهامة وفق بيانات
    : ةلعادلللتسلسل الهرمي للقيمة ا دلة وفقايقدم الجدول التالي تحليال لألدوات المالية حسب قيمتها العا    قابلة للمالحظة. سوق لم يتم تحديد أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات فنية يميطرق تق  :٣المستوى 
  (غير مدققة) م٢٠١٦يونيو  ٣٠كما في 

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

          إستثمارات متاحة للبيع          األدوات المالية
  ٨١٬٩١٦٬١٣٢  ١٫٩٢٣٫٠٧٨  -  ٧٩٬٩٩٣٬٠٥٤  أدوات ملكية

          
  ٨١٬٩١٦٬١٣٢  ١٫٩٢٣٫٠٧٨  -  ٧٩٬٩٩٣٬٠٥٤  إجمالي االستثمارات

  



  )"والء"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة)إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

       ٢٠١٦يونيو  ٣٠في  الثالثة والستة أشهر المنتهيتين تيلفتر

- ١٩  - 
  

  (مدققة) م٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  االجمالي     المستوى الثالث    المستوى الثاني   المستوى األول  
  لایر سعودي   لایر سعودي     لایر سعودي     لایر سعودي    

          الماليةاألدوات 
          إستثمارات متاحة للبيع

  ٨٤٫٧٢٥٫٦٨٦  ١٫٩٢٣٫٠٧٨    -       ٨٢٫٨٠٢٫٦٠٨  أدوات ملكية
          

    ٨٤٫٧٢٥٫٦٨٦  ١٫٩٢٣٫٠٧٨    -        ٨٢٫٨٠٢٫٦٠٨  إجمالي االستثمارات
  

ة  ي نهاي رة كفيما يتعلق باألدوات المالية المعترف بها بقيمتها العادلة بوتيرة متكررة، تقوم الشركة، ف دال فت وائم  دإع ق
يم ت ادة تقي ك من خالل إع ىمالية، بتحديد فيما لو حدثت تحويالت فيما بين مستويات التسلسل الهرمي وذل  صنيفها (عل

ين المستوى األول ٢٠١٦يونيو  ٣٠وخالل فترة الستة أشهر المنتهية في     هامة لقياس القيمة العادلة ككل). أساس أدنى مستوى من المدخالت التي تعتبر ويالت ب ة تح ك أي اني من وم، لم يكن هنال الث
ا تويات قي ن مس ث م توي الثال ن المس ى أو م ويالت إل ة تح اك أي ن هن م يك ة، ول ة العادل اس القيم تويات قي ة مس س القيم

  العادلة.  
  اإللتزامات المحتملة  -١٣  
 

ة،  ا العادي الل دورة أعماله ركة خ ى الش اوى عل ام دع أمين، تق ركات الت ة ش بة لغالبي ال بالنس و الح ا ه ى وكم اءاً عل بن
ون ل ن يك ر جوهرإستشارة القانونيين المستقليين، تعتقد إدارة الشركة بأن المحصلة النهائية لهذه القضايا ل ا أث ى ه ي عل

    المالي. دخل الشركة أو وضعها
  نتائج الفترة األولية  -١٤
  

    إن نتائج الشركة للفترة األولية ليست مؤشراً على النتائج الفعلية ألعمال السنة النظامية كاملة.
  أرقام المقارنة   -١٥
  

    .الحالية وليس لها أي تأثير جوهريجرى إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتفق مع العرض للفترة 
  الموجزة القوائم المالية األوليةاعتماد  -١٦  

  
  .م٢٠١٦ يوليو ٢١بل مجلس اإلدارة بتاريخ من قِ الموجزة تم اعتماد القوائم المالية األولية 

  




