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ایضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

امـــع    -١

ســـعودیة تأسســت فــي مدینــة الخبـــر إن الشــركة الســعودیة المتحــدة للتــأمین التعـــاوني ("والء") ("الشــركة") هــي شــركة مســاهمة 

هـــ، ١٤٢٨جمــادى اآلخــرة  ١٩تــاریخ ب ٢٠٥١٠٣٤٩٨٢السجـــل التجــاري رقــم تحــت رقــمبالمملكــة العربیــة الســعودیة وســجلت 

  م.٢٠٠٧یولیو  ٤الموافق 

ام مراقبــة مزاولــة أعمــال التــأمین التعــاوني وكــل مــا یتعلــق بهــذه األعمــال وذلــك وفقــا لنظــبهــو القیــامنشــاط الشــركة الرئیســي ان 

حصـلت الشـركة علـى التـرخیص رقـم .") ولوائحـه التنفیذیـة فـي المملكـة العربیـة السـعودیةقـانونشركات التأمین التعـاوني ("ال

) مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ("ســاما") لمزاولــة أعمــال التــأمین العــام والصــحي وٕاعــادة التــأمین١٦/٢٠٠٨(ت.م.ن 

  .  م)٢٠٠٨یولیو  ٢(الموافق  هـ١٤٢٩جمادى اآلخرة  ٢٨بتاریخ 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة   - ٢

هي كما یلي :السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالیةان اهم 

أسس إعداد القوائم المالیة    ١- ٢

التـي و فیمـا عـدا االسـتثمارات المتاحـة للبیـع ، المتفق لمبـدأ االسـتحقاق هذه القوائم المالیة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیةتم اعداد 

كـذلك وفقـا و  الشـاملالمسـاهمیندخـلیتم قیاسها بالقیمة العادلة والتي تم عرضها في قائمة المركز المالي للعملیـات التـأمین و 

المعـاییر المحاسـبیة ق مـع یتم اعدادها وعرضها بمـا یتفـ، فإن هذه القوائم المالیة لم وعلیه.لتقاریر المالیة الدولیة لللمعاییر 

أي وفقـــًا للمعـــاییر الصـــادرة عـــن الهیئـــة الســـعودیة للمحاســـبین القـــانونیین ، المتعـــارف علیهـــا فـــي المملكـــة العربیـــة الســـعودیة

")SOCPA(".

وتقوم ،  ة لكل من عملیات التأمین وعملیات المساهمینستقلوفقًا لنظام شركات التأمین التعاوني، تحتفظ الشركة بحسابات م

الفعلیة وملكیة جمیع األصول المتعلقة بعملیات التأمین حیازةوتحتفظ الشركة بالباعداد القوائم المالیة بناء على ذلك

وعملیات المساهمین. وتقید االیرادات والمصاریف المنسوبة بوضوح الى أي من هذین النشاطین في الحسابات ذات العالقة. 

ها بتحدید األساس الذي یتم بناء علیه توزیع المصاریف من العملیات المشتركة. وتقوم إدارة الشركة ومجلس إدارت

وفقًا للنظام األساسي للشركة، یوزع الفائض الناشئ عن عملیات التأمین على النحو التالي :

/٠ ٩٠      المحول إلى عملیات المساهمین
٠

/٠ ١٠    المحول إلى الفائض المتراكم لعملیات التأمین
٠

             ٠ ١٠٠/
٠

١٠  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

(شركة مساهمة سعودیة)

(تتمه)ایضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)   - ٢

الصادرة عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیـة للتقـاریر المالیـة والتعـدیالت والتفسیراتمعاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة   ٢-٢

علیها 

المالیةللسنواتالمالیةالقوائم إعداد في اتبعتالتيتلكمعتتفقالمالیةالقوائم إعداد في المتبعةالمحاسبیةالسیاسات إن

ادناه والتي تبنتها الشركة في إعداد هذه القوائم المالیةباستثناء المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة والمذكورالسابقة

.ولكن لم یكن لها أثر مالي جوهري على القوائم المالیة للشركة ٢٠١٣ینایر  ١ او بعدمنإبتداءللفترات

 ىخـــر العــرض بنــود الـــدخل الشــامل ا، ' عـــرض القــوائم المالیــة ' ، بخصـــوص١تعــدیل معیــار المحاســـبة الــدولي رقــم  ،

التغییــر الرئیســي النــاجم عــن هــذه التعــدیالت هــو تغیــر طریقــة وتجمیــع البنــود   ٢٠١٢یولیــو ١اعتبــارا مــن ي ابتــداءًا یســر 

ها فــي المســتقبل إلــى ف. حیــث یــتم اظهــار البنـود التــي مــن الممكــن اعــادة تصــنیى الــدخل الشــامل االخــر بنــود الظـاهرة فــي 

 . ى خر الیالت لم تحدد البنود الظاهرة في بنود الدخل الشامل االتعد.األرباح والخسائر (تعدیالت إعادة التصنیف)

 تلغي . هذه التعدیالت  ٢٠١٣ینایر  ١یسري اعتبارا من ، " منافع الموظفین " ،١٩تعدیل معیار المحاسبة الدولي رقم

.ساب تكالیف التمویل على أساس صافي التمویلتحعمل على اتو  " منهاج الممر "

األدوات المالیة: اإلفصاحات " ، تقاص الموجودات والمطلوبات المالیة، "، ٧ دولي للتقاریر المالیة المعیار التعدیل

 . ٢٠١٣ینایر  ١یسري اعتبارا من  

ینـــایر  ١االولـــى' ، القـــروض الحكومیـــة ، یســـري اعتبـــارا مـــن للمـــرةتبنـــي'، ١ المعیـــار الـــدولي للتقـــاریر المالیـــة تعـــدیل

االولى أن یسجل القـرض الحكـومي یل كیف یمكن متبني المعیار الدولي للتقاریر المالیة للمرة. یتناول هذا التعد ٢٠١٣

كمــا یســتثنى مــن التطبیــق بــأثر رجعــي مــن .المعیــار الــدولي للتقــاریر المالیــةبمعــدل فائــدة أقــل مــن الســوق عنــد تطبیــق

االولــى بــنفس اإلعفــاء الممنــوح المالیــة للمــرةالمعــاییر الدولیــة، التــي تــنص علــى إعفــاء متبنــي المعیــار الــدولي للتقــاریر 

 ٢٠ن عندما تـم ادخالهـا لمعیـار المحاسـبة الـدولي رقـم یالمعیار الدولي للتقاریر المالیة الحالیلمعدي القوائم المالیة على 

 .٢٠٠٨في عام 

 ٢٠١٣ینـایر  ١را مـن على ارشادات التحویل ، ، یسري اعتبـا ١٢و  ١١و  ١٠تعدیل معاییر التقاریر المالیة الدولیة  .

، ممــا یحــد مــن شــرط تــوفیر  ١٢و  ١١و  ١٠تعطــي هــذه التعــدیالت إعفــاءات إضــافیة لمعــاییر التقــاریر المالیــة الدولیــة 

قــوائم مالیــة قــوم باعــدادیضــاحات المتعلقــة بالشــركات التــي تالمعلومــات المقارنــة المعدلــة لفتــرة المقارنــة الســابقة فقــط. ل

المعیـار الـدولي للتقـاریر المالیـةبإلغاء شرط تقدیم المعلومات المقارنة للفترات السابقة لتطبیـقمنفصلة، قامت التعدیالت

.الول مرة  ١٢رقم 

١١  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

(شركة مساهمة سعودیة)

(تتمه)ایضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)   - ٢

والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیـة للتقـاریر المالیـة والتعـدیالت معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة   ٢-٢

(تتمه)علیها 

 ي مرحلة االنتاج للمناجم السطحیةتكالیف االزالة ف، " ٢٠رقم المالیة التقاریر إلعداد ليالدو یارالمعتفسیرات ، "

) في  اإلزالة(  المثقلةإزالة النفایات المعالجة المحاسبیة تكالیف . یحدد هذا التفسیر  ٢٠١٣ینایر  ١من اعتبارایسري

للتقاریر المالیةالتى تتبني المعاییر الدولیة (المناجم)التعدینمن منشآت تفسیر اللب یطمنجم . قد للمرحلة إنتاج 

من من رصید األرباح المستبقاه اإلفتتاحي في حال عدم التمكن من تحدید قیمة األصل القائمة  اإلزالةشطب أصول 

.الخامالموادهیئة 

 الهدف من المعیار  ٢٠١٣ینایر  ١القوائم المالیة الموحدة "، یسري اعتبارا من "،١٠ المعیار الدولي للتقاریر المالیة .

رض و إعداد القوائم المالیة الموحدة في حال السیطرة على أعمال منشأة تابعة او أكثر یسیطر هو وضع مبادئ لع ١٠

كیان واحد أو أكثر كیان آخر ( كیان الذي یتحكم في واحد أو أكثر من الكیانات األخرى ) لعرض القوائم  المالیة 

ا أنه یحدد كیفیة السیطرةة لتحدید ما إذا كان . كمتوحید الموحدة. ویعرف المعیار مفهوم السیطرة ، والسیطرة كأساس لل

. كما یحدد المتطلبات المنشأة المستثمر بها ، وبالتالي یجب توحید قوائم بهالمستثمر یسیطر على المستثمر

.المحاسبیة إلعداد القوائم المالیة الموحدة

 المعیار الدولي .  ٢٠١٣ینایر  ١سري اعتبارا من الترتیبات المشتركة " ، ی'، ١١ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

هو انعكاس أكثر واقعیة للترتیبات المشتركة من خالل التركیز على حقوق والتزامات الترتیب بدال  ١١ للتقاریر المالیة

من شكله القانوني. هناك نوعان من الترتیب المشترك : العملیات المشتركة والمشاریع المشتركة. تنشأ العملیات 

حقوق في األصول و االلتزامات المتعلقة بالترتیب و بناءا على ذلك  سوف یتم تسجیل لمشغللالمشتركة عندما یكون 

. المشاریع المشتركة تنشأ عندما یكون للمشغل المشترك الحق حصته في األصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات

. لم یعد یسمح بالتوحید النسبي للمشاریع لمصلحتهالملكیةفي صافي أصول الترتیب ، وبالتالي في حسابات حقوق 

.المشتركة

 ینایر  ١، " اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى" ، یسري اعتبارا من  ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

ك الترتیبات . یتضمن المعیار متطلبات اإلفصاح لجمیع أشكال الحصص في المنشآت األخرى ، بما في ذل ٢٠١٣

.قائمة المركز المالي غیر مدرجة فيوالمركبات ذات األغراض الخاصة والمركبات المشتركة والشركات الزمیلة 

١٢  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

(شركة مساهمة سعودیة)

(تتمه)ایضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٣سمبر دی ٣١للسنة المنتهیة في 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)   - ٢

والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیـة للتقـاریر المالیـة والتعـدیالت معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة   ٢-٢

(تتمه)علیها 

 المعیار الدولي .  ٢٠١٣ینایر  ١ري اعتبارا من قیاس القیمة العادلة " ، یس"، ١٣ المعیار الدولي للتقاریر المالیة

یهدف إلى تحسین الثبات و تقلیل التعقید من خالل تقدیم تعریف دقیق للقیمة العادلة و طریقة  ١٣ للتقاریر المالیة

ت, والتي هذه المتطلباان .  معاییر الدولیة للتقاریر المالیةالواحدة لقیاس القیمة العادلة واإلفصاح عنها وفقا لمتطلبات 

، في الوالیات المتحدة والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیةعلیهاتتشابه إلى حد كبیر بین المبادئ المحاسبیة المتعارف

لیست فقط لشرح المعالجة المحسابیة لقیاس القیمة العادلة بل وتوفر التوجیه بشأن الكیفیة التي ینبغي أن یتم تطبیقها

.ي المبادئ المحاسبیة المتعارف في الوالیات المتحدة أو المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةبالفعل أو المسموح بها ف

 ینایر  ١) ، " البیانات المالیة المنفصلة " ، یسري اعتبارا من ٢٠١١ عام (المعدل ٢٧معیار المحاسبة الدولي رقم

بشأن البیانات المالیة المنفصلة تطلباتم) یتضمن ٢٠١١ عام (المعدل ٢٧. المعیار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٣

المعیار الدولي للتقاریر المالیة في ٢٧التي تم تركها بعد أن أدرجت أحكام السیطرة على معیار المحاسبة الدولي رقم 

 .  ١٠رقم الجدید 

 سري اعتبارا من ) ، ' الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة " ، ی٢٠١١ عام (المعدل ٢٨معیار المحاسبة الدولي رقم

) یتضمن متطلبات المشاریع المشتركة ، ٢٠١١ عام (المعدل ٢٨. المعیار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠١٣ینایر  ١

 .١١ة ، لیتم تطبیق طریقة حقوق الملكیة بعد اصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم شقیقوكذلك الشركات ال

 معالجة قامت ب. هذه التحسینات السنویة ،  ٢٠١٣ینایر  ١ي اعتبارا من ، یسر  ٢٠١١دورة التحسینات السنویة لعام

:دورات اإلبالغ . وهي تشمل التغییرات إلى ٢٠١١ -  ٢٠٠٩ االعوام ست قضایا في

'تبني المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الول مرة'، ١ رقم  المعیار الدولي للتقاریر المالیة-

"، " عرض البیانات المالیة١رقم معیار المحاسبة الدولي -

"، " الممتلكات والمصانع والمعدات١٦معیار المحاسبة الدولي رقم -

'" األدوات المالیة : العرض ٣٢ رقم معیار المحاسبة الدولي-

"" التقاریر المالیة المرحلیة ٣٤معیار المحاسبة الدولي رقم -
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  ”)والء(“تأمین التعاوني الشركة السعودیة المتحدة لل

(شركة مساهمة سعودیة)

(تتمه)ایضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)   - ٢

(تتمه)تفسیرات وتعدیالت على المعاییر الصادرة ولم تتطبق من قبل الشركة معاییر   ٢-٢

كة عدم التطبیق المبكر للمعاییر الجدیدة والمعدلة و التفسیرات الصادرة التالیة والتي سوف تصبح ساریة قررت إدارة الشر 

 :  ٢٠١٤ینایر  ١التي تبدأ في أو بعد  اتالمفعول للفتر 

 ا "األدوات المالیة: العرض " ، تقاص الموجودات والمطلوبات المالیة ، یسري اعتبار  ٣٢تعدیل معیار المحاسبة الدولي

"األدوات المالیة: العرض " ، و  ٣٢. هذه التعدیالت هي ارشادات لتطبیق معیار المحاسبة الدولي ٢٠١٤ینایر  ١من 

.توضیح بعض متطلبات تقاص الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في قائمة المركز المالي 

على توحید منشآت  ٢٧المحاسبة الدولي معیار و ١٢و  ١٠الت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة ـــالتعدی

المنشآت المماثلة ستكون و أن العدید من الصنادیق تشیر. هذه التعدیالت  ٢٠١٤ینایر  ١االستثمار ، اعتبارا من 

معفاة من توحید معظم شركاتها التابعة. بدال من ذلك ، فإنها سوف تقیس القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

أعطت هذا اإلستثناء للمنشآت التي ینطبق علیها مفهوم " منشأة لالستثمار ' و التي  تكون لها خصائص التعدیالت 

على منشأة یجب لتقدیم اإلفصاحات التي  ١٢معینة. كما تم إجراء تغییرات على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

.االستثمار القیام بها

 انخفاض قیمة الموجودات " على عرض المبلغ القابل لالسترداد یسري ٣٦رقم معیار المحاسبة الدولي على تعدیل " ،

. یتناول هذا التعدیل طریقة عرض المعلومات حول المبلغ القابل لالسترداد للموجودات  ٢٠١٤ینایر  ١اعتبارا من 

.ستبعادالمنخفضة القیمة وما اذا كان هذا المبلغ یمثل القیمة العادلة ناقصا تكالیف اال

 ٢٠١٤ینایر  ١األدوات المالیة : یسري اعتبارا من استبدال المستفان "  ٣٩معیار المحاسبة الدولي على تعدیل  .

.معاییر محددةآخر وسیط ذو أداة التحوط إلى الطرف احاللمحاسبة التحوط عند من وقف بالتالمعیار یسمح هذا 

المعیار الدولي للتقاریر .  ٢٠١٤ینایر  ١الیة" ، یسري اعتبارا من األدوات الم"٩"  المعیار الدولي للتقاریر المالیة

المعیار .  ٣٩هو المعیار األول الذي صدر كجزء من المشروع األوسع الستبدال معیار المحاسبة الدولي رقم  ٩ المالیة

اس الموجودات المالیة: یحتفظ لكن یبسط نموذج القیاس المختلط ویحدد فئتین أساسیتین لقی ٩ الدولي للتقاریر المالیة

التكلفة المطفأة والقیمة العادلة. ویعتمد أساس التصنیف على نموذج أعمال المنشأة وخصائص التدفقات النقدیة 

على انخفاض قیمة الموجودات المالیة و  ٣٩التوجیه في معیار المحاسبة الدولي رقم ان التعاقدیة للموجودات المالیة . 

.ریةمحاسبة التحوط ال تزال سا
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  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

(شركة مساهمة سعودیة)

(تتمه)ایضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)   - ٢

(تتمه)طبق من قبل الشركة تفسیرات وتعدیالت على المعاییر الصادرة ولم تتمعاییر   ٢-٢

 ٢٠١٤ینایر  ١ مناعتبارایسري، " فرض ضرائب " ، ٢١ رقمالمالیة التقاریر إلعداد ليالدو یارالمعتفسیرات  .

، " المخصصات، المطلوبات المحتملة و الموجودات ٣٧معیار المحاسبة الدولي رقم لهو تفسیر المعیار ذاــــهو 

أن یكون للمنشأة، واحدة منها هي شرط بااللتزامحدد معاییر لالعترافی ٣٧لدولي رقم المحتملة " . معیار المحاسبة ا

تفسیر یوضح أن الحدث الملزم الذي یؤدي ان ال التزام حالي نتیجة لحدث سابق ( المعروفة باسم الحدث الملزم ) . 

.الضریبةل لتكبدتعمموضح في التشریعات ذات الصلة التي الإلى المسؤولیة لدفع ضریبة هو النشاط 

استخدام التقدیرات في إعداد القوائم المالیة   ٣- ٢

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

مطلوبات المحتملة بتاریخ القوائم المالیة التي تؤثر على مبالغ األصول والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن األصول وال

حكمها وتقدیرها في  زاولةومبالغ اإلیرادات والمصاریف المصرح بها خالل فترة القوائم المالیة، كما یتطلب من اإلدارة م

الفترة عملیة تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة. وقد یكون للتغیرات في االفتراضات تأثیر جوهري على القوائم المالیة في

االفتراضات إلى التغیرات. وتعتقد اإلدارة أن االفتراضات األساسیة مالئمة وأن القوائم المالیة للشركة ُتظهر غیر فیها التي تت

عن  ٣هذا وقد تم االفصاح في االیضاح ، من كافة النواحي الجوهریة، المركز المالي ونتائج العملیات. ة دلاعصورة ب

، أو النقاط التي تكون فیها التقدیرات واالفتراضات تشكل أهمیة أو التعقیدتقدیر عالیة من الالنقاط التي تتضمن درجة 

بالنسبة للقوائم المالیة.

تصنیف المنتج   ٤- ٢

عقود التأمین  ١- ٤- ٢

من من قبل طرف آخر (المؤ جوهري تعرف عقود التأمین بأنها تلك العقود التي تقبل فیها الشركة (المؤمن) خطر التأمین 

علیه) من خالل االتفاق على تعویض المؤمن علیه اذا كان حدث مستقبلي معین غیر مؤكد (حدث مؤمن علیه) یؤثر سلبًا 

المدفوعة مع منافعوذلك بمقارنة الجوهريعلى المؤمن علیه. كمبدأ عام، تحدد الشركة اذا ما كان لدیها خطر تأمین 

المؤمن علیه.لم یقع الحدثفي حالالمستحقة الدفع منافعال

مخــاطر انخفضــت حالمـا یــتم تصـنیف العقــد علــى أنـه عقــد تـأمین، فانــه یبقــى كعقـد تــأمین للفتـرة المتبقیــة مــن عمـره، حتــى لـو 

.غیر صالحة او  استنفدتالتأمین بشكل ملحوظ خالل هذه الفترة ما لم تكن جمیع الحقوق وااللتزامات قد 

١٥  



  ”)والء(“مین التعاوني الشركة السعودیة المتحدة للتأ

(شركة مساهمة سعودیة)

(تتمه)ایضاحات حول القوائم المالیة

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة) - ٢

عقود االستثمار ٢- ٤- ٢

الهامة. وتتمثل المخاطر المالیة في تعرف عقود االستثمار بأنها تلك العقود التي یتم من خاللها تحویل المخاطر المالیة

المحددة أو سعر السهم أو سعر السلع األساسیة أو سعر عمولةفي واحد أو أكثر من أسعار الفي المستقبل محتمل التغیر ال

صرف العمالت االجنبیة ومؤشر األسعار أو التصنیف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو متغیرات أخرى.

.جوهري نیف عقود االستثمار كعقود تأمین بعد نشوءها اذا اصبح خطر التأمین كما یمكن إعادة تص

التقاریر القطاعیة  ٥- ٢

اعمال ینتج عنها إیرادات وتتكبد علیه مصاریف وله زاولة یعتبر القطاع التشغیلي عنصرًا من عناصر الشركة التي تقوم بم

لقرار لتحدید الطریقة التي یتم لمتخذ الالعملیات و وحدة بل رئیس معلومات مالیة منفصلة متاحة یتم تقییمهـا بانتظام من ق

یم األداء. وألغراض إداریة، یتم تنظیم الشركة الى وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها، یبموجبها تخصیص الموارد وتق

ة قطاعات تشغیلیة ینبغي االفصاح عنها وهي تتمثل فیما یلي : اربعلدیها و 

.هو یغطي التأمین الصحيالتأمین الطبي؛ و -

مركبات .تأمین المركبات؛ وهو یغطي التأمین على ال-

.تأمین الممتلكات؛ وهو یغطي التأمین على الممتلكات-

.والتأمینات العامة األخرى ةالحریق والمالحو ؛ وهو یغطي التأمین الهندسي  ىخر الالتأمین ااعمال -

ح أو الخســارة والتــي یــتم قیاســها، فــي بعــض النــواحي، بصــورة مختلفــة عــن الــربح أو یم أداء القطــاع علــى أســاس الــربیــیــتم تق

الخسارة في القوائم المالیة. 

لم تحدث أیة معامالت فیما بین القطاعات خالل السـنة. وفـي حالـة حـدوث أیـة معاملـة، فانهـا تـتم وفقـًا ألسـعار التحویـل بـین 

ألطراف األخرى.قطاعات األعمال، وتتم بنفس شروط التعامل مع ا

یعتبر دخل المساهمین قطاع غیر تشغیلي. ان الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط الوحید لتحقیق 

اإلیرادات. ان بعض مصاریف التشغیل المباشرة والمصاریف غیر المباشرة األخرى خصصت لهذا القطاع على أساس 

فائض من عملیات التأمین إلى هذا القطاع على أساس مناسب.تم تخصیص الخسارة أو الكذلك مناسب. و 
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  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

هامة (تتمة)ملخص بالسیاسات المحاسبیة ال - ٢

وعملة العرضوظیفیةالعملة ال  ٦- ٢

. تترجم المعامالت للشركةوظیفیةال السعودي الذي یعتبر أیضًا هو العملة الـیتم االحتفاظ بدفاتر الشركة المحاسبیة بالری

لموجوداتحویـل االتي تتم بالعمالت األجنبیة بالریاالت السعودیة بأسعار التحویل السائدة وقت حدوث المعامالت. وُیعاد ت

والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي. تدرج كافة فروقات 

.مناسبكما هو ، المساهمیندخلالتأمین أو في قائمة دخلالتحویل في قائمة 

الممتلكات والمعدات   ٧- ٢

االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة، إن مطروح منها بالتكلفة وتدرج الحقا بالتكلفة تسجل الممتلكات والمعدات مبدئی

وجـد. وتتضـمن التكلفـة المصـاریف المرتبطـة مباشـرة بتملـك البنـود. وتـدرج التكـالیف الالحقـة بالقیمـة الدفتریـة لألصـول أو یــتم 

یكـون مـن المحتمـل تـدفق منـافع اقتصـادیة مرتبطـة بالبنـد مناسـبا وذلـك فقـط عنـدماكما هـو ، االعتراف بها كأصول مستقلة

جمیــع مصـاریف اإلصـالح والصــیانة األخـرى علــى قیـدت.یعتمــد علیهـا إلـى الشـركة وعنــدما یمكـن قیـاس تكلفــة البنـد بصـورة 

أمین والفــائض االســتهالك علــى قائمــة عملیــات التــقیــدقائمــة عملیــات التــأمین خــالل الفتــرة المالیــة التــي یــتم تكبــدها فیهــا. وی

المتراكم بطریقة القسط الثابت وفقا لألعمار اإلنتاجیة المقدرة التالیة:

السنوات

   ٤           اجهزة كمبیوتر وبرامج

  ٥        األثاث والتركیبات والتجهیزات المكتبیة

  ٤            السیارات 

عـــدیلها إن كـــان ذلـــك مناســـبا. وتخفـــض القیمـــة الدفتریـــة تـــتم مراجعـــة األعمـــار اإلنتاجیـــة لألصـــول فـــي نهایـــة كـــل فتـــرة ویـــتم ت

القیمـــة القابلـــة لالســـترداداعلـــى مـــن لألصـــول علـــى الفـــور إلـــى قیمتهـــا القابلـــة لالســـترداد إذا كانـــت القیمـــة الدفتریـــة لألصـــول 

وتــدرج فــي قائمــة المتحصــلة بالقیمــة الدفتریــة،لقــیم. وتحــدد األربــاح والخســائر الناشــئة عــن االســتبعادات بمقارنــة االمتوقعــة 

عملیات التأمین والفائض المتراكم ضمن بند اإلیرادات األخرى.
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  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

یاسات المحاسبیة الهامة (تتمة)ملخص بالس - ٢

األصول المالیة   ٨- ٢

التصنیف  ١- ٨- ٢

تصــــنف الشـــــركة أصـــــولها المالیـــــة فـــــي هـــــذه الفئـــــات التالیــــة : القـــــروض والحســـــابات المدینـــــة، واالســـــتثمارات المتاحـــــة للبیـــــع، 

عتمـد علـى العـرض الـذي تـم ئي ویالتصـنیف عنـد االعتـراف المبـدتقـوم االدارة ب.واالستثمارات المحتفظ بها لتـاریخ االسـتحقاق

.من اجله اقتناء او إنتاج األصل المالي

القروض والحسابات المدینة) أ

تعد القروض والحسابات المدینة أصوًال مالیة غیر مشتقة وتحمل دفعات ثابتة وقابلة للتحدید غیر مدرجة بسوق نشطة، 

و تلك التي خصصتها كمتاحة للبیع. كما تصنف الحسابات باستثناء تلك التي تنوي الشركة بیعها في فترة قصیرة المدى أ

المدینة الناشئة عن عقود تأمین ضمن هذه الفئة ویتم مراجعتها فیما یتعلق باالنخفاض في القیمة كجزء من مراجعة انخفاض 

قیمة القروض والحسابات المدینة.

االستثمارات المتاحة للبیع ) ب

صول المالیة التـي ینـوى االحتفـاظ بهـا لفتـرة زمنیـة غیـر محـددة والتـي یمكـن بیعهـا لتلبیـة إن االستثمارات المتاحة للبیع تمثل األ

التصـنیف هـذا باالحتیاجات للسیولة أو التغیرات في أسعار العمولة أو أسعار صرف العمالت أو أسعار األسهم ویـتم تصـنیفها 

عند نشوئها.

االستثمارات المحتفظ بها لتاریخ االستحقاقجـ)

سـتثمارات المحـتفظ بهـا لتــاریخ االسـتحقاق تمثـل أصــوًال مالیـة تحمـل دفعــات ثابتـة أو قابلـة للتحدیــد ویكـون لـدى الشــركة إن اال

وكمـــا یـــتم قیاســـها الحقـــا بالتكلفـــة المطفـــأة مطروحـــا .النیـــة اإلیجابیـــة والمقـــدرة علـــى االحتفـــاظ بهـــا حتـــى تـــاریخ االســـتحقاق

مطفأة من خالل قیـد ایـة عـالوة او خصـم عنـد االقتنـاء ،  وكـذلك قیـد ایـة ربـح مخصص انخفاض القیمة .  تحسب التكلفة ال

او خسارة من خالل قائمة دخل المساهمین عند ایقاف االعتراف او االنخفاض في قیمة االصل .
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  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

عودیة )( شركة مساهمة س

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة) - ٢

األصول المالیة (تتمة) ٨- ٢

االعتراف والقیاس   ٢- ٨- ٢

یخ الـــذي تلتـــزم فیـــه الشـــركة بشـــراء یـــتم االعتـــراف بمشـــتریات ومبیعـــات االســـتثمارات المتاحـــة للبیـــع بتـــاریخ التـــداول وهـــو التـــار 

االستثمارات أو بیعها. ویتم االعتراف باالستثمارات المتاحة للبیـع مبـدئیا بالقیمـة العادلـة زائـدًا تكـالیف المعـامالت التـي تـرتبط 

رات المتاحـة للبیـع ارتباطا مباشرا باقتنائها وتدرج الحقـا بالقیمـة العادلـة. ویـتم االعتـراف بـالتغیرات فـي القیمـة العادلـة لالسـتثما

ائم الـــدخل الشـــامل للمســـاهمین والمركـــز المـــالي لعملیـــات التـــأمین. إن االســـتثمارات المحـــتفظ بهـــا لتـــاریخ االســـتحقاق و فـــي قـــ

والقروض والحسابات المدینة، تدرج بالتكلفة المطفـأة باسـتخدام طریقـة معـدل الفائـدة الفعلـي. وتحتسـب التكلفـة المطفـأة باألخـذ 

خصــم أو قســط تــأمین عنــد االقتنــاء. ویــتم االعتــراف بأیــة أربــاح أو خســائر مــن االســتثمارات المحــتفظ بهــا فــي االعتبــار أي 

لتــاریخ االســتحقاق فــي قائمــة الــدخل الشــامل للمســاهمین أو قائمــة عملیــات التــأمین والفــائض المتــراكم، حســبما یكــون مناســبا، 

قیمتها.وذلك عند التوقف عن االعتراف بهذه االستثمارات أو انخفاض

یتم التوقف عن االعتراف باألصول المالیة عند انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من االستثمارات المتاحة للبیع أو 

عند تحویل هذه الحقوق أو عند قیام الشركة بشكل فعلي بنقل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكیة. وعند بیع 

و انخفاض قیمتها، فإن تعدیالت القیمة العادلة المتراكمة المعترف بها في قائمة التغیرات حقوق االستثمارات المتاحة للبیع أ

المساهمین، تدرج في قائمة عملیات التأمین أو قائمة الدخل الشامل للمساهمین كـ "أرباح وخسائر من استثمارات متاحة 

المحتسبة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي في قائمة للبیع". یتم االعتراف بالعمولة من االستثمارات المتاحة للبیع 

عملیات التأمین والفائض المتراكم وقائمة دخل المساهمین كجزء من اإلیرادات األخرى.

تحدید القیم العادلة  ٣- ٨- ٢

مدرجة في السوق یتم احتساب القیم العادلة لالستثمارات المدرجة في السوق المالیة النشطة بناء على األسعار الحالیة ال

المالیة. وفي حال عدم توفر سوق نشطة لألصول المالیة، یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام طرق التقییم، حیث یتضمن 

ذلك استخدام السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة وتحلیل التدفقات النقدیة المخصومة وطرق التقییم األخرى 

قبل المشاركین في السوق. یتم االعتراف بالفائدة من األوراق المالیة المتاحة للبیع باستخدام طریقة الشائعة االستخدام من

معدل الفائدة الفعلي في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم وقائمة دخل المساهمین. ویتم االعتراف بتوزیعات األرباح 

لتأمین والفائض المتراكم وقائمة دخل المساهمین عند نشوء حق الشركة من أدوات األسهم المتاحة للبیع في قائمة عملیات ا

هما ضمن بند إیرادات العمولة.في استالم الدفعات، ویدرج كال
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  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١ي للسنة المنتهیة ف

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة) - ٢

األصول المالیة (تتمة) ٨- ٢

االنخفاض في قیمة األصول ٤- ٨- ٢

األصول المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة) أ

ل للتأكــد مــن وجــود أي دلیــل موضــوعي علــى انخفــاض قیمــة أي أصــل مــالي أو مجموعــة مــن األصــو بــالتقییم الشــركةقــوم ت

وال یعتبر األصل المالي أو مجموعـة األصـول المالیـة منخفضـة القیمـة وال یـتم تكبـد في تاریخ اصدار القوائم المالیة .المالیة

الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القیمة إال إذا كان هنالك دلیل موضوعي على االنخفـاض فـي القیمـة نتیجـة لوقـوع حـدث 

ألصــل وبحیــث یكــون لحــدث (أو أحــداث) الخســارة تــأثیرا علــى التــدفقات النقدیــة المســتقبلیة أو أكثــر بعــد االعتــراف المبــدئي با

.یعتمد علیه المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة ویمكن تقدیر ذلك بشكل 

بحدث وقع إذا انخفض الحقا مبلغ الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة وكان ذلك االنخفاض یرتبط بشكل موضوعي 

بعد االعتراف باالنخفاض في القیمة، فإنه یتم عكس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة المعترف بها مسبقا من 

.في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكمتردخالل تعدیل حساب المخصص. ویتم االعتراف بقیمة المبلغ المس

االستثمارات المتاحة للبیع) ب

فیمــا إذا كــان هنالــك دلیــل موضــوعي علــى انخفــاض قیمــة أصــل مــالي أو مجموعــة مــن األصــول للتأكــد تقییم بــالقــوم الشــركة ت

وفــي حــال تصــنیف اســتثمارات األســهم كـــ"استثمارات متاحــة للبیــع"، فــإن االنخفــاض .بتــاریخ قائمــة المركــز المــالي المالیــة

یعتبر دلیال موضوعیا على االنخفاض في القیمة ، ة االستثمار كلففي القیمة العادلة لألوراق المالیة عن دائمالجوهري أو ال

.وینتج عنه االعتراف به كخسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة

ان الخســارة المتراكمــة التــي یــتم تقــدیرها علــى أنهــا تمثــل الفــرق بــین تكلفــة االقتنــاء والقیمــة العادلــة الحالیــة، ناقصــا أیــة خســارة 

في قیمة األصل المالي المعترف بها مسبقا في األرباح أو الخسائر، یـتم حـذفها مـن حقـوق المسـاهمین ناشئة عن االنخفاض

ویعتـرف بهــا فــي قائمـة عملیــات التــأمین / عملیـات المســاهمین. وفــي حــال صـنفت القیمــة العادلــة ألداة الـدین فــي فتــرة الحقــة 

عـد االعتـراف بالخسـارة الناشـئة عـن االنخفـاض فـي القیمـة، فإنـه كزیادة متاحة للبیع مع امكانیة ربط هذه الزیادة بحـدث وقـع ب

یتم عكس الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة في قائمة عملیات التأمین / عملیات المساهمین. 

التوقف عن إثبات األصول المالیة  ٩- ٢

والتي التعاقدیة والممثلة باالداة المالیة ،  الحقوق یتم التوقف عن إثبات األصول المالیة عند انتهاء الحق في الحصول على 

.الى طرف مستقل األصل المتعلقة بالتدفقات النقدیة بیع االداة او تم تحویل كافة تنتج عادة في حال 
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  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة) - ٢

األقساط المكتسبة وٕایرادات العموالت  ١٠- ٢

تحمل األقساط على الدخل على أساس نسبي على مدى فترات وثائق التأمین ذات العالقة. تمثل األقساط غیر المكتسبة 

تعلق بفترة التغطیة الساریة المفعول. الجزء من األقساط المكتتبة الذي ی

یتم االفصاح عن أقساط التأمین وٕایرادات العمولة التي تتعلق بالمخاطر الساریة لما بعد نهایة السنة المالیة كـ "أقساط غیر 

مكتسبة"، ویتم تأجیلها بناًء على الطرق التالیة :

المكتتبة خالل الثالثة أشهر األخیرة من السنة المالیة،بالنسبة لنشاط الشحن البحري، یتم العمل وفقا لألقساط -

وبالنسبة لألنشطة األخرى، یتم العمل بعدد األیام الفعلیة.-

أقساط التأمین المدینة   ١١- ٢

ـــالغ  ـــة للمب یـــتم االعتـــراف بأقســـاط التـــأمین المدینـــة عنـــد اســـتحقاقها ویـــتم قیاســـها عنـــد االعتـــراف المبـــدئي بهـــا، بالقیمـــة العادل

بوضة أو المستحقة القبض. تتم مراجعة القیمة الدفتریة ألقساط التأمین المدینة فیما یتعلـق باالنخفـاض فـي قیمتهـا عنـدما المق

تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة استرداد قیمتهـا الدفتریـة، ویـتم قیـد الخسـارة الناشـئة عـن االنخفـاض 

المتــراكم. یــتم التوقــف عــن االعتــراف بأقســاط التــأمین المدینــة عنــد الوفــاء بمعــاییر عــدم فــي قائمــة عملیــات التــأمین والفــائض 

االعتراف باالصول المالیة.

إعادة التأمین   ١٢- ٢

والتـــيإن العقــود التـــي تبرمهـــا الشـــركة مـــع معیـــدي التـــأمین والتـــي تعــوض الشـــركة بموجبهـــا عـــن الخســـائر مـــن عقـــد أو أكثـــر 

متطلبـات التصـنیف المتعلقـة بعقـود التـأمین، تصـنف كعقـود إعـادة تـأمین. أمـا العقـود التـي ال تصدرها الشـركة والتـي تسـتوفي

تســـتوفي متطلبـــات التصـــنیف، فتصـــنف كأصـــول مالیـــة. ان عقـــود التـــأمین التـــي تبرمهـــا الشـــركة والتـــي یعتبـــر صـــاحب العقـــد 

بموجبها مؤمنا آخرا ("إعادة التأمین الوارد")، تدرج مع عقود التأمین.

االعتراف بالمنافع التـي تسـتحقها الشـركة بموجـب عقـود إعـادة التـأمین التـي تحـتفظ بهـا كــ "أصـول إعـادة تـأمین". وتتـألف یتم

هـذه األصــول مــن أرصــدة قصـیرة األجــل مســتحقة مــن معیـدي التــأمین وكــذلك حســابات مدینـة أطــول أجــال، إن وجــدت، وذلــك 

بموجب عقود إعـادة التـأمین ذات العالقـة. وتقـاس المبـالغ المسـتحقة مـن أو بناًء على المطالبات والمنافع المتوقعة التي تنشأ

إلــى معیــدي التــأمین علــى أســاس ثابــت مــع المبــالغ المرتبطــة بعقــود إعــادة التــأمین ووفقــا لشــروط كــل عقــد مــن عقــود إعــادة 

ء عقــود إعــادة التــأمین ویــتم التــأمین. تتمثــل مطلوبــات إعــادة التــأمین بشــكل رئیســي فــي أقســاط التــأمین المســتحقة الــدفع لقــا

االعتراف بها كمصروف عند استحقاقها.
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  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

)ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة - ٢

(تتمه)إعادة التأمین   ١٢- ٢

فــي تــاریخ فیمــا إذا كــان هنالــك أیــة مؤشــرات تــدل علــى انخفــاض قیمــة أي مــن أصــول إعــادة التــأمینقــوم الشــركة بــالتقییم ت

ر المبلـغ القابـل لالسـترداد. وفـي حـال یتقـدتعمل الشركة على ، . وفي حال وجود مؤشر على االنخفاض في القیمةالتقاریر 

ة الدفتریـة ألصـول إعـادة التـأمین قیمتهـا القابلـة لالسـترداد، تعتبـر األصـول منخفضـة القیمـة وتخفـض إلـى قیمتهـا تجاوز القیمـ

.القابلة لالسترداد

تكالیف االكتتاب المؤجلة    ١٣-٢

، یـــتم إن العمــوالت المدفوعــة لوســطاء والتكــالیف المباشــرة اإلضــافیة األخـــرى المتكبــدة علــى اكتتــاب عقــود التــأمین وتجدیــدها

االعتراف بها كـ "تكالیف اكتتاب مؤجلة". وتطفأ تكالیف االكتتاب المؤجلة الحقًا على مدى فترة عقود التأمین. 

المطالبات     ١٤-٢

إن المطالبــات، التــي تتضــمن المبــالغ المســتحقة الــدفع لحــاملي وثــائق التــأمین والجهــات األخــرى ومصــاریف تعــدیل الخســارة 

قائمـــة عملیـــات التـــأمین والفـــائض المتـــراكم عنـــد تكبـــدها. تتـــألف المطالبـــات مـــن المبـــالغ التقدیریـــة المتعلقـــة بهـــا، تحمـــل علـــى

المستحقة الدفع فیما یتعلق بالمطالبات المصرح عنها إلى الشركة وغیر المصرح عنها بتاریخ قائمة المركز المالي. 

وباإلضـافة إلـى ذلـك، یـتم االحتفـاظ بمخصـص بنـاء علـى وتقوم الشركة عمومًا بتقدیر مطالباتهـا علـى أسـاس الخبـرة السـابقة.

تقـــدیرات اإلدارة لتكلفـــة تســـویة المطالبـــات المتكبـــدة وغیـــر المصـــرح عنهـــا بتـــاریخ قائمـــة المركـــز المـــالي. ویـــدرج أي فـــرق بـــین 

المخصصات بتاریخ قائمة المركز المالي والتسویات الالحقة في قائمة عملیات التأمین لتلك السنة. 

اختبار كفایة المطلوبات    ١٥-٢

یتم اجراء اختبارات بتاریخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مدى كفایة مطلوبات عقـود التـأمین، بعـد خصـم تكـالیف االكتتـاب 

المؤجلة ذات العالقة. وعند إجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة بإستخدام أفضل التقدیرات الحالیة للتـدفقات النقدیـة المسـتقبلیة 

لمتعاقد علیها، ومصاریف إدارة ومعالجة المطالبات. یحمل أي نقص في القیمة الدفتریة مباشرًة علـى قائمـة عملیـات التـأمین ا

وذلك بشطب تكالیف االكتتـاب المؤجلـة ذات العالقـة أوًال ویـتم الحقـًا تكـوین مخصـص للخسـائر الناجمـة عـن اختبـارات كفایـة 

ول).المطلوبات (مخصص المخاطر ساریة المفع

وفــي الحــاالت التــي یتطلــب فیهــا اختبــار كفایــة المطلوبــات اســتخدام افضــل االفتراضــات التقدیریــة الجدیــدة، یــتم اســتخدام هــذه 

االفتراضات (بدون أي هامش لقاء أي تغیر سلبي) لقیاس هذه المطلوبات الحقًا.

٢٢   
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الودائع القصیرة األجل    ١٦-٢

ة أشـهر مـن تـاریخ تمثل الودائع القصیرة األجل الودائع لدى البنوك وتبلغ فترات استحقاقها أقل من سنة واحدة وأكثر مـن ثالثـ

االقتناء.

النقد وما في حكمه    ١٧-٢

یتكـون النقــد ومـا فــي حكمــه مـن النقــد فــي الصـندوق والنقــد لـدى البنــوك والودائــع القصـیرة ألجــل التــي تكـون تــواریخ اســتحقاقها 

وقابلة للتحویل فـورا كما انها تتضمن استثمارات قصیرة االجل ذات سیولة عالیة األصلیة أقل من ثالثة أشهر عند اقتناءها.

  . ةطر جوهریاخمخضع لوالتي ال تللنقد 

عمولة اعادة التأمین غیر المكتسبة    ١٨-٢

تؤجل إیرادات العمولـة مـن عقـود إعـادة التـأمین الصـادر وتطفـأ علـى مـدى فتـرات عقـود التـأمین المتعلقـة بهـا، كمـا هـو الحـال 

قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم.بالنسبة ألقساط التأمین المكتسبة. ویسجل اإلطفاء في 

المخصصات    ١٩- ٢

یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على الشركة التزام (نظامي أو ضمني) نتیجة حدث سابق بحیث تكون تكالیف 

تسویة االلتزام محتملة وقابلة للقیاس بشكل موثوق.

المبالغ المستحقة الدفع وااللتزامات األخرى   ٢٠- ٢

بشان المبالغ التي یتعین دفعها لقاء البضائع أو الخدمات التي یتم الحصول علیها، سواء تسلمت لمطلوباتاالعتراف بایتم

الشركة فواتیر بها أم ال.

الذمم الدائنة   ٢١- ٢

الفعلي. ویتم یتم االعتراف بالذمم الدائنة مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة

االعتراف بااللتزامات بشأن المبالغ التي یتعین دفعها والخدمات المقدمة، سواء تسلمت الشركة فواتیر بها أم ال.

مكافأة نهایة الخدمة للموظفین   ٢٢- ٢

تأمین على قائمة عملیات القیدمكافآت نهایة الخدمة للموظفین وفقًا لنظام العمل والعمال السعودي ویمخصصعترف بی

. یحسب المخصص بالقیمة الحالیة للمنافع المقررة التي تحق للموظف فیما لو انتهت خدمته بتاریخ والفائض المتراكم

اصدار القوائم المالیة. وتحتسب المبالغ المدفوعة لقاء مكافأة نهایة الخدمة على أساس رواتب ومخصصات الموظفین 

.ما ینص علیه نظام العمل والعمال السعوديالنهائیة وسنوات خدمتهم المتجمعة وذلك حسب

٢٣  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الهامة (تتمة) - ٢

  بالزكاة والضرائ   ٢٣- ٢

طبقا ألحكام نظام مصلحة الزكاة والدخل، تخضع الشركة للزكاة المستحقة على المساهمین السعودیین وضریبة الدخل 

المستحقة على المساهمین األجانب، ویحمل مخصص الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الدخل الشامل للمساهمین. أما 

د تصبح مستحقة عند استكمال الربوط النهائیة، فتتم المحاسبة عنها المبالغ اإلضافیة المستحقة الدفع، إن وجدت، والتي ق

.عند تحدیدها

وتستقطع الشركة ضرائب على بعض المعامالت التي تجرى مع جهات غیر مقیمة بالمملكة العربیة السعودیة، بما في ذلك 

ل السعودي. إن ضرائب االستقطاع مبالغ توزیعات األرباح للمساهمین األجانب، وذلك وفقا ألحكام نظام ضریبة الدخ

المدفوعة بالنیابة عن الجهات غیر المقیمة والتي ال تكون قابلة لالسترداد من تلك الجهات، تدرج ضمن المصاریف.

التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة ٢٤- ٢

الدائنة األخرى عندما یتم إعفاء أو إلغاء یتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالیة والتأمین وذمم إعادة التأمین الدائنة والذمم 

االلتزام أو عند انتهاء مدته. عندما یتم استبدال المطلوبات المالیة القائمة بأخرى من نفس المقرض بشروط تختلف اختالفا 

مطلوب أصلي كبیرا أو عندما یتم تعدیل شروط المطلوبات المالیة القائمة، فإن مثل هذا االستبدال أو التعدیل یتم اعتباره ك

تم التوقف عن االعتراف به أو مطلوب جدید تم االعتراف به. ویتم االعتراف بالفرق في القیمة الدفتریة ذات العالقة في 

قائمة عملیات التأمین.

المقاصة ٢٥- ٢

ق قانوني تتم مقاصة األصول والمطلوبات المالیة ویصرح عنها بصافي مبالغها في قائمة المركز المالي فقط عند وجود ح

قابل للتطبیق في مقاصة المبالغ المعترف بها وتكون هنالك نیة لتسدید المبالغ بالصافي او تحقیق األصول وتسدید 

المطلوبات في آن واحد. وال تتم مقاصة االیرادات والمصاریف في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم وقائمة عملیات 

زه معیار أو تفسیر محاسبي.المساهمین ما لم یتطلب ذلك او یجی

االعتراف باإلیرادات ٢٦- ٢

االعتراف بأقساط التأمین وٕایرادات العمولة) أ

یتم االعتراف بإجمالي أقساط التأمین والعموالت مع بدایة مخاطر التأمین. ویتم االفصاح عن الجزء الذي یتم تحقیقه 

ت غیر مكتسبة"، على التوالي، ویؤجل االعتراف بها على أساس مستقبًال من أقساط التأمین والعمولة كـ"أقساط تأمین وعموال

ثابت وفقا لفترة تغطیة وثیقة التأمین ذات الصلة. 

٢٤  
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، إن وجد، یتم االعتراف بها كإیرادات كما هي الحال إذا ما اعتبرت عهد به إن أقساط التأمین المحققة من إعادة التأمین المت

أقساط إعادة التأمین كمجموع أقساط التأمین. 

إیرادات العمولة) ب

طریقة معدل العمولة الفعلي.یتم االعتراف بإیرادات العمولة من الودائع القصیرة األجل على أساس تناسبي باستخدام

إیرادات توزیعات األرباحجـ) 

یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح عند نشوء الحق في استالم توزیعات األرباح.

عقود اإلیجار ٢٧- ٢

تصنف عقود االیجار كعقود ایجار رأسمالي اذا ترتب على شروط عقد االیجار تحویل جوهري لجمیع مخاطر ومنافع 

لملكیة الى المستأجر. وتصنف كافة عقود اإلیجار األخرى كعقود ایجار تشغیلي. تحمل اإلیجارات المستحقة الدفع بموجب ا

عقود اإلیجار التشغیلي على الدخل باستخدام طریقة القسط الثابت وذلك على مدى فترة عقد االیجار التشغیلي.

محاسبة تاریخ التداول ٢٨- ٢

مبیعات التي تجرى وفقا للطریقة االعتیادیة یتم إثباتها / التوقف عن إثباتها في تاریخ التداول (أي إن جمیع المشتریات وال

التاریخ الذي تلتزم فیه الشركة بشراء أو بیع األصول). علما بأن المشتریات أو المبیعات التي تجرى وفقا للطریقة االعتیادیة 

تحدده عموما التعلیمات التنظیمیة أو العرف السائد بالسوق.هي معامالت تتطلب تسویة األصول خالل إطار زمني 

التقدیرات واألحكام المحاسبیة الهامة    - ٣

ة. علمـا بـأن دمـاقتجري الشركة تقدیرات وافتراضات توثر على مبالغ األصول والمطلوبات المصرح بها خـالل السـنة المالیـة ال

التقـدیرات واالفتراضـات التـي  انتـائج الفعلیـة ذات الصـلة علـى وجـه التحدیـد.  التقدیرات المحاسبیة الناتجة نـادرًا مـا تعـادل الن

یمكن أن تؤدي إلى إجراء تعدیل جوهري على القیمة الدفتریة لألصـول والمطلوبـات خـالل السـنة والتي تتضمن مخاطر هامة 

:هي كما یلي المالیة 

قود التأمین االلتزامات النهائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب ع

یعتبر تقدیر االلتزامات النهائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین من أهـم التقـدیرات المحاسـبیة التـي تقـوم 

بهـا الشـركة. هنـاك العدیـد مـن مصـادر عـدم التأكـد التـي یجـب أخـذها بعـین االعتبـار عنـد تقـدیر االلتزامـات التـي یتعـین علـى 

یا بموجب هذه المطالبات. یعتبر مخصص المطالبات المتكبـدة غیـر المفصـح عنهـا تقـدیرًا للمطالبـات التـي الشركة دفعها نهائ

یتوقع اإلفصاح عنها بعد تاریخ قائمة المركـز المـالي بشـأن الحـدث المـؤمن علیـه الـذي وقـع قبـل تـاریخ قائمـة المركـز المـالي. 

كلفـــة المطالبـــات المفصـــح عنهـــا وكـــذلك المطالبـــات المتكبـــدة غیـــر مـــن قبـــل اإلدارة فـــي تقـــدیر تاالســـلوب الرئیســـي المتبـــع ان 

.تمثل في استخدام طرق سداد المطالبات السابقة للتنبوء بطرق سداد المطالبات المستقبلیةی، المفصح عنها

٢٥  
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تقــدر المطالبــات التــي تتطلــب قــرارًا مــن المحكمــة أو عــن طریــق التحكــیم علــى أســاس كــل حالــة علــى حــده. ویقــوم عــادة خبــراء تقــدیر 

ــــات المتعلقــــة بالممتلكــــات. تقــــوم اإلدارة ب مراجعــــة المخصصـــــات المتعلقــــة بالمطالبــــات المتكبــــدة، الخســــائر المســــتقلیین بتقــــدیر المطالب

والمطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنها على أساس ربع سنوي.

قد تتعرض الشركة لخالفات مع، واحیانا إخفاقات من قبل، معیدي التأمین. تقوم الشركة في كل ربع سنة بمراقبة تطور النزاعات وقـوة 

المركز المالي لمعیدي التأمین.

اقساط التأمین وارصدة تأمین مدینةنخفاض في إل ا

یتم عمل تقدیر القساط التأمین المدینـة غیـر القابلـة لالسـترداد ،  ان وجـدت ،  عنـدما ال یعـود مـن الممكـن تحصـیل كامـل مبلـغ الـذمم 

عمــل التقــدیر لكــل حالــة علــى بحســب الشــروط االصــلیة لوثیقــة التــأمین .  بالنســبة للمبــالغ التــى تعتبــر جوهریــة بمفردهــا ،  یــتمالمدینــة 

ـــدة .  ان المبــالغ الجوهریــة بــذاتها وغیــر متــأخرة الســداد یــتم تقییمهــا بشــكل اجمــالي ویــتم عمــل مخصــص بنــاء علــى المبــالغ الســابقة  حـ

ومتأخرة السداد وخبرة الشركة السابقة .

استثمارات متاحة للبیعخسائر إنخفاض 

عنـد وجــود انخفـاض جـوهري او دائـم فـي القیمـة السـوقیة عنـد التكلفـة او عنــد منخفضـةبانهـا االسـتثمارات المتاحـة للبیـعالشـركة عتبـر ت

وجــود دلیــل موضــوعي آخــر لالنخفــاض .  یــتم تحدیــد االنخفــاض الجــوهري او الــدائم بنــاءا علــى تقــدیرات معینــة .  باالضــافة ،  تقــوم 

م المتداولــة او للتــدفقات النقدیــة المســتقبلیة ومعامــل االنخفــاض الشــركة بتقیــیم عوامــل اخــرى بمــا فیهــا التغیــرات فــي ســعر الســهم لالســه

لالسهم غیر المتداولة .

النقد وما في حكمه - ٤

٢٠١٣٢٠١٢

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)عملیات التأمین:

٦٧،٠٠٠٧٢،٠٠٠نقد في الصندوق

٣٣،٤١٩،٦٢٩٤١،٦٥٠،٤٠٥نقد لدى البنوك

٨٥،٨٩٤،٩٨٢٤٠،٠٦٤،٠٠٠جلودائع قصیرة األ

١١٩،٣٨١،٦١١٨١،٧٨٦،٤٠٥

عملیات المساهمین:

٨٦،٣٦٦،١١٧٦٠،٠٠٠،٠٠٠نقد لدى البنوك

٨٦،٣٦٦،١١٧٦٠،٠٠٠،٠٠٠

٢٦  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ل القوائم المالیة ( تتمه )ایضاحات حو

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

إن الودائع القصیرة األجل مودعة لدى بنوك محلیة وأجنبیة، وتبلغ تواریخ استحقاقها األصلیة اقل من ثالثة أشهر من تاریخ اقتنائها، 

/٠ ٠،٨ویتحقق منها عائد مالي بمعدل یبلغ متوسطه 
/٠ ١،١إلى  ٠

/٠،٨٠: ٢٠١٢سنویًا (٠
/١،١٠الى  ٠

٠.(

أقساط وأرصدة التأمین المدینة - ٥

٢٠١٣٢٠١٢  

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)

٩١،٥٨٩،٥٣٨٧٣،٥٩٤،٢١٠أقساط تأمین مدینة

١،٥٦٣،٩٧١١،٢٠٦،١٧٣التأمین وٕاعادة التأمینذمم

)١٢،٧٣٤،٥٠٤()١٤،٠٤٤،٦١٠(مخصص دیون مشكوك في تحصیلها

٧٩،١٠٨،٨٩٩٦٢،٠٦٥،٨٧٩

الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها كما یلي : ان

٢٠١٣٢٠١٢

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)

١٢،٧٣٤،٥٠٤١٠،١١٨،١٤٠ینایر١

١،٣١٠،١٠٦٢،٦١٦،٣٦٤)٢٠المخصص خالل السنة ( ایضاح 

١٤،٠٤٤،٦١٠١٢،٧٣٤،٥٠٤دیسمبر٣١

ي كالتالي :هالتأمین وٕاعادة التأمین وذمم لمدینة اقساط التأمین ان أعمار ا

أقساط تأمین مدینة 

متأخر السداد ولكنه غیر منخفض القیمة

غیر متأخر السداد

یوم٣٦٠اكثر من یوم٣٦٠–١٨١یوم١٨٠–٩١وال منخفض القیمةاالجمالي

٢٠١٣٧٨،٧١٧،٩٠٦٤٧،٢٨٣،٤٠٦١٥،١٩٨،٠٠٠١٣،٦٠٢،٠٠٠٢،٦٣٤،٥٠٠

٢٠١٢٦١،٩٥٤،٣٦٠٣٣،٧٨٩،٤٧٣١٥،٩٤٦،٦٣٤١٠،٤٣٥،٨٨٣١،٧٨٢،٣٧٠

 ٢٧   



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

ذمم تأمین واعادة تأمین مدینة

متأخر السداد ولكنه غیر منخفض القیمة

غیر متأخر السداد

یوم٣٦٠اكثر من یوم٣٦٠–١٨١یوم١٨٠–٩١وال منخفض القیمةاالجمالي

٣٩٠،٩٩٣---٢٠١٣٣٩٠،٩٩٣

١١١،٥١٩---٢٠١٢١١١،٥١٩

أرصدة اعادة التأمین مـن عـدد كبیـر مـن العمـالء أغلبیتهـا فـي المملكـة العربیـة السـعودیة باإلضـافة إلـى شـركات التأمین و تتألف أقساط 

نـــة مبلـــغ إعـــادة تـــأمین فـــي كـــل مـــن المملكـــة العربیـــة الســـعودیة وأوروبـــا، علـــى التـــوالي. تتضـــمن األقســـاط وأرصـــدة إعـــادة التـــأمین المدی

ال سعودي) مستحق بالعمالت األجنبیة، وبشكل رئیسـي بالـدوالر ـری٢،١٨٨،٨٧٢: ٢٠١٢دیسمبر  ٣١ال سعودي (ـری١،٢٣٩،٩٤٥

یومـًا. تتطلـب االتفاقیـات المبرمـة  ٩٠األمریكي. وبوجه عام، تنص شـروط العمـل الخاصـة بالشـركة علـى أن یـتم سـداد األقسـاط خـالل 

دة، أن یـتم السـداد فـي حالـة تجـاوز الرصـید المبلـغ المتفـق علیـه. ال یوجـد رصـید لفـرد أو لشـركة یزیـد عـن مع معیدي التأمین، فـي العـا

١٦،٥٠/
/١٤،٤٠: ٢٠١٢( ٢٠١٣دیسـمبر  ٣١من األقساط المدینة المستحقة كما في ٠

). باإلضـافة إلـى ذلـك، تشـكل أرصـدة أكبـر ٠

/٠ ٤٣ عمالء ٥
/٠ ٤٦: ٢٠١٢( ٢٠١٣یسمبر د ٣١من أقساط التأمین المدینة كما في ٠

٠.(

من المتوقع ان یتم تحصیل الذمم المدینة غیر المنخفضة القیمة بالكامل . علمًا بأنه لیس من عادة الشركة الحصول على ضمانات 

على الذمم المدینة .

المصاریف المدفوعة مقدمًا واألصول األخرى - ٦

٢٠١٣٢٠١٢

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)

٣٨٤،٥٤٣٩٤٩،٢٩٥مدفوع مقدماً ایجار 

٩٧٩،٠٥٢٧٥٠،٠٣٥أتعاب مدفوعة مقدماً 

٥،٥١٧،٥٨١٢،٧٠٩،٥١٧دفعات مقدمة

٤،٦٤٥،٦٩٠١٤٥،٦٩٠ایداعات

٢،٧٦١،٣٣٠١،٨٩٥،٩٠١أخرىموجودات 

١٤،٢٨٨،١٩٦٦،٤٥٠،٤٣٨

 ٢٨   



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

ركة مساهمة سعودیة )( ش

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

الممتلكات والمعدات   -  ٧

٢٠١٣   

أجهزة وبرامج

الكمبیوتر

األثاث والتركیبات

المجموعالسیاراتوالتجهیزات المكتبیة

التكلفة :

٢٠١٣٣،٠٦٨،٤٩٩٣،٩٩٤،٤٥١٣٧٥،١٧٠٧،٤٣٨،١٢٠ینایر ١

٢،٧٢٠،٩٥٤-٦٣١،٤١٦٢،٠٨٩،٥٣٨االضافات

٢٠١٣٣،٦٩٩،٩١٥٦،٠٨٣،٩٨٩٣٧٥،١٧٠١٠،١٥٩،٠٧٤دیسمبر ٣١

االستهالك المتراكم :

٢٠١٣٢،٠٩٥،٩٦٠١،٩٦٤،٩٣٧١٦٩،٤٣١٤،٢٣٠،٣٢٨ینایر ١
٥٣٣،٦٧٢٧٨٥،٤٣٩٧٦،٩٥٥١،٣٩٦،٠٦٦المحمل للسنة

٢٠١٣٢،٦٢٩،٦٣٢٢،٧٥٠،٣٧٦٢٤٦،٣٨٦٥،٦٢٦،٣٩٤دیسمبر ٣١

صافي القیمة الدفتریة:

٢٠١٣١،٠٧٠،٢٨٣٣،٣٣٣،٦١٣١٢٨،٧٨٤٤،٥٣٢،٦٨٠دیسمبر ٣١

٢٠١٢ 

أجهزة وبرامج

الكمبیوتر

األثاث والتركیبات

المجموعالسیاراتوالتجهیزات المكتبیة

التكلفة :

٢٠١٢٢،٥٥٤،٠٦٢٢،٦٢٩،٥٠٩١٧٥،٣٥٠٥،٣٥٨،٩٢١ینایر ١
٥١٤،٤٣٧١،٤٢٩،٩٤٢١٩٩،٨٢٠٢،١٤٤،١٩٩االضافات

)٦٥،٠٠٠(-)٦٥،٠٠٠(-االستبعادات

٢٠١٢٣،٠٦٨،٤٩٩٣،٩٩٤،٤٥١٣٧٥،١٧٠٧،٤٣٨،١٢٠دیسمبر ٣١

االستهالك المتراكم :

٢٠١٢١،٥٥٩،٩٢٧١،٣٨٢،٦٣٣١٠١،٦٣٢٣،٠٤٤،١٩٢ینایر ١
٥٣٦،٠٣٣٦٤٠،٣٩٢٦٧،٧٩٩١،٢٤٤،٢٢٤المحمل للسنة
)٥٨،٠٨٨(-)٥٨،٠٨٨(-االستبعادات

٢٠١٢٢،٠٩٥،٩٦٠١،٩٦٤،٩٣٧١٦٩،٤٣١٤،٢٣٠،٣٢٨دیسمبر ٣١

صافي القیمة الدفتریة:

٢٠١٢٩٧٢،٥٣٩٢،٠٢٩،٥١٤٢٠٥،٧٣٩٣،٢٠٧،٧٩٢دیسمبر ٣١

 ٢٩   



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

الودائع القصیرة األجل     -٨

اق تقل عن سنة واحدة واكثر من ثالثة من ودائع لالجل مودعة في بنوك وتحمل فترة استحقألجلقصیرة االودائع تتمثل

.اشهر من تاریخ االیداع 

األصول المالیة األخرى   - ٩

٢٠١٣٢٠١٢

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)

٦،٥٠٠،٠٠٠٦،٥٠٠،٠٠٠محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

٥٣،٩٤١،٦٩٨٥٧،٨٠٠،٥٠٦متاحة للبیع

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠قروض وحسابات مدینة

٦٠،٩٤١،٦٩٨٦٤،٨٠٠،٥٠٦

ان االســتثمارات المحــتفظ بهــا حتــى تــاریخ االســتحقاق تمثــل الســندات ذات الســعر الثابــت والتــي یــتم تــداولها بــین البنــوك فــي 

/٢،٩٠یعــادل عائــد ربــح . ان هــذه الســندات ذات المملكــة العربیــة الســعودیة وتحــدد القــیم وفقــًا لهــذا الســوق
٢،٩:  ٢٠١٢( ٠ 

٠/
). تعتقــد االدارة بــأن القیمــة ٢٠١٤دیســمبر –ســنوات  ٥لهــا فتــرة اســتحقاق مــدتها عشــر ســنوات ( قابلــة لالســتدعاء بعــد )٠

  . ٢٠١٢و  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١كما في الدفتریة لهذه االستثمارات تقارب قیمتها العادلة

تتكون االستثمارات المتاحة للبیع مما یلي :

٢٠١٣٢٠١٢

(ریـال سعودي)سعودي)(ریـال

٥١،٢١٨،٦٢٠٥٥،٠٧٧،٤٢٨اسهم متداولة

٢،٧٢٣،٠٧٨٢،٧٢٣،٠٧٨اسهم غیر متداولة

٥٣،٩٤١،٦٩٨٥٧،٨٠٠،٥٠٦

 ٣٠   



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

ان الحركة على االستثمارات المتاحة للبیع هي كما یلي :

٢٠١٣٢٠١٢

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)

٥٧،٨٠٠،٥٠٦٤٤،٣٤٦،٧٢٢ینایر١

١٨،٧١٣،٣١٣١٣،٨١٢،٠٣٨مشتراهاستثمارات

)٥،٠٠٠،٠٠٠()٣٢،٥٦٥،٠٨٥(استبعادات

٩،٩٩٢،٩٦٤٤،٦٤١،٧٤٦ارباح غیر محققة

٥٣،٩٤١،٦٩٨٥٧،٨٠٠،٥٠٦دیسمبر ٣١

  . ٢٠١٣دیسمبر  ٣١ریـال سعودي خالل السنة المنتهیة في ٢٥،٦٥٥،٣٢٣بلغت قیمة االرباح المحققة من استثمارات متاحة للبیع 

الودیعة النظامیة - ١٠

/٠ ١٠ة تمثـــل الودیعـــة النظامیـــ
مـــن رأس المـــال المـــدفوع والمحـــتفظ بـــه وفقـــا لنظـــام مراقبـــة شـــركات التـــأمین التعـــاوني بالمملكـــة العربیـــة ٠

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

أقساط التأمین غیر المكتسبة - ١١

دیسمبر٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٣٢٠١٢
ینایر١كما في 

٩١،١١٥،٧٣٣١٣٧،٨٠٣،٠٣٥األقساط غیر المكتسبة 

)٧٤،٨٩٣،١٠٢()٤٤،٢٨٤،١٢١(حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة 

٤٦،٨٣١،٦١٢٦٢،٩٠٩،٩٣٣

١٩٣،٣٩٢،٤٨٩١٥٨،٦٢٣،٧٥٤صافي االقساط المكتتبة خالل السنة

)١٧٧،٨٦١،٦٢٠()١٦٥،٣١١،١٥٥(خالل السنةصافي االقساط المكتسبة

)١٩،٢٣٧،٨٦٦(٢٨،٠٨١،٣٣٤التغیرات في األقساط غیر المكتسبة

دیسمبر ٣١كما في 

١٣٢،٣٥٢،٨٥٣٩١،١١٥،٧٣٣األقساط غیر المكتسبة

)٤٤،٢٨٤،١٢١()٥٧،٤٣٩،٩٠٧(حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة 

٧٤،٩١٢،٩٤٦٤٦،٨٣١،٦١٢

 ٣١   



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

المطالبات تحت التسویة - ١٢

٢٠١٣

الصافيحصة معیدي التأمیناالجمالي 

باتالمطال

)٦١،١٢٠،٨٦٧(٤٦،١٥٣،٠١٤)١٠٧،٢٧٣،٨٨١(الرصید في بدایة السنة

٩٥،٢٠٩،٦٩٢)٢٢،٢٣٩،٧٤٤( ١١٧،٤٤٩،٤٣٦المطالبات المسددة خالل السنة

٧٦،٣١٤،٥٥٢)١٠٥،١٢٢،٩٩٠(١٨١،٤٣٧،٥٤٢الرصید في نهایة السنة

١١٠،٤٠٣،٣٧٧)٨١،٢٠٩،٧٢٠(١٩١،٦١٣،٠٩٧المطالبات المتكبدة خالل السنة

تحلیل المطالبات تحت التسویة

دیسمبر٣١في 

)٦١،١٢٠،٨٦٧(٤٦،١٥٣،٠١٤)١٠٧،٢٧٣،٨٨١(في بدایة السنة

٤٢،٢٢٦،٢٣٤)٧٤،٤٦٧،٣٢٢(١١٦،٦٩٣،٥٥٦عنهابلغ المطالبات الم

٣٤،٠٨٨،٣١٨)٣٠،٦٥٥،٦٦٨(٦٤،٧٤٣،٩٨٦عنهابلغ غیر المالمتكبدة المطالبات 

١٥،١٩٣،٦٨٥)٥٨،٩٦٩،٩٧٦(٧٤،١٦٣،٦٦١المطالبات تحت التسویةالتغیرات في

٢٠١٢

الصافيحصة معیدي التأمیناالجمالي 

المطالبات

)٤٩،٧٢٩،٦٧١(٤٥،٣٦٠،٥٦٢)٩٥،٠٩٠،٢٣٣(الرصید في بدایة السنة

٨٩،٩٥٥،٠١٣)٣١،٧٨٤،٩٨٥(١٢١،٧٣٩،٩٩٨المطالبات المسددة خالل السنة

٦١،١٢٠،٨٦٧)٤٦،١٥٣،٠١٤(١٠٧،٢٧٣،٨٨١ایة السنةالرصید في نه

١٠١،٣٤٦،٢٠٩)٣٢،٥٧٧،٤٣٧(١٣٣،٩٢٣،٦٤٦المطالبات المتكبدة خالل السنة

تحلیل المطالبات تحت التسویة

دیسمبر٣١في 

)٤٩،٧٢٩،٦٧١(٤٥،٣٦٠،٥٦٢)٩٥،٠٩٠،٢٣٣(في بدایة السنة

٢٩،٤٢٢،٥٤٩)٢٢،٥٢١،٠٦٧(٥١،٩٤٣،٦١٦عنهابلغالمطالبات الم

٣١،٦٩٨،٣١٨)٢٣،٦٣١،٩٤٧(٥٥،٣٣٠،٢٦٥عنهابلغغیر المالمتكبدة المطالبات 

١١،٣٩١،١٩٦)٧٩٢،٤٥٢(١٢،١٨٣،٦٤٨التغیرات في المطالبات تحت التسویة

 ٣٢   



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ول القوائم المالیة ( تتمه )ایضاحات ح

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

مصاریف مستحقة ومطلوبات اخرى    -١٣

أ ) عملیات التأمین

٢٠١٣٢٠١٢

ریـال سعوديریـال سعودي

٢٩،٢٨٣،٩٧٨٢٧،٢٣٨،٩٣٢مصاریف مستحقة

ب) عملیات المساهمین

٢٠١٣٢٠١٢

وديریـال سعریـال سعودي

١،٣٢٦،٧٦٤١،٧٤٧،٥٠٠مصاریف مستحقة 

٦،٠٢٣،٢٠٦٥،٢١٥،٤٨٨)٢١( ایضاح زكاة وضریبة دخل

٩١٩،٤٢٥٧٦٤،٢١٢ذمم دائنة اخرى

٨،٢٦٩،٣٩٥٧،٧٢٧،٢٠٠

عموالت اعادة التأمین غیر محققة    -١٤

٢٠١٣٢٠١٢

ریـال سعوديریـال سعودي

٥،١٩٨،١٣٣٤،٨٦٠،٧٣٥ینایر١

٢١،٥٢٦،٨٣٢١٠،٧٩٠،٢٠٢عموالت مستلمة خالل السنة

)١٠،٤٥٢،٨٠٤()٢١،٢٢٣،١٣٥(خالل السنةكتسبةعموالت م

٥،٥٠١،٨٣٠٥،١٩٨،١٣٣دیسمبر٣١

تعویض نهایة الخدمة     -١٥

٢٠١٣٢٠١٢

ریـال سعوديریـال سعودي

٢،١٨٠،٦٣٤١،٤٩٠،٨٨٣ینایر١

١،٢٧٧،٣٧٨٩٣٣،١٥٥لسنةالمحمل ل

)٢٤٣،٤٠٤()٣٩٨،٧٤٨(المسدد خالل السنة

٣،٠٥٩،٢٦٤٢،١٨٠،٦٣٤دیسمبر٣١

 ٣٣   



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣ دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في 

رأس المال    -١٦

ملیـون ریــال سـعودي كمـا فـي نهایـة السـنة ، وهـو مقسـم الـى  ٢٠٠ان رأس المال المصرح به والمصدر والمـدفوع للشـركة هـو 

ریـال سعودي .  ١٠ملیون سهم قیمة السهم الواحد   ٢٠

االحتیاطي النظامي    -١٧

ة وبنـود عقـد تأسـیس الشـركة ، فإنـه یجـب علـى الشـركة تخصـیصمتطلبات نظام الشركات في المملكة العربیـة السـعودیوفقا ل

/٠ ٢٠ مــا ال یقــل عــن
/٠ ١٠٠دخل فــي كــل ســنة حتــى یبلــغ االحتیــاطي صــافي الــمــن ٠

مــن رأس المــال المــدفوع . فــي ضــوء ٠

  . ٢٠١٢و  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١ة في الخسائر المتراكمة ، لم یتم هذا التخصیص للسنوات المنتهی

الجهات ذات العالقة وارصدتهامعامالت مع ال    -١٨

التي المشتركة او تمثل الجهات ذات العالقة المساهمین الرئیسین وأعضاء مجلس االدارة والشركات الخاضعة للرقابة 

تعتمد سیاسات التسعیر والشروط الخاصة بهذه المعامالت من قبل مجلس ادارة .تسیطر هذه الجهات علیها بشكل جوهري 

الشركة. 

تالي مبلغ المعامالت التي تم إبرامها مع الجهات ذات العالقة للسنة المالیة ذات العالقة.الدول الجیلخص 

مبالغ مستحقة الىمبیعات عقود

جهات ذات عالقةتأمین

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)

أعضاء مجلس االدارة وجهات ذات عالقة
٢٠١٣١،٦٤٨،٣٣٧١٢٥،٧٦٧
٢٠١٢١،٨١٠،٧١١٥٦١،٥٨٩

كبار موظفي االدارة
٢٠١٣١١،٢٩٨-
٢٠١٢٩،٤٤٩-

ة بضمانات ویتم السداد حسب شروط الدفع. ولم یكن ضمونالجهات ذات العالقة كما في نهایة السنة غیر مالقائمة مع ان األرصدة 

دیسمبر  ٣١سابات المدینة لدى الجهات ذات العالقة. وبالنسبة للسنتین المنتهیتین في هنالك ضمانات مقدمة أو مستلمة لقاء الح

أي مخصص للدیون المشكوك في تحصیلها والمتعلقة بالمبالغ المستحقة من الجهات ذات بقید الشركة  قم، لم ت٢٠١٢و  ٢٠١٣

  قة.ذات العالمن الجهات األرصدة من استرداد العالقة حیث ان االدارة على ثقة 

 ٣٤   



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

كبار موظفي ادارة الشركة :فیما یلي مكافآت 

٢٠١٣٢٠١٢

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)

٣،٣٢٨،٤٣٣٢،٥٥٢،٠٧٧ایا قصیرة األجل مز 

٦٢٣،٥٤٤٤٥٦،٥٩٧مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

٣،٩٥١،٩٧٧٣،٠٠٨،٦٧٤

التقاریر القطاعیة    - ١٩

ت وتأمین طبي سیاراتأمین تأمین طبي و الغراض االدارة، تتكون الشركة من قطاعات حسب النشاط مصنفة كالتالي: 

. وتشمل والتى تتضمن تأمین هندسي ضد الحریق البحري والتأمین العامة االخرى وتأمینات أخـرى تالممتلكاوتأمین 

القطاعات االخرى التامین المالحي والتامین الهندسي والتامین ضد الحوادث العامة. وتعتبر هذه القطاعات االساس الذي 

الرئیسیة.  تقوم الشركة من خالله بتقدیم تقریرها عن المعلومات القطاعیة 

شیا مع عملیة إعداد التقاریر الداخلیة بالشركة، اعتمدت االدارة القطاعات حسب النشاط فیما یتعلق بنشاطات الشركة اتم

وأصولها ومطلوباتها كما هو مدرج ادناه .

ادراجها ضمن المصاریف ال تشتمل النتائج القطاعیة على الرواتب التشغیلیة واالداریة والمصاریف العمومیة واالداریة وقد تم

غیر الموزعة.

 ٣٥ 



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

٣٦  

التقاریر القطاعیة (تتمه) - ١٩

المجموعاخرىممتلكاتسیاراتطبي

( ریــال سعودي )٢٠١٣دیسمبر٣١للسنة المنتهیة في 

٤٤،٥٠٨،٩٦٢١٠٦،٨٣٠،٨٣٣١٢٢،١٩٦،٨٨٢٧٣،٦٥٤،٢٢٩٣٤٧،١٩٠،٩٠٦اجمالي االقساط المكتتبة

٤٤،٥٠٨،٩٦٢١٠٥،٨٢٠،٦٧٦٤،٣٩٩،٠٧٤٣٨،٦٦٣،٧٧٧١٩٣،٣٩٢،٤٨٩بةتصافي االقساط المكت

٤٢،٦٣٠،٩٧٩٨٢،٦٦٨،٩٢٥٣،٨٢٨،٣٩٩٣٦،١٨٢،٨٥٢١٦٥،٣١١،١٥٥بةسصافي االقساط المكت

٧،٥٨٥،٠٩٣٢٠٢،٠٢٨٨،٦٢١،٧٩٥٤،٨١٤،٢١٩٢١،٢٢٣،١٣٥عمولة اعادة تأمین

٤٢،٨٨٩٩،٧٣٠٤٣،٥٣٤٩٦،١٥٣-مصاریف اكتتاب اخرى 

٨٢،٩١٣،٨٤٢١٢،٤٥٩،٩٢٤٤١،٠٤٠،٦٠٥١٨٦،٦٣٠،٤٤٣ ٥٠،٢١٦،٠٧٢مجموع االیرادات

)١١٧،٤٤٩،٤٣٦()٢١،٨٥٣،٢٤٠()٧،٣٠٦،٦١٣()٥٩،٩٧٥،٠٥٠()٢٨،٣١٤،٥٣٣(إجمالي المطالبات المدفوعة

٦،٣٥٧،٤٠٤١،٤٥٢،٤٧٦٢،٥٨٠،٥٩٨١١،٨٤٩،٢٦٦٢٢،٢٣٩،٧٤٤حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة

)١٥،١٩٣،٦٨٥(١،٠٨٢،٧٦٦)٢،٦٢١،٤٥٤()١٧،٠٥٢،٠٣٩(٣،٣٩٧،٠٤٢التغیرات في المطالبات تحت التسویة

)١١٠،٤٠٣،٣٧٧()٨،٩٢١،٢٠٨()٧،٣٤٧،٤٦٩()٧٥،٥٧٤،٦١٣()١٨،٥٦٠،٠٨٧(صافي المطالبات المتكبدة

)٣١،٢٦٥،٢٠٦()٨،٤٩٣،٣٥٥()٣،٩٢٤،٩٨١()١١،٥٨٣،٦٠٥()٧،٢٦٣،٢٦٥(مصاریف اكتتاب أخرى

)٤٥،١٠٠،٧١٩(مصاریف عمومیة وٕاداریة أخرى (غیر موزعة)

)١٣٨،٨٥٩(من عملیات التأمینالعجز

٤٠١،١١٧ایرادات عمولة من ودائع بنكیة

٢٦٢،٢٥٨من عملیات التأمینفائضصافي ال



  ”)والء(“حدة للتأمین التعاوني الشركة السعودیة المت

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

التقاریر القطاعیة (تتمة)  - ١٩

المجموعاخرىممتلكاتسیاراتطبي

( ریــال سعودي )٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

ین :موجودات عملیات التأم

٣٧،٦٠٧،٣٩٥١٩،٨٣٢،٥١٢٥٧،٤٣٩،٩٠٧--حصة معیدي التأمین من االقساط غیر المكتسبة

١،٢٥٤،٥٠٦٧٧٥،٨٦٦٦٠،٦٤٢،٨٤٨٤٢،٤٤٩،٧٧٠١٠٥،١٢٢،٩٩٠حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة

٤،٩٤٠،٠٦٦٣،٣٩٤،٦٩٢١،٣٠٨،١٤١٢،٤٠٧،٥٠٦١٢،٠٥٠،٤٠٥تكالیف اكتتاب مؤجلة

٢١٧،٣٤٦،٠٦١----موجودات غیر موزعة

٦،١٩٤،٥٧٢٤،١٧٠،٥٥٨٩٩،٥٥٨،٣٨٤٦٤،٦٨٩،٧٨٨٣٩١،٩٥٩،٣٦٣مجموع الموجودات

مطلوبات عملیات التأمین 

٢٤،٣٢٠،٢٥٧٤١،٤٦٢،٦٩٤٣٨،٧١٢،٠٢٩٢٧،٨٥٧،٨٧٣١٣٢،٣٥٢،٨٥٣اقساط غیر مكتسبة

١١،٧١٤،٣٢١٤٨،٦١١،١٣٩٦٥،٨٧٠،٢٤٣٥٥،٢٤١،٨٣٩١٨١،٤٣٧،٥٤٢مطالبات تحت التسویة

٣،١٤٥،٦٤٤٢،١٣٦،١٨٨٥،٥٠١،٨٣٠-٢١٩،٩٩٨عمولة اعادة تأمین غیر مكتسبة

٧٢،٦٦٧،١٣٨----ةوزعمطلوبات غیر م

٩٠،٠٧٣،٨٣٣١٠٧،٧٢٧،٩١٦٨٥،٢٣٥،٩٠٠٣٩١،٩٥٩،٣٦٣ ٣٦،٢٥٤،٥٧٦مجموع المطلوبات

٣٧  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

التقاریر القطاعیة (تتمة)  - ١٩

لیةالقطاعات التشغی

المجموعاخرىممتلكاتسیاراتطبي

( ریــال سعودي )٢٠١٢دیسمبر٣١للسنة المنتهیة في 

٦٤،٧٠٥،٢٧٩٥٩،٥٧٤،٣٢٠٥٤،٤٨٥،٠٧١٥٥،٣٢٨،٠٧٧٢٣٤،٠٩٢،٧٤٧اجمالي االقساط المكتتبة

٦٤،٢٣٨،٨٣٣٥٨،٦٣٤،٠٩٥٢،٧٩٣،١٣١٣٢،٩٥٧،٦٩٥١٥٨،٦٢٣،٧٥٤صافي االقساط المكتتبة

٧٨،٥١٣،٠٥٠٦٠،٨٢٧،٧١٧٢،٥٧٥،٧٦٩٣٥،٩٤٥،٠٨٤١٧٧،٨٦١،٦٢٠صافي االقساط المكتسبة

١٨٨،٠٤٥٦،٣١٢،٢١٩٣،٩٥٢،٥٤٠١٠،٤٥٢،٨٠٤-عمولة اعادة تأمین

١،٢٥٠١١٢،٩٢٠٨،٩٨٠٤١،٢٠٣١٦٤،٣٥٣ایرادات اكتتاب اخرى

٧٨،٥١٤،٣٠٠٦١،١٢٨،٦٨٢٨،٨٩٦،٩٦٨٣٩،٩٣٨،٨٢٧١٨٨،٤٧٨،٧٧٧مجموع االیرادات

)١٢١،٧٣٩،٩٩٨()٢١،٤٧٦،٥٨٨()٧،٧٨٩،٧٩٢()٥٨،٠٨٧،٥٤٧()٣٤،٣٨٦،٠٧١(اجمالي المطالبات المدفوعة

١٤،٩٩٥،١٢٢٢،١٥٣،٥٥٦٦،٣٣٥،٦١٦٨،٣٠٠،٦٩١٣١،٧٨٤،٩٨٥حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة

)١١،٣٩١،١٩٦()١،٤٧٤،٩٩٧()٣٩،٥٢٢()٢،٥٥٠،٢٢٩()٧،٣٢٦،٤٤٨(التغیرات في المطالبات تحت التسویة

)١٠١،٣٤٦،٢٠٩()١٤،٦٥٠،٨٩٤()١،٤٩٣،٦٩٨()٥٨،٤٨٤،٢٢٠()٢٦،٧١٧،٣٩٧(صافي المطالبات المتكبدة

)٣٣،٩٠١،١١٤()١٠،٢٤٤،٦٣٩()٣،٨٩٤،٠٠٢()٨،٠٠٢،٠٥٧()١١،٧٦٠،٤١٦(مصاریف االكتتاب االخرى

)٣٨،٨٧١،٤٥٩((غیر موزعة)مصاریف اداریة وعمومیة اخرى 

٣،٥٠٩،٢٦٨١٥،٠٤٣،٢٩٥١٤،٣٥٩،٩٩٥)٥،٣٥٧،٥٩٥(٤٠،٠٣٦،٤٨٧الفائض من عملیات التأمین

٨٣٨،٩٠٠ایرادات عمولة من ودائع بنكیة

١٥،١٩٨،٨٩٥صافي الفائض من عملیات التأمین

٣٨  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

التقاریر القطاعیة (تتمة)  - ١٩

المجموعاخرىممتلكاتسیاراتطبي

( ریــال سعودي )٢٠١٢بر دیسم٣١كما في 

موجودات عملیات التأمین 

٢١،٤٧٧،٩٦٠٢٣،٣٢٩،١٦٩٤٤،٢٨٤،١٢١-)٥٢٣،٠٠٨(حصة معیدي التأمین من االقساط غیر المكتسبة

٥،٧٢٨،٢٤٠١،٦٧٣،٦٨٧٩،٥٨٤،٦١٨٢٩،١٦٦،٤٦٩٤٦،١٥٣،٠١٤حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة

٤،٧٦٦،٠٩٨١،٥٣١،١٢٤٩٥٦،٤٢٥٢،٤٦٧،١٢١٩،٧٢٠،٧٦٨لیف اكتتاب وثائق تأمین مؤجلةتكا

١٥٣،٥٨٨،٤١٧----ةوزعموجودات غیر م

٩،٩٧١،٣٣٠٣،٢٠٤،٨١١٣٢،٠١٩،٠٠٣٥٤،٩٦٢،٧٥٩٢٥٣،٧٤٦،٣٢٠مجموع الموجودات

مطلوبات عملیات التأمین

٢١،٩١٨،٨٣٨١٨،٣١٠،٩٤٣٢٢،٠١١،٩٥٨٢٨،٨٧٣،٩٩٤٩١،١١٥،٧٣٣تسبةاقساط غیر مك

١٩،٦٠٥،٣٨٨٣٢،٤٥٦،٩٢٠١٢،١٩٠،٥٥٩٤٣،٠٢١،٠١٤١٠٧،٢٧٣،٨٨١مطالبات تحت التسویة

٢،٣٨٩،٣٢٧٢،٥٨٨،٨٠٨٥،١٩٨،١٣٣-٢١٩،٩٩٨عمولة اعادة تأمین غیر مكتسبة

٥٠،١٥٨،٥٧٣----ةوزعمطلوبات غیر م

٤١،٧٤٤،٢٢٤٥٠،٧٦٧،٨٦٣٣٦،٥٩١،٨٤٤٧٤،٤٨٣،٨١٦٢٥٣،٧٤٦،٣٢٠مجموع المطلوبات

٣٩  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

القطاعات الجغرافیة

موجــودات / مطلوبــات بعــض ، باســتثناء لشــركة تقــع فــي المملكــة العربیــة الســعودیةالجوهریــة لمطلوبــات الموجــودات و الجمیــع 

.العربیة السعودیة خارج المملكةوالمحتفظ بها إعادة التأمین 

مصاریف اداریة وعمومیة  - ٢٠

عملیات التأمین  (أ)

٢٠١٣٢٠١٢

دي)(ریـال سعو (ریـال سعودي)

١،٣١٠،١٠٦٢،٦١٦،٣٦٤مشكوك في تحصیلهادیونمخصص 

٣،٤٤٢،٨٧٤٣،٩٧٢،٣٦٠اتعاب مهنیة وقانونیة

٣،١٤٤،٥٣٧١،٩٧٩،١٦١مصاریف ایجار

١،٣٩٦،٠٦٦١،٢٤٤،٢٢٤استهالك

٦١٥،٩٠٠٤٨٤،٠٢٨معدات مكتبیة

١،٠٥٨،٢٧٩٨٤٧،١٦٨خدمات

٨١١،٩٠٩٢١٤،٢٦٩دعایة واعالنو تسویق 

٣١٤،٣٨٢٣١٤،١٨٧استقطاعضریبة 

٥٩٨،٨٤٧٥٤٢،٨٣٦وتعلیمتدریب

١٦٦،٠٣٠٣٢٣،١٩٨مصاریف تقنیة معلومات

١،٤٠٧،٧٢٤١،٢٢٣،٧٠١مصاریف اخرى

١٤،٢٦٦،٦٥٤١٣،٧٦١،٤٩٦

مساهمینعملیات ال  )ب(

٢٠١٣٢٠١٢

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)

١،٢٠٠،٠٠٠١،٢٠٠،٠٠٠تكالیف موظفین

٨٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠اتعاب مجلس االدارة

٣٨،٥٠٠٩٨،٠٨٨مصاریف اخرى

٢،٠٣٨،٥٠٠٢،٩٩٨،٠٨٨

 ٤٠   



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

حات حول القوائم المالیة ( تتمه )ایضا

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

الزكاة وضریبة الدخل    -٢١

مخصص زكاة وضریبة دخل(أ)   

فـي الشـركةمن الوعاء الزكـوي التقریبـي المتعلـق بحصـص المسـاهمین السـعودیین ٪ ٢،٥یتم تسجیل مخصص للزكاة بنسبة 

من صافي الدخل المعدل المتعلق بالمساهمین الغیر سعودیین في الشركة . ٪ ٢٠. یتم تسجیل ضریبة دخل بنسبة 

یلي :التقریبي مما تتمثل العناصر الرئیسیة لوعاء الزكاة 

٢٠١٣٢٠١٢

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)

١٧٥،١٣٧،١٩٥١٥٤،٤٨٥،٥٨٩االفتتاحيالمساهمینرصید حقوق 

٣،٠٥٩،٢٦٤٢،١٨٠،٦٣٤ات غیر متداولةطلوبم

)٨٥،٥٨٥،٢٢٠()٨٠،٩٤١،٦٩٨(ت غیر متداولةوجودام

٩٧،٢٥٤،٧٦١٧١،٠٨١،٠٠٣وعاء الزكاة التقریبي

هي كما یلي : ٢٠١٢و  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في للسنوات المنتهیة ان الحركة على مخصص الزكاة وضریبة الدخل 

٢٠١٣  

المجموعضریبة دخلالزكاة

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)یـال سعودي)(ر 

٢٠١٣٥،٠١٩،٦٣٦١٩٥،٨٥٢٥,٢١٥,٤٨٨ینایر ١

)٢,١٩٢,٢٨٢()٣٩٠،٢٥٠()١،٨٠٢،٠٣٢(ددسالم

٢،٥٧٥،٠٠٠٤٢٥،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠مخصص للسنة

٢٠١٣٥،٧٩٢،٦٠٤٢٣٠،٦٠٢٦,٠٢٣,٢٠٦دیسمبر ٣١

٢٠١٢  

المجموعلضریبة دخالزكاة

(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)(ریـال سعودي)

٢٠١٢٣،٧٠٨،٤٩٤٢٠٣،١٧٢٣،٩١١،٦٦٦ینایر ١

)١،٤٤٦،١٧٨()٢١٠،٤٩٢()١،٢٣٥،٦٨٦(ددسالم

٢،٥٤٦،٨٢٨٢٠٣،١٧٢٢،٧٥٠،٠٠٠مخصص للسنة

٢٠١٢٥،٠١٩،٦٣٦١٩٥،٨٥٢٥،٢١٥،٤٨٨دیسمبر ٣١

  ةالزكوي والضریبع الوضب) 

حصلت على  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١قدمت الشركة اقراراتها الزكویة والضریبیة عن جمیع السنوات حتى السنة المنتهیة في 

.الشهادة المطلوبة من مصلحة الزكاة والدخل

 ٤١   



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

القوائم المالیة ( تتمه )ایضاحات حول

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

إدارة المخاطر - ٢٢

تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السیاسات واإلجراءات والوسائل الرقابیة المقررة التي تستخدم الهیكل 

ة على قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع التنظیمي الحالي لتحقیق األهداف اإلستراتیجیة. تتركز فلسفة الشرك

الخطة اإلستراتیجیة المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخـاطر التأمین ومخاطر إعادة 

مخاطر أسعار العموالت ومخاطر السوق.التأمین واالطار التنظیمي ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر العمالت األجنبیة و 

هیكل إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة 

تعتبر حوكمة المخاطر بمثابة الرقابة المركزیة التي یشرف علیها مجلس اإلدارة من خالل تقدیم التوجیهات والموافقات الالزمة على 

  .ة االستراتیجیات والسیاسات من أجل تحقیق األهداف المحددة للشرك

ة المراجعة وٕادارة المراجعة الداخلیةلجن

یتم تدقیق عملیات إدارة المخاطر داخل الشركة سنویًا من قبل إدارة المراجعة الداخلیة والتي تقوم بالتأكد من كفایة اإلجراءات ومدى 

العلیا، وتقدیم تقریر بالنتائج یم مع اإلدارة ینتائج كافة عملیات التق ثتبحاإللتزام بهذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلیة 

والتوصیات مباشرة إلى لجنة المراجعة.

ادارة المخاطرلجنة 

قامت لجنة المراجعة بتشكیل لجنة ادارة مخاطر والتى بدورها تقوم مراقبة وظیفة ادارة المخاطر للشركة وتقدیم التقاریر الى لجنة 

تم تصمیمه من قبل مجلس االدارة .ان اللجنة تعمل باالطار قد ،المراجعة بصورة دوریة 

اإلدارة العلیا

االدارة العلیا مسؤولة عن العملیات الیومیة من اجل تحقیق االهداف االستراتیجیة ضمن سیاسة محددة مسبقا من قبل الشركة بشأن 

قبول المخاطر .

لیقة یتمثل في حمایة الشركة من أحداث تعإن الهدف الرئیسي إلطار العمل الخاص بإدارة المخاطر واألمور المالیة لدى الشرك

تحقیق أهداف مالیة بما في ذلك عدم استغالل الفرص.

٤٢  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

خاطر (تتمة)إدارة الم - ٢٢

فیما یلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقلیل منها :

إدارة المخاطر الناتجة عن التأمین 

عن التوقعات بشأنها .  والتى اختالف مبالغ المطالبات و اوقاتهاان الخطر الرئیسي الذي تواجهه الشركة بموجب عقود التأمین هو

تأثر بتكرار وحجم المطالبات والمنافع الفعلیة المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طویلة االمد .  ولهذا ،  تهدف الشركة الى ت

ضمان وجود احتیاطیات كافیة لتغطیة هذه المطلوبات .

وع المخاطر من خالل االختیار یتم تقلیص المخاطر اعاله من خالل التنویع في محفظة واسعة من عقود التامین .  یم تعزیز تن

االمثل والتطبیق االستراتیجي لسیاسات االكتتاب وادارة المطالبات بهیكلته وبالمراجعة ربع السنویة لالحتیاطیات واالتفاقیات اعادة 

التأمین .

التأمین الطبي 

صابة. ان التأمین الطبي مخصص لتعویض حاملي العقود عن المصاریف المتكبدة في عالج مرض أو إ

إن المخاطر الرئیسیة المتعلقة بالتأمین الطبي تتمثل في تكالیف األمراض والرعایة الصحیة ذات العالقة. یقدم التأمین الطبي بوجه 

عام الى عمالء الشركات ذات العدد الكبیر لیتم تغطیتهم بموجب بوالص التأمین. 

سیاراتالتأمین على ال

عویض أصحاب العقود عن األضرار التي لحقت بمركباتهم أو االلتزامات الى الجهات األخرى إن التأمین على المحركات مخصص لت

الناتجة عن الحوادث. یمكن ألصحاب العقود أیضًا الحصول على تعویض عن حریق او سرقة  مركباتهم.

ة واستبدال أو صیانة المركبات. وترتبط تتمثل المخاطر الرئیسیة لعقود تامین المحركات في المطالبات مقابل الوفاة واألضرار الجسدی

جمیع عقود تامین المحركات بشكل جوهري بعمالء الشركات. ولدى الشركة تغطیة إعادة التأمین للحد من الخسائر ألي مطالب 

ال سعودي.ـملیون ری٠،٥فردیة تصل إلى 

لمصابة باألذى وتكالیف استبدال وٕاصالح المركبات یعتبر مستوى التعویضات لدى المحاكم فیما یتعلق بتعویضات الوفاة واألطراف ا

من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات .

٤٣  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

دارة المخاطر (تتمة)إ - ٢٢

التأمین على الممتلكات

ان التأمین على الممتلكات مخصص لتعویض أصحاب العقود عن الضرر الذي یلحق بالممتلكات أو من أجل  تقدیر خسارة العقار. 

المؤمن یمكن ألصحاب العقود الحصول أیضًا على تعویض عن خسارة األرباح الناتجة عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات

علیها. 

یعتبر الحریق وٕاعاقة العمل من أهم مخاطر عقود تأمین الممتلكات. ولدى الشركة سیاسات تأمین على الممتلكات التي تحتوي على 

معدات الحمایة من الحریق فقط. 

فة إعادة بناء الممتلكات و الحصول یتم اكتتاب هذه العقود بالرجوع الى قیمة استبدال العقارات والمحتویات التي تم تأمینها. تعتبر تكل

على محتویات االستبدال والوقت المستغرق للبدء بالعملیات التي تؤدي إلى اعاقة العمل من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى 

ال ـیملیون ر  ٢المطالبات . ولدى الشركة تغطیة إعادة تأمین عن مثل هذا الضرر للحد من األخطار ألي مطالب فردیة تصل الى 

سعودي . 

التامین ضد الحوادث العامة

یتكون التامین ضد الحوادث العامة بشكل مبدئي من المخاطر التي یتم اتخاذها تجاه األموال واألمانة وتعویضات العمال والتزامات 

رار التي لحقت بهم أو ویتم انشاء التأمین ضد األضرار لتعویض حاملي العقود عن األضوغیرها .عامة للناس والمخاطر الهندسیة

. وترتبط جمیع عقود األضرار بشكل جوهري بعمالء الشركات. وغیرها باآلخرین والناتجة عن الحوادث والسرقة

ال سعودي .ـلدى الشركة تغطیة إعادة تأمین للحد من خسائر أي مطالب فردیة تصل إلى ملیون ری

عقود تامین الشحن البحري

لتعویض أصحاب العقود عن الضرر وااللتزام الناتج من خالل الخسارة او الضرر الناتج عن حوادث  یتم انشاء تأمین المالحة 

المالحة البحریة المسببة لخسارة كلیة أو جزئیة للبضائع .  

تتمثل المخاطر الرئیسیة لتأمین المالحة في الخسارة والضرر لحوادث المالحة المسببة لخسارة كلیة أو جزئیة للبضائع. 

ان استراتیجیة التأمین الخاصة بفئة أعمال التأمین المالحیة تضمن تنوع السیاسات بشكل جید حسب شروط طرق المركبات والشحن 

ال سعودي.ـالمغطاة . ولدى الشركة تغطیة إعادة تأمین للحد من خسائر أي مطالب فردیة تصل الى ملیون ری

٤٤  



  ”)والء(“التعاوني الشركة السعودیة المتحدة للتأمین 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

إدارة المخاطر (تتمه)  - ٢٢

تكوین احتیاطي مطالبات التأمین

طالبات االكتواریة وذلك وفقًا لسیاسة یقوم خبیر أكتواري داخلي متخصص في أعمال التأمین المتنوعة بتنفیذ إجراء تكوین احتیاطي الم

تكوین االحتیاطي التأمیني. ویقوم الفریق التنفیذي بوضع سیاسة تكوین االحتیاطي التأمیني ومراقبته وٕاجراء مراجعات ربع سنویة على 

لتي توصلوا إلیها، مخصصات مطالبات التأمین الخاصة بالشركة ومدى كفایتها. وتتضمن هذه المراجعات مراجعات األقران للنتائج ا

باالضافة الى تحلیل مستقل للتأكید على منطقیة المراجعات األكتواریة الداخلیة. كما أن لدى الشركة مراجعات خارجیة دوریة یقوم بها 

خبراء أكتواریون محلیون. 

تكرار المطالبات ومبالغها

الشركة، بشكل رئیسي، بتغطیة مخاطر إكتتاب عقود تأمین یمكن أن یتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بالعدید من العوامل. تقوم 

المركبات والتأمین الطبي والحریق والسطو والحوادث العامة والتأمین البحري. تعتبر هذه العملیات كعقود تأمین قصیرة األجل ألنه 

عد في التقلیل من مخاطر التأمین.یتم، في العادة، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل فترة زمنیة قصیرة. وهذا من شأنه أن یسا

استراتیجیة اعادة التأمین

تقوم الشركة في السیاق العادي لألعمال، ومن أجل تقلیل التعرض لمخاطر المالیة الناشئة عن المطالبات الضخمة، بإبرام عقود مع 

األعمال بدرجة كبیرة تسمح لإلدارة جهات أخرى ألغراض اعادة التأمین. وتنص اتفاقیات إعادة التأمین على التنوع في مخاطر 

بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبیرة وتؤمن امكانیة تحقیق نمو إضافي. ویتم جزء كبیر من عملیات إعادة 

التأمین بموجب اتفاقیات وعقود إعادة التأمین االختیاریة وعقود إعادة تأمین فائض الخسارة. 

ي بمراجعة مشتریات إعادة التأمین الهامة سنویًا للتأكد من أن مستویات الحمایة التي یتم شراءها تعكس أیة یقوم الفریق التنفیذ

تطورات في التعرض للمخاطر ومستوى اإلقدام على المخاطر لدى الشركة. ویجب أن تتم مشتریات إعادة التأمین بالتماشي مع 

ین المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.االستراتیجیة المحددة في دلیل سیاسة إعادة التأم

من أجل تقلیل التعرض للخسائر الكبیرة نتیجة إفالس معیدي التأمین، تجري الشركة تقییمًا لألوضاع المالیة لمعیدي التأمین. 

وتخصص عقود إعادة التأمین لمقدمي الخدمة الذین یستوفون بشروط الشركة المتعلقة بالضمانات المقدمة من الطرف االخر.

وتتعامل الشركة فقط معیدي التأمین المعتمدین من قبل مجلس اإلدارة. 

/٠ ٩٣ ما نسبتهیمثل أكبر خمس معیدي تأمین
:  ٢٠١٢( ٢٠١٣دیسمبر  ٣١من الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان كما في ٠

٠ ٧٠/
٠.(

٤٥  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

ة سعودیة )( شركة مساهم

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

إدارة المخاطر (تتمة) - ٢٢

التأمینعلى مخاطر تركیز ال

لــیس لــدى الشــركة عقــد تــأمین یغطــي المخــاطر بالنســبة لحــوادث مفــردة ویعــرض الشــركة لمخــاطر تــأمین متعــددة. قامــت الشــركة بإعــادة 

علــى نحــو كــاف لمواجهــة المخــاطر التــي قــد تنطــوي عــن قضــایا جوهریــة. ان الشــركة لــیس لــدیها أي مطالبــات كبیــرة لــم یــتم التــأمین

التوصل إلى مبلغها أو توقیت دفعها في غضون عام واحد من تاریخ إصدار القوائم المالیة.

دول ادنـاه یبـین تركیـز المطالبـات تحـت التسـویة وكـذلك تقوم الشركة مراقبة تركیـز مخـاطر التـأمین مـن خـالل فئـات االعمـال .  ان الجـ

االقساط غیر المكتسبة ( نسبة مئویة ) من خالل فئات االعمال بتاریخ قائمة المركز المالي :

٢٠١٣٢٠١٢

صافياجماليصافياجماليصافياجمالي

التأمیناقساطالتأمیناقساط المطالباتباتالمطالالتأمیناقساط التأمیناقساط صافي المطالباتاجمالي المطالبات

غیر المكتسبةالمكتسبةغیر تحت التسویةتحت التسویةغیر المكتسبةالمكتسبةغیرتحت التسویةتحت التسویة

٪٤٨٪٢٤٪٢٣٪١٨٪٣٢٪١٨٪١٤٪٦طبي

٪٣٩٪٢٠٪٥٠٪٣٠٪٥٥٪٣١٪٦٣٪٢٧سیارات

٪١٪٢٤٪٤٪١١٪١٪٢٩٪٧٪٣٦ممتلكات

٪١٢٪٣٢٪٢٣٪٤١٪١٢٪٢٢٪١٦٪٣١اخرى

١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪

الفردیــة والجماعیــة وعمــل سیاســة اعــادة تــأمین لتخفــیض المخــاطر لدرجــة مخــاطر التــأمین للتقــوم الشــركة بتقیــیم تركیــز التعــرض علــى 

.معقولة على الشركة 

حلیل الحساسیةت

وكمــا ان  ؤكــدةتعتقــد الشــركة ان االلتزمــات لمواجهــة المطالبــات تحــت التســویة كمــا فــي نهایــة الســنة كافیــة .  ان هــذه المبــالغ غیــر م

ة القیم المقیـدة فـي القـوائم المالیـة .  ان االثـر علـى دخـل المسـاهمین قبـل الزكـاة وضـریبة الـدخل وقائمـ عنالدفعات الحقیقیة قد تختلف 

بعـد ،  یـتم تحدیـد الحساسـیة للتغیـرات فـي االلتزامـات بالمطالبـات للتغیرات فـي المطلوبـات المطالبـات موضـحة ادنـاهالمساهمین حقوق 

:بشكل مستقل لكل فئة اعمال مع ابقاء كافة االفتراضات ثابتةحسم اعادة التأمین 

لمساهمینحقوق االمساهمینصافي ایرادات 

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

ال سعودي)ـ(ریال سعودي)ـ(ریال سعودي)ـ(ریال سعودي)ـ(ری١٠اثر التغیر في المطالبات بنسبة +

)١،٣٢٧،٥٢٣()١،٠٠٠،٦١٢()١،٣٨٧،٧١٥()١،٠٤٥،٩٨٢(طبي

)٢،٩٤٤،٨٠١()٤،٥٧٦،٠٤٢()٣،٠٧٨،٣٢٣()٤،٧٨٣،٥٢٦(سیارات

)٢٤٩،٢٩١()٥٠٠،٠٦٦()٢٦٠،٥٩٤()٥٢٢،٧٤٠(ممتلكات

)١،٣٢٥،٣٦٠()١،٢٢٣،٧٢١()١،٣٨٥،٤٥٥()١،٢٧٩،٢٠٧(ىاخر 

)٥،٨٤٦،٩٧٥()٧،٣٠٠،٤٤١()٦،١١٢،٠٨٧()٧،٦٣١،٤٥٥(

٤٦  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

مساهمینحقوق المساهمینفي ایرادات الصا

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

ال سعودي)ـ(ریال سعودي)ـ(ریال سعودي)ـ(ریال سعودي)ـ(ری  ١٠- اثر التغیر في المطالبات بنسبة 

١،٠٤٥،٩٨٢١،٣٨٧،٧١٥١،٠٠٠،٦١٢١،٣٢٧،٥٢٣طبي

٤،٧٨٣،٥٢٦٣،٠٧٨،٣٢٣٤،٥٧٦،٠٤٢٢،٩٤٤،٨٠١سیارات

٥٢٢،٧٤٠٢٦٠،٥٩٤٥٠٠،٠٦٦٢٤٩،٢٩١ممتلكات

١،٢٧٩،٢٠٧١،٣٨٥،٤٥٥١،٢٢٣،٧٢١١،٣٢٥،٣٦٠اخرى

٧،٦٣١،٤٥٥٦،١١٢،٠٨٧٧،٣٠٠،٤٤١٥،٨٤٦،٩٧٥

تطور المطالبات

لكــل ســنة عنهــا والمتكبــدة غیــر المبلــغ عنهــا ان المطالبــات المتكبــدة المتراكمــة مبنیــة بالجــدول التــالي ،  مــن ضــمنها المطالبــات المبلــغ

لتاریخـه .  ان تطـور التزامـات التـأمین تقـدم وكـذلك المبـالغ المسـددة المتراكمـة ،ث تم بها المطالبة كمـا فـي تـاریخ المركـز المـالي حدو 

تقدیر قیمة المطالبة النهائیة .مقیاس لمقدرة الشركة 

كة مـن المطالبـات المسـتقبلیة .  عـدم ان الشركة تعمل على ابقاء مخصصات كافیـة بمـا یتعلـق باعمـال التـأمین بمـا یعمـل لحمایـة الشـر 

كون حلها خالل سنة واحدة .یالتأكد من القیم واوقات سداد المطالبات بالعادة 

سنة الحدث

المجموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  

ال سعودي)ـ(ریال سعودي)ـ(ریال سعودي)ـ(ریال سعودي)ـ(ریال سعودي)ـ(ری

:تقدیر لتكلفة المطالبات النهائیة

١٠٨،٨٨٥،٥٨٥١١٣،٤٤٣،٤٧٠١٠٨،١٦٦،١٤٥١٧٠،٢٥٤،٥٤٩في نهایة سنة الحدث

-٩٤،٧٤٩،٣٨٨١١١،٩٢٥،١٩٠٩٦،٣٤١،٦٦٥بعد سنة

--٩٦،٦٧٦،٢٨٧١٠٩،١٩٧،٩٦١بعد سنتین 

---١٣٥،٧٣٥،٤٥٢سنوات٣بعد 

١٣٥،٧٣٥،٣٥٢١٠٩،١٩٧،٩٦١٩٦،٣٤١،٦٦٥١٧٠،٢٥٤،٥٤٩٥١١،٥٢٩،٦٢٧تالتقدیر الحالي الجمالي المطالبا

)٣٣٠،٠٩٢،٠٨٥()٦٨،٣٩٥،٦٨٥()٧٩،٤٠٠،٠٥٦()٩٧،٤٢١،٤٣٥()٨٤،٨٧٤،٩٠٩(الى تاریخهاجمالي المدفوعات 

تزامات المعترف بها في قائمة لاال 

١٨١،٤٣٧،٥٤٢  ٥٠،٨٦٠،٥٤٣١١،٧٧٦،٥٢٦١٦،٩٤١،٦٠٩١٠١،٨٥٨،٨٦٤المركز المالي

٤٧  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامیة

المحلیة في المملكة العربیة السعودیة. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على تخضع عملیات الشركة لمتطلبات األنظمة 

الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القیود مثل كفایة رأس المال لتقلیل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات 

التأمین ولتمكینها من سداد إلتزاماتها غیر المتوقعة عند نشوئها.

خاطر المالیةالم

تتمثــل األدوات المالیــة الرئیســیة للشــركة فــي الــذمم المدینــة الناشــئة عــن عقــود التــأمین وٕاعــادة التــأمین والنقــد ومــا فــي حكمــه والــدفعات 

المقدمة لالستثمارات. لم تدخل الشركة في عملیات لمشتقات األدوات المالیة. 

للشـركة فـي مخـاطر أسـعار العمولـة ومخـاطر العمـالت األجنبیـة ومخـاطر اإلئتمـان تتمثل المخاطر الهامة الناشـئة عـن األدوات المالیـة 

ومخـــاطر أســـعار الســـوق ومخـــاطر الســـیولة . یقـــوم مجلـــس االدارة بمراجعـــة وقبـــول السیاســـات الالزمـــة إلدارة كـــل مـــن هـــذه المخـــاطر 

الملخصة أدناه .

مخاطر االئتمان

ة المالیــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه والتســبب فــي خســارة مالیــة للطــرف اآلخــر. وبالنســبة تتمثــل مخــاطر االئتمــان فــي اخفــاق أحــد طرفــي األدا

لجمیع فئات األصول المالیة التي تحتفظ بها الشركة، فان الحـد األقصـى لتعـرض الشـركة لمخـاطر اإلئتمـان یمثـل القیمـة الدفتریـة لهـذه 

األصول المالیة كما هو مفصح عنها في قائمة المركز المالي. 

عى الشــركة الــى الحــد مــن مخــاطر االئتمــان المتعلقــة بــالوكالء والوســطاء بوضــع حــد ائتمــان لكــل وكیــل ووســیط وبمراقبــة الحســابات تســ

المدینــة غیــر المســددة. تتكــون أقســاط التــأمین المدینــة مــن عــدد كبیــر مــن الوســطاء / العمــالء وبشــكل رئیســي داخــل المملكــة العربیــة 

ـــالسعودی ـــــــ ـــــ /٠ ٤٣لتــي یمثــل فیهــا أكبــر خمســة وســطاء / عمــالء ة واـــــ
:  ٢٠١٢( ٢٠١٣دیســمبر  ٣١مــن الحســابات المدینــة كمــا فــي ٠

٠ ٤٦/
٠.(

تبرم الشركة فقط عقود تأمین وٕاعادة تأمین مع أطـراف أخـرى معتـرف بهـا وتتمتـع باألهلیـة االئتمانیـة. وتـتم مراقبـة الحسـابات المسـتحقة 

التأمین بشكل مستمر لتقلیل فرصة تعرض الشركة لمخاطر الدیون المعدومة.القبض من عقود التأمین وٕاعادة 

إن الحسابات البنكیة الخاصة بالشركة محتفظ بها لدى عدد من البنوك الدولیة والمحلیة وفقًا للحدود التي یضعها مجلس االدارة.

لك بتصنیف األصول وفقًا لمعدل ائتمان االطراف االخرى یقدم الجدول التالي المعلومات المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر االئتمان وذ

. وتصنف األصول الواقعة خارج نطاق الفئة االستثماریة كـ "الفئـة غیـر معدل ائتماني اعلىلدى الشركة. وتعتبر فئة االستثمار بمثابة 

االستثماریة" (مقبول) أو كـ "متأخر السداد ولكنه غیر منخفض القیمة".

٤٨  



  ”)والء(“السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني الشركة

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١موجودات عملیات التأمین كما في 

الفئة غیر االستثماریة

الفئة

(مقبولة)االستثماریة

ن متأخر السداد لك

غیر منخفض القیمة

المجموع

١١٩،٣٨١،٦١١-١١٩،٣١٤،٦١١٦٧،٠٠٠نقد وما في حكمه

٤٧،٢٨٣،٤٠٦٣١،٤٣٤،٥٠٠٧٨،٧١٧،٩٠٦-اقساط تأمین 

٣٩٠،٩٩٣٣٩٠،٩٩٣--تأمین مدینةاعادة الارصدة 

١٠٥،١٢٢،٩٩٠-١٠٥،١٢٢،٩٩٠-حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة

٣٤،٦٧٥-٣٤،٦٧٥-ت مستحقةایراد عموال

٧،٤٠٧،٠٢٠-٧،٤٠٧،٠٢٠-موجودات اخرى

١١٩،٣١٤،٦١١١٥٩،٩١٥،٠٩١٣١،٨٢٥،٤٩٣٣١١،٠٥٥،١٩٥

  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١موجودات عملیات التأمین كما في 

الفئة غیر االستثماریة

الفئة

(مقبولة)االستثماریة

متأخر السداد لكن 

غیر منخفض القیمة

موعالمج

٨١،٧٨٦،٤٠٥-٨١،٧١٤،٤٠٥٧٢،٠٠٠نقد وما في حكمه

٣٣،٧٨٩،٤٧٣٢٨،١٦٤،٨٨٧٦١،٩٥٤،٣٦٠-اقساط تأمین 

١١١،٥١٩-١١١،٥١٩-تأمین مدینةاعادة الارصدة 

٤٦،١٥٣،٠١٤-٤٦،١٥٣،٠١٤-حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة

٧٧،٩٠٣-٧٧،٩٠٣-ایراد عموالت مستحقة

٢،٠٤١،٥٩١-٢،٠٤١،٥٩١-موجودات اخرى

٨١،٧١٤،٤٠٥٨٢،٢٤٥،٥٠٠٢٨،١٦٤،٨٨٧١٩٢،١٢٤،٧٩٢

٤٩  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١لمساهمین كما في موجودات ا

الفئة غیر االستثماریة

الفئة

  )ة(مقبولاالستثماریة

ولكن متأخرة السداد

المجموعالقیمة ةمنخفضغیر 

٨٦،٣٦٦،١١٧--٨٦،٣٦٦،١١٧نقد وما في حكمه

٢٦،٩٨٣،٨٥٩--٢٦،٩٨٣،٨٥٩قصیرة األجل ائعود

٦٠،٩٤١،٦٩٨--٦٠،٩٤١،٦٩٨یة أخرىموجودات مال

٩٣٩،١٩٠--٩٣٩،١٩٠ایرادات فوائد مستحقة 

٢٠،٠٠٠،٠٠٠--٢٠،٠٠٠،٠٠٠ودیعة نظامیة 

١٩٥،٢٣٠،٨٦٤--١٩٥،٢٣٠،٨٦٤

  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١موجودات المساهمین كما في 

الفئة غیر االستثماریة

الفئة

(مقبولة)الستثماریةا

متأخرة السداد ولكن 

المجموعمنخفضة القیمةغیر 

٦٠،٠٠٠،٠٠٠--٦٠،٠٠٠،٠٠٠نقد وما في حكمه

٢٦،٤٧٥،٩٩٤--٢٦،٤٧٥،٩٩٤ودیعة قصیرة األجل 

٦٤،٨٠٠،٥٠٦--٦٤،٨٠٠،٥٠٦موجودات مالیة أخرى

١،١٦٧،٨٧٨--١،١٦٧،٨٧٨ایرادات فوائد مستحقة 

٢٠،٠٠٠،٠٠٠--٢٠،٠٠٠،٠٠٠ودیعة نظامیة 

١٧٢،٤٤٤،٣٧٨--١٧٢،٤٤٤،٣٧٨

٥٠  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١في  للسنة المنتهیة

مخاطر السیولة 

بعقــــود التــــأمین بالتعهــــدات المتعلقــــة للوفــــاء التــــى تواجههــــا الشــــركة فــــي تــــوفیر االمــــوال الالزمــــة الســــیولة مخــــاطروتمثــــل 

،  وتقـــوم االدارة بالتأكیـــد مـــن تـــوفر الســـیولة الكافیـــة للوفـــاء شـــهریابالتزاماتهـــا المالیـــة .  یـــتم مراقبـــة متطلبـــات الســـیولة و 

بالتزاماتها حال نشؤئها .

بتاریخ القوائم المالیة لـدیها تـواریخ اسـتحقاق ال تزیـد عـن سـتة اشـهر ،  علمـا بـان االلتزامـات التـى تطـرأ مـن شركةان ودائع ال

.جوهريیعتبر غیر االعتیادي اعمال الشركة سیاق خالل 

ایة عموالت تأخیر سداد .ان االلتزامات المالیة هي تعاقدیا ویتم سدادها خالل سنة وال تحمل

یوضح الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات المالیة حسب الموعد المتوقع الستردادها او تسویتها .

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١كما في 

المجموعشهرا١٢اكثر من شهرا١٢اقل من 

سعوديریـال ریـال سعوديریـال سعوديالموجودات المالیة لعملیات التأمین

١١٩،٣٨١،٦١١-١١٩،٣٨١،٦١١نقد وما في حكمه

٧٩،١٠٨،٨٩٩-٧٩،١٠٨،٨٩٩مدینةاقساط تأمین

١٠٥،١٢٢،٩٩٠-١٠٥،١٢٢،٩٩٠مطالبات تحت التسویةالحصة معیدي التأمین من 

٣٤،٦٧٥-٣٤،٦٧٥ایرادات فوائد مستحقة

٧،٤٠٧،٠٢٠-٧،٤٠٧،٠٢٠موجودات اخرى

٣١١،٠٥٥،١٩٥-٣١١،٠٥٥،١٩٥اجمالي الموجودات المالیة لعملیات التأمین

المطلوبات المالیة لعملیات التأمین

١٨١،٤٣٧،٥٤٢-١٨١،٤٣٧،٥٤٢تحت التسویةات البمط

٢٩،٢٨٣،٩٧٨-٢٩،٢٨٣،٩٧٨اخرىومطلوباتمصاریف مستحقة

١٨،٣٦١،٣٧٨-١٨،٣٦١،٣٧٨معیدي التأمین الدائنةذمم 

٢٢٩،٠٨٢،٨٩٨-٢٢٩،٠٨٢،٨٩٨اجمالي المطلوبات المالیة لعملیات التأمین

٥١  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١منتهیة في للسنة ال

  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في 

المجموعشهرا١٢اكثر من شهرا١٢اقل من 

ریـال سعوديریـال سعوديریـال سعوديالتأمینالموجودات المالیة لعملیات 

٨١،٧٨٦،٤٠٥-٨١،٧٨٦،٤٠٥نقد وما في حكمه

٦٢،٠٦٥،٨٧٩-٦٢،٠٦٥،٨٧٩مدینةاقساط تأمین

٤٦،١٥٣،٠١٤-٤٦،١٥٣،٠١٤مطالبات تحت التسویةحصة معیدي التأمین من 

٧٧،٩٠٣-٧٧،٩٠٣ایرادات فوائد مستحقة

٢،٠٤١،٥٩١-٢،٠٤١،٥٩١موجودات اخرى

١٩٢،١٢٤،٧٩٢-١٩٢،١٢٤،٧٩٢التأمیناجمالي الموجودات المالیة لعملیات 

التأمینالمالیة لعملیات المطلوبات

١٠٧،٢٧٣،٨٨١-١٠٧،٢٧٣،٨٨١تحت التسویةات البمط

٢٧،٢٣٨،٩٣٢-٢٧،٢٣٨،٩٣٢اخرىالدفع ومطلوباتمصاریف مستحقة

٨،١٩٧،٧٧٠-٨،١٩٧،٧٧٠ذمم معیدي التأمین الدائنة

١٤٢،٧١٠،٥٨٣-١٤٢،٧١٠،٥٨٣التأمیناجمالي المطلوبات المالیة لعملیات 

٥٢  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١كما في 

عالمجمو شهرا١٢اكثر من شهرا١٢اقل من 

ریـال سعوديریـال سعوديریـال سعوديالمساهمینالموجودات المالیة لعملیات 

٨٦،٣٦٦،١١٧-٨٦،٣٦٦،١١٧نقد وما في حكمه

٢٦،٩٨٣،٨٥٩-٢٦،٩٨٣،٨٥٩ودائع قصیرة االجل

٥٤،٤٤١،٦٩٨٦،٥٠٠،٠٠٠٦٠،٩٤١،٦٩٨موجودات مالیة اخرى

٩٣٩،١٩٠-٩٣٩،١٩٠ایراد فوائد مستحقة

٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠-ودیعة نظامیة

١٦٨،٧٣٠،٨٦٤٢٦،٥٠٠،٠٠٠١٩٥،٢٣٠،٨٦٤المساهمیناجمالي الموجودات المالیة لعملیات 

المساهمینالمطلوبات المالیة لعملیات 

٢،٢٤٦،١٩١-٢،٢٤٦،١٩١مصاریف مستحقة ومطلوبات اخرى

٢،٢٤٦،١٩١-٢،٢٤٦،١٩١المساهمینمالي المطلوبات المالیة لعملیات اج

  ٢٠١٢دیسمبر  ٣١كما في 

المجموعشهرا١٢اكثر من شهرا١٢اقل من 

ریـال سعوديریـال سعوديریـال سعوديالمساهمینالموجودات المالیة لعملیات 

٦٠،٠٠٠،٠٠٠-٦٠،٠٠٠،٠٠٠نقد وما في حكمه

٢٦،٤٧٥،٩٩٤-٢٦،٤٧٥،٩٩٤ودائع قصیرة االجل

٥٨،٣٠٠،٥٠٦٦،٥٠٠،٠٠٠٦٤،٨٠٠،٥٠٦موجودات مالیة اخرى

١،١٦٧،٨٧٨-١،١٦٧،٨٧٨ایراد فوائد مستحقة

٢٠،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠-ودیعة نظامیة

١٤٥،٩٤٤،٣٧٨٢٦،٥٠٠،٠٠٠١٧٢،٤٤٤،٣٧٨المساهمیناجمالي الموجودات المالیة لعملیات 

المساهمینالمطلوبات المالیة لعملیات 

٢،٥١١،٧١٢-٢،٥١١،٧١٢مصاریف مستحقة ومطلوبات اخرى

٢،٥١١،٧١٢-٢،٥١١،٧١٢التأمیناجمالي المطلوبات المالیة لعملیات 

٥٣  



  ”)ءوال(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

مخاطر أسعار السوق 

تتمثــل مخــاطر أســعار الســوق فــي التقلبــات التــي تطــرأ علــى قیمــة األداة المالیــة نتیجــة للتغیــرات فــي أســعار الســوق فیمــا لــو كانــت هــذه 

ل محددة لالوراق المالیة بمفردها أو الجهة التى اصدرتها أو عوامل تؤثر علـى جمیـع األوراق المالیـة المتداولـة فـي التغیرات تعود لعوام

السوق . 

فقــط عنــد بیــع االســتثمار او انخفــاض یقیــدلــدى الشــركة اســتثمارات غیــر مدرجــة مســجلة بالتكلفــة بحیــث ان التغیــر فــي قیمــة االســتثمار 

ة الدخل .قیمته وعندها ستتأثر قائم

مخاطر أسعار العمولة

تنشأ مخاطر أسعار العمولة من امكانیة تأثیر التغیرات فـي أسـعار العمولـة علـى الربحیـة المسـتقبلیة أو القـیم العادلـة لـألدوات المالیـة .

مخـاطر أسـعار وتتعرض الشركة لمخاطر أسعار العمولة على بعض من حساباتها لدى البنـوك والنقـد . وتعمـل الشـركة علـى الحـد مـن

ان ســعر العمولــة الفعلــي فــي نهایــة الســنة ــــك  العمولــة بمراقبــة التغیــرات فــي أســعار العمولــة للعمــالت المســجل بهــا النقــد واالســتثمارات .

١،١٠/
١،١٠:   ٢٠١٢( ٠/

٠. (

ة السـنة فیمـا عـدا االسـتثمار فـي إن تاریخ االستحقاق لجمیع األدوات المالیة التي تحمل عمولة یكون أقـل مـن سـنة واحـدة كمـا فـي نهایـ

ان األثر على قائمة عملیات المساهمین یمثل األثر التقریبي للتغیرات المفترضة في أسعار السندات المحتفظ بها لتاریخ االستحقاق . 

  . ٢٠١٣ر دیسمب ٣١العمولة على خسارة الشركة للسنة على أساس الموجودات المالیة ذات السعر العائم والمحتفظ بها كما في 

ان األثر على قائمة عملیـات المسـاهمین مـن النقــص فـي سـعر العمولـة لعشـر نقـاط أساسـیة (تغیـرات معقولـة ممكنـة) ، مـع ثبـات كافـة 

ــــال ســـعودي ( ٠،١٩المتغیـــرات األخـــرى ، ســـوف یكـــون لـــه أثـــر فـــي تخفـــیض االربـــاح بواقـــع  ملیـــون ریــــال  ٠،١٧:  ٢٠١٢ملیـــون ری

سعودي).

جنبیةمخاطر العمالت اال

تتمـــــثل مخـــاطر العمـــالت األجنبیـــة فـــي التقلبـــات التـــي تطـــرأ علـــى قیمـــة األدوات المالیـــة نتیجـــة للتغیـــرات فـــي أســـعار صـــرف العمـــالت 

األجنبیة. 

تعتقد اإلدارة انه یوجد مخاطر متدنیة لوقـوع خسـائر هامـة ناتجـة عـن التقلبـات فـي أسـعار الصـرف األجنبـي وبالتـالي ، ال تقـوم الشـركة 

تحوط لتعرضها لمخاطر العمالت االجنبیة .بال

٥٤  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

القیمة العادلة لألدوات المالیة     ٢٣

بلــغ الــذي تــتم علــى أساســه مبادلــة أصــل مــا أو ســداد التــزام بــین أطــراف مدركــة وراغبــة وعلــى أســاس تمثــل القیمــة العادلــة الم

السعر الفوري للمعاملة في تعامالت السوق المباشرة. 

تصنیف االدوات المالیة

أ) عملیات التأمین

٢٠١٣٢٠١٢

ریـال سعوديریـال سعوديموجودات مالیة

١١٩،٣٨١،٦١١٨١،٧٨٦،٤٠٥ي حكمهنقد وما ف

٧٩،١٠٨،٨٩٩٦٢،٠٦٥،٨٧٩التأمین المدینةاعادةاقساط التأمین و 

١٠٥،١٢٢،٩٩٠٤٦،١٥٣،٠١٤حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة

٣٤،٦٧٥٧٧،٩٠٣ایراد عموالت مستحقة

٧،٤٠٧،٠٢٠٢،٠٤١،٥٩١موجودات اخرى

٣١١،٠٥٥،١٩٥١٩٢،١٢٤،٧٩٢المالیة لعملیات التأمینمجموع الموجودات 

مطلوبات مالیة

١٨١،٤٣٧،٥٤٢١٠٧،٢٧٣،٨٨١مطالبات تحت التسویة

٢٩،٢٨٣،٩٧٨٢٧،٢٣٨،٩٣٢مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

١٨،٣٦١،٣٧٨٨،١٩٧،٧٧٠ذمم معیدي التأمین الدائنة

٢٢٩،٠٣٧،٨٩٨١٤٢،٧١٠،٥٨٣

٥٥  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

(تتمه)القیمة العادلة لألدوات المالیة     ٢٣

المساهمین) عملیات ب

٢٠١٣٢٠١٢

ریـال سعوديریـال سعوديوجودات مالیةم

٨٦،٣٦٦،١١٧٦٠،٠٠٠،٠٠٠نقد وما في حكمه

٢٦،٩٨٣،٨٥٩٢٦،٤٧٥،٩٩٤قصیرة االجلائعود

٦٠،٩٤١،٦٩٨٦٤،٨٠٠،٥٠٦موجودات مالیة اخرى

٩٣٩،١٩٠١،١٦٧،٨٧٨ایرادات مستحقة

١٧٥،٢٣٠،٨٦٤١٥٢،٤٤٤،٣٧٨

یةمطلوبات مال

٢،٢٤٦،١٩١٢،٥١١،٧١٢مصاریف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

٢،٢٤٦،١٩١٢،٥١١،٧١٢

ان االدوات المالیة تمثل الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التى تم االفصاح عنها اعاله .

ن القیمة الدفتریة لها .ان القیمة العادلة لالدوات المالیة المدرجة بالتكلفة ال تختلف بشكل جوهري ع

ال یوجد فرق جوهري بین القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة كما في تاریخ قائمة المركز المالي.

:لالستثمارات المتاحة للبیعتستخدم الشركة المستویات التالیة عند تحدید القیمة العادلة 

).أو إعادة تسعیرلیة النشطة لنفس األداه (بدون تعدیلاألسعار المتداولة في األسواق الما  :١المستوى 

طرق اخرى التى تستخدم مدخالت لها تأثیر جوهري على القیمة العادلة المقیدة ،  یتم   :٢المستوى 

مالحظة بیاناتها بطریقة مباشرة او غیر مباشرة .

ة المقیدة وال تتم بناء طرق اخرى تستخدم مدخالت لها تأثیر جوهري على القیمة العادل  :٣المستوى 

على مالحظة بیانات السوق .

٥٦  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

القیمة العادلةاجمالي٣المستوى ٢لمستوى ا١المستوى 

االدوات المالیة

محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

٦،٥٠٠،٠٠٠-٦،٥٠٠،٠٠٠-ادوات دین

متاحة للبیع

٢،٧٢٣،٠٧٨٥٣،٩٤١،٦٩٨-٥١،٢١٨،٦٢٠ادوات ملكیة

دفعات مقدمة

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠--قرض

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

٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 

مجموع القیمة العادلة٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

االدوات المالیة

محتفظ بها لتاریخ االستحقاق

٦،٥٠٠،٠٠٠-٦،٥٠٠،٠٠٠-ادوات دین

متاحة للبیع

٢،٧٢٣،٠٧٨٥٧،٨٠٠،٥٠٦-٥٥،٠٧٧،٤٢٨ادوات ملكیة

دفعات مقدمة

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠--قرض

٥٥،٠٧٧،٤٢٨٦،٥٠٠،٠٠٠٣،٢٢٣،٠٧٨٦٤،٨٠٠،٥٠٦المجموع

خالل السنة ، لم یتم تحویل من او إلى المستوى الثالث .

٥٧  



  ”)والء(“الشركة السعودیة المتحدة للتأمین التعاوني 

( شركة مساهمة سعودیة )

ایضاحات حول القوائم المالیة ( تتمه )

  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

السهمیةربح    -٢٤

عـدد وسـط المـرجح لعلى المتسنةالربح بتقسیم صافي من عملیات المساهمیناالساسیة والمخفضةالسهمیةربحتم احتساب ی

خالل السنة .القائمة العادیة السهم ا

علــى  ســنةللالشــامل اجمــالي الــربح بتقســیم مــن عملیــات المســاهمین الشــاملةاالساســیة والمخفضــةالســهم یــةربحتم احتســاب یــ

.السنةخالل القائمة العادیة ألسهم لعدد االمتوسط المرجح 

االلتزامات المحتملة    -٢٥

ملیون ریـال سـعودي ٧٤،٧بمبلغ ایاهاعلى الشركة مطالباقضائیة الء الشركة برفع دعوى وك، قام احد  ٢٠١١ العام لخال

فـي ن تكـون لـتعتقـد ادارة الشـركة ان النتیجـة النهائیـة لهـذه الـدعوى .االضرار الناتجة عـن عـدم االلتـزام بشـروط العقـد مقابل 

أي مخصص لها .تجنیبتم وبالتالي لم ی لهاقانوني لیس هناك أي اساس صالح المدعي حیث انه 

ارقام المقارنة   - ٢٦

.الحاليللعامالعرضمعلتتفقمقارنةجرى اعادة تصنیف بعض ارقام ال

القوائم المالیةاعتماد    - ٢٧

  . م ٢٠١٤فبرایر  ١٦بتاریخ  اإلدارةمجلس قبل من القوائم المالیةتم اعتماد 

٥٨  




