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 معلومات عامة .1

 

ً للمرسوم )شركة مساهمة سعودية، سجلت في المملكة العربية السعودية( )شركة والء للتأمين التعاوني  "الشركة"(، قد تأسست وفقا

ورقم موحد  2051034982هـ. تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 02/05/1428( الصادر بتاريخ 114س/)ملكي رقم 

م(. ان عنوان المركز الرئيسي للشركة المسجل 2007يوليو  4الموافق )هـ 1428جمادى اآلخر  19الصادر بتاريخ  7001526578

 هو كما يلي:

 

 شركة والء للتأمين التعاوني

 المركز الرئيسي

 ، الظهران، الخبر الجنوبية4513

 34621-8615، الخبر 8الوحده رقم 

 31616صندوق بريد 

 ، المملكة العربية السعودية31952خبر ال

 

الت.  ايتمثل نشاط الشركة الرئيسي في القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال شامالً إعادة التأمين وأنشطة الوك

أمين والتأمين البحري وتأمين الحريق والتأمين الهندسي وت المركباتتتمثل قطاعات األعمال الرئيسية للشركة في التأمين الطبي وتأمين 

 والتأمينات العامة األخرى.والحماية واإلدخار الطاقة وتأمين الطيران 

 

"القانون"( )م، صدر القانون الخاص بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 2003يوليو  31هـ الموافق 1424 اآلخرجمادى  2في 

البنك المركزي م من 2008يوليو  2هـ الموافق 1429جمادى اآلخر  28(. حصلت الشركة بتاريخ 32م/)رقم  بموجب المرسوم الملكي

(، بصفتها الهيئة المسؤولة عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية، على الترخيص رقم "ساما") السعودي

 السعودية.( لمزاولة أعمال التأمين في المملكة العربية 16/20087/ت.م.ن)

 

ً للوائح التنفيذية الصادرة عن  "ساما"(، ) البنك المركزي السعوديوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من عمليات التأمين وفقا

المتبقية. ويتم  ٪10من الفائض السنوي من عمليات التأمين ويتعين على حاملي الوثائق استالم  ٪90بحيث يوزع لمساهمي الشركة 

 عجز ينشأ عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل.تحويل أي 
 

 االندماج المقترح 

هـ )الموافق  05/12/1442مذكرة تفاهم غير ملزمة )"مذكرة التفاهم"( مع شركة ساب تكافل )"ساب تكافل"( في  بتوقيعالشركة قامت 

)  هـ07/06/1443آ، أعلنت الشركة على موقع تداول في م. ( وذلك بغرض تقييم اندماج محتمل بين الشركتين. الحق 15/07/2021

هـ )الموافق 26/7/1443م. وبتاريخ24/2/2022يومآ تنتهي في  45م( عن تمديد مذكرة التفاهم لمدة 10/1/2022الموافق 

 م( 24/02/2022هـ )الموافق  23/07/1443م( أعلنت أنها وقعت اتفاقية اندماج ملزمة مع ساب تكافل. وبتاريخ  27/02/2022

بإصدار /  والء  )"اتفاقية االندماج"( تُظهر اتفاق كلتا الشركتين على االندماج من خالل صفقة تبادل أسهم ، حيث تقوم قامت بتوقيع

/ أسهم اسمية في والء مقابل كل سهم ُمصدر في ساب تكافل )"معدل سعر الصرف"( ، لصالح المساهمين  0.6005476176470590

كافل )أي أصحاب األسهم الذين يمتلكون األسهم الصادرة في شركة ساب تكافل في تاريخ سريان صفقة االندماج( المؤهلين في ساب ت

يمتلكون األسهم الصادرة في ساب تكافل بتاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على عرض االندماج( ومقابل تحويل أصول 

بل نقدي إضافي )"صفقة االندماج" أو "االندماج"(. ويتم ذلك وفقًا لقانون الشركات الصادر والتزامات ساب تكافل وبدون دفع أي مقا

"( ، بما في ذلك لوائح االندماج واالستحواذ ، وقواعد طرح األوراق المالية CMAعن وزارة التجارة ، ولوائح هيئة السوق المالية )"

سوق المالية السعودية )تداول( واألنظمة ذات الصلة الصادرة عن البنك وااللتزامات المستمرة ، وقواعد اإلدراج الصادرة عن ال

ويخضع االندماج المذكور لموافقة الجهات الرقابية المعنية ومساهمي الشركتين في اجتماعات الجمعية   المركزي السعودي )"ساما"(.

 .العامة غير العادية
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 أساس االعداد  .2

 

 أساس العرض (أ)

"التقرير المالي األولي"  34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  م2022 مارس 31تم اعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كما في 

 المعتمد في المملكة العربية السعودية.
 

و  34، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي م2022مارس  31تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كما في و للفترة المنتهية في 

بة عن المحاس فيما يخص)"ساما"(  البنك المركزي السعودي من قبلالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على التوالي، والمعدل 

ر الدولية إلعداد التقارير "ضريبة الدخل" وتفسيرات المعايي –( 12الزكاة وضريبة الدخل )المتعلق بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )

 الشركات في المملكة العربية السعودية.ونظام والمتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل  "الرسوم"، – (21المالية رقم )
 

ب ئتعليمات لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة وضراالبنك المركزي السعودي  ، أصدرم2019يوليو  23في 

 ةيالدخل في قائمة الدخل. يتماشى هذا مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدول

 والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.
 

لبيع ل تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، بإستثناء قياس اإلستثمارات المتاحة

 إال أن متداولالبالقيمة العادلة. ان قائمة المركز المالي األولية الموجزة للشركة لم يتم عرضها بإستخدام التصنيف المتداول / وغير 

قائمة المركز المالي األولية الموجزة قد تم عرضها وفق ترتيب السيولة. فيما عدا الممتلكات والمعدات، الموجودات غير الملموسة، 

ل، الودائع طويلة األج المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، الصكوكالمستحقة على الوديعة النظامية،  االيراداتالوديعة النظامية، 

تعويضات نهاية الخدمة، عمولة الوديعة النظامية مستحقة الدفع إلى ساما، فإن  دي التأمين من االحتياطات الحسابية،الشهرة، حصة معي

 ذكر خالف ذلك. إذاكافة الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل، إال 
 

اهمين فاتر حسابات مستقلة لعمليات التأمين وعمليات المسوفقاً لمتطلبات نظام التأمين السعودي، فإنه يتعين على الشركة أن تحتفظ بد

وأن تعرض المعلومات المالية وفقاً لذلك. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة بشكل واضح ألي من 

ة مليات المشتركة من قبل اإلدارهذين النشاطين في الدفاتر الخاصة بكل نشاط. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع المصاريف من الع

 .ومجلس اإلدارة
 

قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات و، لمركز الماليل القوائم المالية األولية الموجزةإن 

الية إضافية من أجل اإللتزام بمتطلبات من القوائم المالية وعرضها كمعلومات م 21المساهمين والتي تم عرضها في اإليضاح رقم 

وتوجيهات الالئحة التنفيذية الصادرة عن ساما. تتطلب الالئحة التنفيذية الصادرة عن ساما الفصل الواضح بين الموجودات، المطلوبات، 

لدخل، موجزة للمركز المالي، قائمة االدخل، والمصروفات العائدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. ووفقاً لذلك، فإن القوائم األولية ال

 الدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين كما هو مشار إليه أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات

 والدخل والمصروفات والدخل أو الخسائر الشاملة من العمليات المعنية.
 

مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع عند إعداد القوائم المالية على 

األرصدة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غير المحققة بين العمليات المشتركة يتم و ،ات المساهمينأرصدة المعامالت الخاصة بعملي

ن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة إستبعادها بالكامل أثناء الدمج، إن وجدت. إ

 للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.
 

ئم اال تشمل القوائم المالية األولية الموجزة كافة المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القو

 .م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  السنويةالمالية 

 

 إلى أقرب ألف.هي مقربة بالريال السعودي، و معروضةالمبالغ في هذه القوائم المالية األولية الموجزة ان 
 

 ب( عمليات موسمية

 ثر على نشاط التأمين بالشركة.   ؤال يوجد تغيرات موسمية ت
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 )تتمة(  أساس االعداد .2
 

 ج( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

تؤثر  ييتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إستخدام التقديرات واالفتراضات الت

على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات المصرح عنها. النتائج الفعلية قد تختلف عن 

 التقديرات. تلك 
 

ركة شإن التقديرات واالفتراضات الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة في تطبيق السياسات المحاسبية لل

ومصادرها الرئيسية في تقدير األمور غير المؤكدة مثل سياسات إدارة المخاطر هي نفس السياسات المطبقة بالقوائم المالية السنوية كما 

 . م2021ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  في
 

 يلي:ما  بعين االعتبارالشركة  أخذت، عالوة على ذلك

على أنه جائحة اعترافًا بانتشاره السريع  "(19-تفشي فيروس كورونا )"كوفيد ، أعلنت منظمة الصحة العالميةم2020مارس  11في 

في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت 

دود، ه الخصوص إغالق الحالحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وج

 .واإلغالق وحظر التجول على مستوى الدولة للتباعد اإلجتماعيوأصدرت المبادئ التوجيهية 
 

في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من  19-كوفيد استجابة النتشار فيروس

ي تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت سلسلة تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية ف

 :من اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان

 

 .صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل  -

 .محمية وسليمة وضمان أنها استمرارية األعمال في جميع أنحاء المملكة  -

 

لجميع شتتركات  م2020مايو  8)"المرستتوم"( بتاريخ  189مرستتوم رقم البنك المركزي الستتعودي ، أصتتدر19-جائحة كوفيدل استتتجابة

 التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين األمور األخرى المتعلقة بقطاع التأمين، يوجه المرسوم جميع شركات التأمين 

تأمين على الستتتيارات القائمة للبيع بالتجزئة لمدة شتتتهرين باإلضتتتافة إلى توفير تغطية إضتتتافية لمدة لتمديد فترة صتتتالحية جميع وثائق ال

إلغاء بالسماح لشركات التأمين عدم و شهرين لجميع وثائق سيارات التجزئة الجديدة المكتوبة في غضون شهر واحد من هذا المرسوم

تعتقد اإلدارة أن مثل هذه المتطلبات الواردة في المرستتتوم هي حدث غير تعديل  .الوثيقة في حال تخلف المؤمن عليه عن دفع األقستتتاط

 القوائم المالية األولية الموجزة.  وبالتالي لم يتم تعديل

 

 .الموجزةالمالية  القوائموالمرسوم كما هو مذكور أعاله في  19أخذت اإلدارة في االعتبار تأثير كوفيد 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

دمة في الموجزة مع تلك المستخ األوليةالمالية  القوائمتتوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه 

 م.2021ديسمبر  31إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

 الشهرة والموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها عند الدمج  .4

 

يناير  27، وافق المستتتتتتاهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في م2020ديستتتتتتمبر  31الستتتتتتنة المنتهية في خالل 

والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي  متاليفشركة هـتت على الدمج المقترح للشركة و 1441جمادى الثاني  2الموافق  م2020

 3رقم م الملكيمن قانون الشتتتتركات الصتتتتادر بالمرستتتتوم  193و  192و  191ليتم تنفيذهما عن طريق االندماج وفقًا للمواد  الوطني،

أسهم جديدة في الشركة عن كل  0.657761444444444م( ، من خالل إصدار  10/11/2015هـ )الموافق  28/1/1437بتاريخ 

 دماج. سهم في متاليف يخضع لشروط وأحكام اتفاقية االن

 

أستتتهم جديدة لمستتتاهمي شتتتركة  11,839,706لاير ستتتعودي والذي يتكون من إصتتتدار  ألف 191,566تم تحديد مبلغ الشتتتراء بمبلغ 

 والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني. متاليف
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 )تتمة(الشهرة والموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها عند الدمج  .4
 

شركة  شراء وحددت فيما يلي  بتفصيل أكثر قامت ال سعر ال شامل ل سلوب ومنهجيات  بالموجوداتباجراء تخصيص  غير الملموسة وا

 التقييم الخاصة بها:
 

 ألف لاير  سعودي  

 24,415 الشهرة 
الدمج: المستحوذ عليها عندغير الملموسة  الموجودات   

 5,454 عقد عميل )أليكو( -
 2,832 عالقة العمالء -
 24,847 )الحماية واإلدخار(المنتجات  تراخيص -

 57,548 المجموع 

 

 عقد عميل )أليكو( -

 على المحفظة الستتعودية التكميلية للشتتركة األمريكية للتأمين على الحياةشتتركة والء للتأمين التعاوني في تاريخ االستتتحواذ، استتتحوذت 

ي األول من ف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني شتتتتتركة متاليفإلي  مبدئيًاتحويلها  تم التي)أليكو( 

والمجموعة األمريكية الدولية  أليكو و شتتتتتتركة متاليف الموقعة بين كل من شتتتتتتركة وفًقا التفاقية تحويل المحفظة م2015 لعام أبريل

حصتتة. الحصتتتة  اتفاقية إعادة التأمين علي أستتتاس بموجب متاليف ىإل ٪ 100وتم إعادة التأمين عليها بنستتتبة  ،والبنك العربي الوطني

نقل  فقًا لشروط اتفاقيةوهذه المحفظة حماية طويلة األجل على الحياة ومنتجات تأمين االدخار وسياسات الحوادث الشخصية. و تتضمن

ولة إعادة التأمين بستتعر متفق عليه يحق للشتتركة الحصتتول على عم علي أستتاس حصتتة الحصتتة، اتفاقية إعادة التأمينبموجب المحفظة 

ة الزائد متعدد الفترات" لتقييم العالقة التعاقدي الربح"أستتلوب  استتتخدمت اإلدارةلقد وستتداد جميع المصتتاريف المتعلقة بإدارة المحفظة. 

  لمحفظة العمالء. العمر التكميليعاًما بناًء على  83أن يكون لها عمر إنتاجي يبلغ وتعتبر  مع العميل

 

 عالقة العمالء -

 اتالعالق أنه إذا تمكنت المنشتأة من إثبات أنها تستتطيع الستيطرة على المنافع االقتصتادية من 38 رقم يحدد معيار المحاستبة الدولي

حيث أن و غير ملموس. أصتتتل  أنها  اثباتها علي على أنها قابلة للفصتتتل ويمكن  تلك يتم تحديد عالقات العمالء فإنه غير التعاقدية ،

والمجموعة األمريكية  ميتالفشتتتتركة   من أصتتتتحاب المصتتتتلحة في ٪ 30 يمثل نستتتتبة  بنك العربي الوطني )"لديه عالقة وكانال

ً  ساهمفقد ، الدولية والبنك العربي الوطني  ، وعليهمع اتفاقيات التأمين المختلفة. ميتالف المتسقة  في تدفق اإليرادات لشركة تاريخيا

ستخدمتلقد العالقة على أنها تمثل عالقة عميل غير ملموسة. فقد تم اعتبار  سلوب " اإلدارة  ا تقييم الزائد متعدد الفترات" ل ربحال أ

 .سنوات 6قدره عتبر ذات عمر إنتاجي وتُ  عالقة العميل غير التعاقدية
 

 تراخيص المنتجات -

أصتتل ك . تم تحديد هذا الترخيصواإلدخار الحماية نتأمي ترخيصعلى للتامين التعاوني  والء شتتركة نتيجة لهذه الصتتفقة ، حصتتلت

لى التأمين ع وجهة نشتتتتتاطمن  الربح الزائد متعدد الفترات"أستتتتتلوب  باستتتتتتخدام " لموسغير الم غير ملموس. تم تقييم هذا التأمين

نخفاض الاعتبر أصتل غير ملموس ذو عمر غير محدد وبالتالي ستيخضتع لتقييم هذا يُ ولتقييم تراخيص المنتجات.  واإلدخار الحماية

 القيمة السنوي.في 
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 نقد وما في حكمه .5

 يتألف النقد وما في حكمه مما يلي:

 عمليات التأمين 

 مارس 31 

 م2022
 م2021ديسمبر  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 322,883  415,212 لدى البنوكنقد وأرصدة 

 -  - أشهر من تاريخ االستحواذ 3الودائع التي تستحق خالل 

 322,883  415,212 المجموع

 

 عمليات المساهمين 

 م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 2,172  15,862 ارصدة بنكية

 -  - أشهر من تاريخ االستحواذ 3تستحق خالل الودائع التي 

 2,172  15,862 المجموع

 325,055  431,074 مجموع النقد وما في حكمه

 

 

 

 الصافي -أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة  .6

 تتكون الذمم المدينة من أرصدة مستحقة مما يلي:

 عمليات التأمين 

 
  م2022مارس  31

ديسمبر  31

 م2021

 )مدققة(  مدققة()غير  

 الريـاالت السعودية بآالف 

 201,080  208,348 حملة الوثائق

 393,052  291,229 وسطاء ووكالء تأمين

 5,938  6,738 جهات ذات عالقة

 32,702  28,965 ذمم من معيدي تأمين مدينة

 535,280  632,772 

 (50,643)  (65,008) مشكوك في تحصيلها ديون: مخصص يخصم 

 582,129  470,272 الصافي -أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 
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 استثمارات .7

 كما يلي: تم تصنيف اإلستثمارات

 عمليات المساهمين 

 م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الريـاالت السعودية بآالف 

 374,554  311,560 متاحة للبيعالستثمارات الا

 86,367  89,839 محتفظ بها للتداول  االستثمارات ال

 249,367  264,358 محتفظ بها لتاريخ االستحقاقاالستثمارات ال

 665,757  710,288 
 

 عمليات التأمين 

 م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 62,948  62,948 لتاريخ االستحقاقاالستثمارات المحتفظ بها 

 62,948  62,948 

 

 األجمالي 

 م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 374,554  311,560 االستثمارات المتاحة للبيع

 86,367  89,839 االستثمارات المحتفظ بها للتداول  

 312,315  327,306 المحتفظ بها لتاريخ االستحقاقاالستثمارات 

 728,705  773,236 

 

 تتمثل الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع فيما يلي:

 عمليات المساهمين 

 م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الريـاالت السعودية بآالف 

 291,390  374,554 الرصيد االفتتاحي

 178,048  5,957 مشتريات

 (6,765)  - أنخفاض في قيمة االستثمارات 

 (119,726)  (76,360) إستبعادات

 31,607  7,409 التغير في القيمة العادلة الستثمارات، الصافي

 374,554  311,560 الرصيد الختامي
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 )تتمة( استثمارات. 7

 تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع ما يلي:

 عمليات المساهمين 

 
  م2022مارس  31

ديسمبر  31

 م2021

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الريـاالت السعودية بآالف 

 237,398  174,404 أسهم متداولة

 137,156  137,156 أسهم غير متداولة

 311,560  374,554 

 

 

 فيما يلي: تتمثل الحركة على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 عمليات المساهمين 

 م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الريـاالت السعودية بآالف 

 224,400  312,315 الرصيد االفتتاحي

 88,173  15,002 اضافي خالل السنة

 (258)  (11)  إطفاء

 312,315  327,306 الرصيد الختامي

 

في الصكوك كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق وتم قياسها بالتكلفة المطفأة. اإلستثمارات  تم تصنيف اإلستثمارات

المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي تلك التي لها دفعات ثابتة أو محددة، ويكون لدى الشركة النية والقدرة على اإلحتفاظ بها 

 حتى تاريخ استحقاقها. 
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 االحتياطات الفنية .8

 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات 8-1

 تتألف صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات مما يلي:

 

مارس  31 

 م2022
 م2021ديسمبر  31 

 

  )مدققة(  )غير مدققة( 

  بآالف الريـاالت السعودية 

  480,616  495,521 مطالبات تحت التسويةال

  283,457  269,274 غير المبلغ عنها إجمالي المطالبات المتكبدة 

  (17,255)  (16,880) والحلول لقيمة التصفية : القيمة القابلة لإلسترداد خصم ي

  266,202  252,394 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

     احتياطي أقساط تأمين إضافية:

  9,054  12,950 احتياطي عجز أقساط تأمين -

  -  - احتياطي مخاطر إضافية غير منتهية -

 12,950  9,054  

     احتياطات فنية أخرى:

  -  - مخصص مصاريف تسوية مطالبات -

  7,701  7,102 مخصص تعديالت الخسائر غير الموزعة -

  -  - احتياطي اإلستحقاق غير النسبي لمعيدي التأمين -

 7,102  7,701  

  763,573  767,967 المطالبات تحت التسوية واالحتياطاتصافي 

     

     : يخصم

  (338,919)  (325,321) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية-

  (149,655)  (135,509) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها-

 (460,830)  (488,574)  

  274,999  307,137 تحت التسوية واالحتياطات صافي المطالبات

 

 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة 8-2

 تتمثل الحركة في األقساط غير المكتسبة فيما يلي:

 

 م )غير مدققة(2022 مارس 31 

 صافي  إعادة التأمين  االجمالي 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 535,505  (538,598)  1,074,103 الرصيد كما في بداية السنة

 307,893  (86,393)  394,286 األقساط المكتتبة خالل الفترة

 (271,816)  292,092  (563,908) األقساط المكتسبة خالل الفترة

 571,582  (322,899)  904,481 الرصيد كما في نهاية الفترة
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 )تتمة( االحتياطات الفنية .8

 )تتمة( المكتسبةالحركة في األقساط غير  8-2

 

 )مدققة( - م2021ديسمبر  31 

 صافي  إعادة التأمين  االجمالي 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 426,474  (363,490)  789,964 الرصيد كما في بداية السنة

 1,150,561  (1,188,273)  2,338,834 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (1,041,530)  1,013,165  (2,054,695) األقساط المكتسبة خالل السنة

 535,505  (538,598)  1,074,103 الرصيد كما في نهاية السنة

 

 

 الممتلكات والمعدات، الصافي .9

 

 م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 16,400  16,400 األراضي 

 8,119  8,421 ممتلكات ومعدات

 6,450  6,033 (1-9أصول حق االستخدام )ايضاح 

 30,854  30,969 

 

 مليون لاير سعودي. 0,4بلغ االستهالك المحمل على أصول حق اإلستخدام مبلغ  9-1

 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  .10

 

 م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 185,135  195,500 مستحقات ومطلوبات أخرى

 5,567  6,130 سداد التزامات االيجارات

 201,630  190,702 

 

 ان تحليل استحقاق اإليجارات المستحقة هو كما يلي:

 م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 بآالف الريـاالت السعودية 

 2,948  3,059 مستحق خالل سنة واحدة

 2,619  3,071 المستحق خالل أكثر من سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات

 6,130  5,567 



 ركة والء للتأمين التعاونيش
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 ارتباطات والتزامات .11

 

 تتمثل االلتزامات المحتملة واإلرتباطات للشركة فيما يلي:

 م2021ديسمبر  31  م2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 

 الريـاالت السعودية بآالف 

 8,375  9,375 ضمانالخطابات 

 

لإلجراءات القانونية في سياق األعمال العادية. لم يكن هناك أي تغيير في حالة اإلجراءات القانونية كما تم  تخضع الشركة

م.1220ديسمبر  31الكشف عنها في   

 

   العادلة لألدوات المالية ةالقيم .12

 

المشاركين  معاملة منظمة بين إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في

 في السوق في تاريخ القياس، يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما:

 

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات، أو -

 وباتأو في ظل عدم وجود سوق رئيسة، في السوق األكثر مالءمة للوصول للموجودات أو المطل -

 

قامت اإلدارة بتقييم أن النقد والودائع قصيرة األجل وأقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة والذمم المدينة من األطراف 

ذات العالقة والذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى وااللتزامات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير 

 .يرة األجل لهذه األدواتبسبب االستحقاقات قص

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

 

اريخ ت : األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة التي يمكن للشركة الوصول إليها في1المستوى 

 القياس؛

 

: األسعار المدرجة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند 2المستوى 

 إليها جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و

 

 أساس بيانات سوقية قابلة للمالحظة. لها تأثير جوهري غير مبنية على : طرق تقييم مدخالتها التي3المستوى 
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 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية  . 12

 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة .أ

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة 

لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات العادلة 

 المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة ألن المبلغ المدرج مقارب للقيمة العادلة بشكل معقول.
 

حاملي وثائق التأمين عـمليات 

 القيمة العادلة  المساهمينو

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 

 الريـاالت السعودية بآالف 

      غير مدققة() م2022 مارس 31
      

 174,404 - - 174,404 174,404 موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 89,839 - - 89,839 89,839 ستثمارات متاحة للبيعإ

 264,243 - - 264,243 264,243 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة 

 

 

 القيمة العادلة  عـمليات حاملي وثائق التأمين والمساهمين

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 

 الريـاالت السعودية بآالف 

      مدققة() - م2021ديسمبر  31
      

      مالية تم قياسها بالقيمة العادلةموجودات 

 237,398 - - 237,398 237,398 إستثمارات متاحة للبيع

 86,367 - - 86,367 86,367 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة 

 323,765 323,765 - - 323,765 

 

 قياس القيمة العادلة .ب

في أسهم مليون لاير سعودي(  137,156: 2021ديسمبر 31)مليون لاير سعودي  137,156لدى الشركة استثمارات بمبلغ 

طفأة تم تسجيلها بالتكلفة الم ضمن استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مليون لاير سعودي 327,306و غير مدرجة

بالتكلفة المطفأة لم يتم  في أسهم غير مدرجة والمسجلةاالستثمارات  .مليون لاير سعودي( 312,315: 2021ديسمبر 31)

بالقيمة العادلة في حالة عدم وجود سوق نشط أو وسائل أخرى لقياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. تعتقد اإلدارة عدم قياسها 

 وجود فرق جوهري بين القيم الدفترية والقيم العادلة لهذه االستثمارات.

 

 التحويل بين المستويات 
 خالل الفترة، لم يكن هناك تحويل بين المستويات. 
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 القطاعات التشغيلية .13

 

س إدارة من قبل مجل يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية لقطاعات الشركة التي يتم مراجعتها بإنتظام 

 الشركة في إطار دوره كصانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

 

تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية وتبليغها إلى  

تتوافق مع قائمة الدخل الموجزة. قطاعات الموجودات والمطلوبات تتألف من موجودات ومطلوبات مجلس اإلدارة بطريقة 

 تشغيلية.

 

حق صافي، مست –إن الموجودات القطاعية ال تحتوي على النقد وما في حكمه، ودائع قصيرة األجل، أقساط وذمم التأمين المدينة 

مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى، ممتلكات ومعدات وموجودات غير  من عمليات التأمين، إيرادات عمولة مستحقة، مصاريف

 ملموسة. وفقاً لذلك يتم تضمينها ضمن الموجودات غير الموزعة.

 

إن المطلوبات القطاعية ال تحتوي على مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين، مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى، أرصدة 

عمليات المساهمين، مكأفأة نهاية الخدمة، والخسارة المستحقة عنها وفائض عمليات التأمين. معيدي التأمين الدائنة، مستحق إلى 

 وعليه، يتم تضمينها ضمن المطلوبات غير الموزعة.

 

أن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة ال يتم تبليغها لصانع القرار التشغيلي الرئيسي ضمن القطاعات ويتم مراقبتها على 

 أساس مركزي.

 

ال تتضمن القطاعات موجودات ومطلوبات المساهمين بحيث يتم عرضها ضمن الموجودات / المطلوبات غير الموزعة على 

 التوالي. 

 

المعلومات القطاعية المقدمة إلى الرئيس التنفيذي للشركة للقطاعات التي يجب اإلبالغ عنها إلجمالي األصول وااللتزامات الشركة 

مارس  31، وإجمالي إيراداتها ومصروفاتها وصافي دخلها للفترة المنتهية في م2021مبر ديس 31و م2022مارس  31في 

 :هي كما يلي م2021 مارس 31و م2022
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 (تتمه)القطاعات التشغيلية  .13

 

 المركز المالي

، إجمالي م2021 ديسمبر 31و م2022 مارس 31في أن المعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم اإلفصاح فيها عن إجمالي الموجودات والمطلوبات للشركة كما 

 اإليرادات، المصاريف، وصافي الدخل عن فترة الثالثة والتسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ كانت كما يلي:

 

 
  (المدققة)غير  م   2022مارس  31كما في  

   عمليات التأمين  

 

 

 تأمين طبي

تأمين 

 مركبات

تأمين 

 ممتلكات

 

 

 تأمين هندسي تأمين طاقة

الحماية 

 أخرى واالدخار

 إجمالي

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 اإلجمالي المساهمين

             الموجودات 

 332,899 - 332,899 130,780 3,007 49,011 37,940 109,317 175 2,669 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 325,321 - 325,321 57,865 17,442 33,456 - 216,112 - 446 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 31,854 - - المبلغ عنها

 

64,300 20,046 2,097 17,212 135,509 - 135,509 

 108,525 - 108,525 - 108,525 - - - - - حصة معيدي التأمين من االحتياطات الحسابية 

 40,515 - 40,515 5,693 168 3,454 24 2,423 13,416 15,337 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 2,192,633 831,104 1,361,529 - - - - - - - موجودات غير موزعة 

 3,135,402 831,104 2,304,298 211,550 131,239 105,967 102,264 359,706 13,591 18,452 إجمالي الموجودات

           

           المساهمينالمطلوبات وحقوق 

 904,481 - 904,481 154,138 6,889 52,469 38,219 113,468 273,713 265,585 غير مكتسبة  تأمين أقساط

 23,358 - 23,358 7,817 59 6,576 1,856 6,428 17 605 عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 

 495,521 - 495,521 70,832 64,338 34,160 - 217,709 57,902 50,580 مطالبات تحت التسوية 

 252,394 - 252,394 21,634 8,849 21,496 64,623 33,057 71,701 31,034 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 108,525 - 108,525 - 108,525 - - - - - إجمالي االحتياطات الحسابية 

 12,950 - 12,950 - 497 - - - 10,857 1,596 احتياطيات أقساط تأمين إضافية

 7,102 - 7,102 826 436 180 32 190 4,740 698 احتياطيات فنية أخرى 

 1,331,071 831,104 499,967 - - - - - - -   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين غير الموزعة

 3,135,402 831,104 2,304,298 255,247 189,593 114,881 104,730 370,852 418,930 350,098 المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق 
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 (تتمه)القطاعات التشغيلية  .13

 (تتمه)المركز المالي 
   م )مدققة(2021ديسمبر  31كما في   

   عمليات التأمين  

 تأمين ممتلكات تأمين مركبات تأمين طبي 

 

 

 

 تأمين طاقة

 

 تأمين هندسي

 

 

الحماية 

 أخرى واالدخار

عمليات  -مجموع 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

   

           موجوداتال
           

 538,598 - 538,598 153,299 587 57,986 144,495 178,620 47 3,564 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 338,919 - 338,919 57,358 15,284 33,813 - 232,018 - 446 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 33,416 - -   المبلغ عنها

 

63,217 34,280 

 

6,735 12,007 149,655 - 149,655 

 123,696 - 123,696 - 123,696 - - - - - حصة معيدي التأمين من االحتياطات الحسابية 

 36,476 - 36,476 6,108 123 3,414 37 3,241 13,005 10,548 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 2,259,837 854,879 1,404,958 - - - - - - - موجودات غير موزعة

 3,447,181 854,879 2,592,302 228,772 146,425 129,493 207,749 447,295 13,052 14,558 مجموع الموجودات

          

           المطلوبات وحقوق المساهمين

 1,074,103 - 1,074,103 178,466 3,491 61,650 145,081 184,173 304,320 196,922 أقساط تأمين غير مكتسبة

 31,258 - 31,258 8,277 25 6,635 6,456 9,059 5 801 عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة

 480,616 - 480,616 72,378 47,588 35,033 - 233,827 46,500 45,290 مطالبات تحت التسوية

 266,202 - 266,202 16,264 18,872 35,431 63,339 34,273 68,348 29,675 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 123,696 - 123,696 - 123,696 - - - - - إجمالي االحتياطات الحسابية 

 9,054 - 9,054 - 127 - - - 8,841 86 احتياطيات أقساط تأمين إضافية

 7,701 - 7,701 851 445 165 12 146 5,468 614 احتياطات فنية أخرى

 1,454,551 854,879 599,672 - - - - - - -   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين غير الموزعة

 3,447,181 854,879 2,592,302 276,236 194,244 138,914 214,888 461,478 433,482 273,388   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 القطاعات التشغيلية )تتمه( .13 
 م2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
 (مدققة)غير    

 إجمالي أخرى الحماية واالدخار تأمين هندسي تأمين طاقة تأمين ممتلكات تأمين مركبات تأمين طبي 
         يرادات اإل

         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 392,889 39,535 16,252 12,807 24,095 12,176 113,956 174,068 مباشر -
 1,397 - 46 59 - 1,292 - - إعادة التأمين  -
 174,068 113,956 13,468 24,095 12,866 16,298 39,535 394,286 

         التأمين المسندةأقساط إعادة 
 (1,531) - - (939) - (592) - - محلية  -
 (83,323) (28,637) (9,099) (10,371) (24,078) (11,013) (175) 50 أجنبية  -
 50 (175) (11,605) (24,078) (11,310) (9,099) (28,637) (84,854) 

 (1,539) (200) - (327) - (327) (685) - مصاريف فائض الخسارة 
 307,893 10,698 7,199 1,229 17 1,536 113,096 174,118 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

التغيرات في أقساط التأمين غير 
 (36,077) 1,811 (979) 206 307 1,401 30,735 (69,558) المكتسبة، صافي

 271,816 12,509 6,220 1,435 324 2,937 143,831 104,560 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 17,758 3,838 342 2,506 6,320 4,559 5 188 عموالت إعادة التأمين 
 37 20 - 2 - 3 12 - إيرادات اكتتاب أخرى

 289,611 16,367 6,562 3,943 6,644 7,499 143,848 104,748  مجموع اإليرادات
         تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 259,780 5,012 11,896 575 - 16,743 138,333 87,221 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 13,170 - 13,170 - - - - - قالوثائ وإستحقاقات صفياتت
مصاريف متكبدة متعلقة 

 9,406 - - - - - 3,489 5,917 مطالباتالب
حصة معيدي التأمين من 

 (36,922) (2,586) (17,067) (314) - (16,274) (113) (568) المطالبات المدفوعة 
صافي المطالبات والمنافع 

 245,434 2,426 7,999 261 - 469 141,709 92,570 األخرى المدفوعة 
التغيرات في المطالبات تحت 

 28,503 (2,052) 14,592 (516) - (213) 11,402 5,290 التسوية، صافي 
التغيرات في المطالبات المتكبدة 

 338 166 (5,386) 299 201 346 3,353 1,359 غير المبلغ عنها، صافي 
صافي المطالبات والمنافع 

 274,275 540 17,205 44 201 602 156,464 99,219 األخرى المتكبدة
 3,896 - 370 - - - 2,016 1,510 احتياطيات أقساط تأمين إضافية

 (599) (24) (10) 15 20 44 (728) 84 احتياطات فنية أخرى 
 18,787 2,651 108 1,278 20 1,770 6,999 5,961 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 27,003 703 11 66 5,765 64 13,632 6,762 مصاريف اكتتاب أخرى
مجموع تكاليف ومصاريف 

 323,362 3,870 17,684 1,403 6,006 2,480 178,383 113,536 االكتتاب 
/ )خسارة( صافي دخل 

 (33,751) 12,497 (11,122) 2,540 638 5,019 (34,535) (8,788) االكتتاب
)مصاريف( / إيرادات تشغيلية 

    أخرى
 

    
مخصص ديون مشكوك في 

    تحصيلها 
 

   (14,365) 
 (36,674)        مصاريف عمومية وإدارية 

 4,029        عمولة من الودائعإيردات 
من  أرباح  توزيعاتإيردات 

    ستثماراتالا
 

   3,953 
 -        أنخفاض في قيمة االستثمارات 
 30,453        أرباح محققة من االستثمارات 

أرباح غير محققة من 
    االستثمارات 

 
   14,046 

 (مصاريفالاإليرادات/)مجموع 
    تشغيلية أخرىال

 
   1,442 

 (32,309)      الدخل وإسناد الفائض  للفترة قبل الزكاة وضريبة الخسارةإجمالي 
 (4,500)        للفترة  الزكاة
 (36,809)        الخسارة الفترة  صافي

الدخل العائد إلى  مجموع
    عمليات التأمين

 
   - 

صافي خسارة الفترة العائدة 
    إلى المساهمين

 
   

 
(36,809) 
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 القطاعات التشغيلية )تتمه( .13
 

 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 (مدققة)غير   
 

 تأمين طبي
تأمين 
 تأمين هندسي تأمين ممتلكات مركبات

الحماية 
 إجمالي أخرى واالدخار

        يرادات اإل
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 340,433 64,062 15,822 29,331 10,521 164,104 56,593 مباشر -
 2,925 - 2,848 77 - - - إعادة التأمين  -
 56,593 164,104 10,521 29,408 18,670 64,062 343,358 

        أقساط إعادة التأمين المسندة
 (5,161) - - (4,143) (1,018) - - محلية  -
 (94,908) (52,693) (9,446) (23,384) (8,552) - (833) أجنبية  -
 (833) - (9,570) (27,527) (9,446) (52,693) (100,069) 

 (1,472) (232) - (307) (307) (626) - مصاريف فائض الخسارة 
 241,817 11,137 9,224 1,574 644 163,478 55,760 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، 
 (21,902) (2,914) (2,763) (742) 120 5,693 (21,296) صافي

 219,915 8,223 6,461 832 764 169,171 34,464 التأمين المكتسبةصافي أقساط 
 10,213 3,873 152 2,856 3,240 15 77 عموالت إعادة التأمين 
 722 458 - 2 3 145 114 إيرادات اكتتاب أخرى

 230,850 12,554 6,613 3,690 4,007 169,331 34,655  مجموع اإليرادات
        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 211,907 2,353 7,261 360 2,848 168,127 30,958 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 4,180 - 4,180 - - - - الوثائق وإستحقاقات صفياتت
 6,954 - - - - 5,404 1,550 مطالباتالمصاريف متكبدة متعلقة ب

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 (15,226) (1,648) (9,607) (310) (2,479) (13) (1,169) المدفوعة 

صافي المطالبات والمنافع األخرى 
 207,815 705 1,834 50 369 173,518 31,339 المدفوعة 

التغيرات في المطالبات تحت التسوية، 
 15,751 4,014 3,142 112 (111) (448) 9,042 صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير 
 (9,077) (840) 1,010 (217) 64 (4,964) (4,130) المبلغ عنها، صافي 

صافي المطالبات والمنافع األخرى 
 214,489 3,879 5,986 (55) 322 168,106 36,251 المتكبدة

 (11,534) - - - - (11,575) 41 احتياطيات أقساط تأمين إضافية
 402 5 519 (32) 7 (120) 23 احتياطات فنية أخرى 

 14,324 2,155 20 1,316 1,202 7,435 2,196 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  
 21,305 1,693 485 398 194 15,608 2,927 مصاريف اكتتاب أخرى

 238,986 7,732 7,010 1,627 1,725 179,454 41,438 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 (8,136) 4,822 (397) 2,063 2,282 (10,123) (6,783) االكتتاب/ )خسارة( صافي دخل 

        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (1,755)       مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (35,869)       مصاريف عمومية وإدارية 
 4,210       من الودائعإيرادات عمولة 

محققة من وأرباح أرباح توزيعات 
 14,470       االستثمارات 

 3,223       أرباح غير محققة من االستثمارات 
 (15,721)       تشغيلية أخرىالمصاريف المجموع 
 (23,857)     الدخل وإسناد الفائض  للفترة قبل الزكاة وضريبة الخسارةإجمالي 

 (3,750)       وضريبة الدخل  الزكاة
 (27,607)       خسارة الفترة  مجموع
 -       الدخل العائد إلى عمليات التأمين مجموع
إلى  ةالفترة العائد خسارةصافي 

 (27,607)       المساهمين
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معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة .14

 مجلس االدارة والشركاتتتمثل الجهات ذات عالقة في المساهمين الرئيسين، موظفي اإلدارة الرئيسين في الشركة، وأعضاء 

المملوكة للمساهمين الرئيسين والشركات األخرى المسيطر عليها أو الخاضعة للرقابة المشتركة أو التي تؤثر عليها هذه الجهات 

بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل 

 الجوهرية خالل الفترة واألرصدة المرتبطة بها: المعامالت

صافي الرصيد المدين / )الدائن( كما في أشهر المنتهية الثالثةالمعامالت لفترة 

م2022 مارس 31

 مارس 31

م2021
 مارس 31

م2021ديسمبر  31  م2022

مدققة()  غير مدققة()غير مدققة()  غير مدققة()

الريـاالت السعودية بآالفالريـاالت السعودية بآالف

الكيانات المسيطر عليها أو المسيطر عليها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير من قبل الجهات ذات عالقة
أقساط التأمين المكتتبة / مستحق من 

 أخرى  

أعضاء مجلس اإلدارة وجهات   -

4,48514,3916,7383,567 ذات عالقة

---- موظفي اإلدارة الرئيسية  -

حصة معيدي التأمين للمطالبات  

(40)--- المدفوعة 

إجمالي المطالبات المدفوعة والذمم 

الدائنة إلى أعضاء مجلس اإلدارة 

(2,693)3,80911,1143,069 وجهات ذات عالقة

خالل الفترة كما يلي:كانت مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسية 
مارس  31

م2022

)غير مدققة(

مارس  31

م2021

)غير مدققة(

الريـاالت السعودية بآالف

1,4081,436الرواتب والبدالت األخرى

454626 تعويض نهاية الخدمة

1,8622,062

1,3161,263مكافآت الى المكلفين بالحوكمة

 زكاة وضريبة دخل .15

لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك )الهيئة(  م2022مارس  31قدمت الشركة إقرار الزكاة وضريبة الدخل بعد الربع المنتهي في 

م وقامت بسداد الزكاة المعلنة 2021ديسمبر  31المعروفة سابقا باسم مصلحة الزكاة والدخل )المصلحة( حتى السنة المنتهية في 

 م. 2023أبريل  30لوبة من الهيئة وتكون سارية حتى وهي بصدد الحصول الشهادة المط

وضع الربوط

 خالل عام 2019م، استلمت الشركة ربط زكوي والتزام ضریبي اضافي لسنة 2016م بقیمة 20 ملیون لایر سعودي. خالل 
الفترة، نجحت الشركة في االعتراض على معظم البنود الواردة في ھذا الربط ودفعت مبلغ 1.9 ملیون لایر سعودي كتسویة 

كاملة ونھائیة. 
خالل 2020م، استلمت الشركة ربط زكوي عن سنة 2014م، ویعتبر التزام زكوي وضریبي إضافي بمبلغ 5.9 ملیون لایر 

سعودي. ھذا إضافة إلى أنھ خالل عام 2020م، قد استلمت الشركة أوامر ربط للسنوات 2015م، 2017م، و2018م، 
بإاللتزام اإلضافي للزكاة والضریبة بمبلغ 9.3 ملیون لایر سعودي. وقد استأنفت الشركة ھذا الربط ومازال قید الفحص من قبل 

ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك. 
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 (تتمه)زكاة وضريبة دخل  .15

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 

من أجل الرد في فترة زمنية محددة وهي واثقة من أنه سيتم تعديل االلتزام اإلضافي  تقوم إدارة الشركة بمراجعة الربط الزكوي

بشكل كبير لمصلحة الشركة. تعتقد اإلدارة أن المخصص كما هو وارد في القوائم المالية يغطي اإللتزام اإلضافي الذي يخص 

 .الزكاة وضريبة الدخل

 

زكوي التقريبي أو صافي الربح المعدل، أيهما أعلى، المتعلق بحصص من الوعاء ال ٪2.5يتم اثبات مخصص للزكاة بنسبة 

 المساهمين السعوديين في الشركة.

 

 من صافي الربح المعدل المتعلق بالمساهمين غير السعوديين في الشركة. ٪ 20يتم اثبات ضريبة دخل بنسبة  

 

 نسب المساهمين الخاضعين للزكاة وضريبة الدخل
 كما في نهاية الفترة / السنة: فيما يلي نسب المساهمين

 

 

 مارس 31

 م2022

٪ 

 ديسمبر 31 
 م2021

٪ 

  

 87,35  87,35 المساهمين الخاضعين للزكاة

 12,65  12,65 المساهمين الخاضعين لضريبة الدخل

 

 رأس المال .16

 

ن م، يتكون م2022 مارس 31مليون ريـال سعودي كما في  646,4إن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع قد بلغ  

مليون  64.6 م، يتكون من2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي في  646.4ريـال سعودي لكل سهم ) 10مليون سهم بقيمة  64.6

 ريـال سعودي لكل سهم(. 10سهم  بقيمة 

 

 20سعودي، من خالل إصدار مليون لاير  400مليون لاير سعودي إلى  200م، قامت الشركة بزيادة رأسمالها من 2015في عام 

 30,1 لاير سعودي للسهم الواحد. وقد نتج عن ذلك عالوة إصدار قدرها 12ن والتي تم طرحها بسعر يمليون سهم إلى المساهمين الحالي

 مليون لاير سعودي بعد خصم تكلفة اإلصدار.

 

هـ باجتماع الجمعية العامة غير العادية 1440ان شعب 3م الموافق 2019أبريل  8أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في 

مليون  528مليون لاير سعودي إلى  440وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من  .لزيادة رأس مال الشركة

خالل رسملة األرباح المحتجزة لاير سعودي عن طريق إصدار سهم منحة لكل خمسة أسهم حالية يملكها المساهم. تم زيادة رأس المال من 

 1440رمضان  16مليون لاير سعودي. تمت الموافقة على زيادة رأس المال من قبل المساهمين في اجتماعهم المنعقد بتاريخ  88بمبلغ 

 (.م2019مايو  21هـ )الموافق 
 

هـ، 1441محرم  30م الموافق 2019سبتمبر  29قام مجلس إدارة الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 

سهم  11,839,706لاير سعودي من خالل إصدار  646,397,060لاير سعودي الى  528,000,000بزيادة رأس مال الشركة من 

بات وعادي لدمج شركة )متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني( وتحويل جميع موجودات ومطل

مت ت شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني إلى الشركة من خالل عرض تبادل أسهم.

سهم من أسهم الشركة على 11,839,706عملية اإلندماج بنجاح وتم إصدار األسهم وفقًا لذلك خالل العام. تم تحديد القيمة العادلة البالغة 

لاير سعودي للسهم الواحد في تداول بتاريخ آخر تداول قبل تاريخ االستحواذ  16.18إغالق السوق ألسهم والء العادية بسعر  أساس سعر

م. لم تكن تكاليف اإلصدار المنسوبة مباشرة إلى إصدار األسهم جوهرية. نتيجة لذلك ، كانت هناك زيادة في رأس 2020فبراير  29في 

 .ألف لاير سعودي على التوالي 73,169ألف لاير سعودي و  118,397م بمبلغ المال وعالوة إصدار األسه
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 )تتمة(  رأس المال .16

م( بزيادة رأس المال عن طريق 2021يناير  11هـ )الموافق 1442جمادى األول  27أوصى مجلس اإلدارة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

 سعودي لدعم خطة نمو الشركة والحفاظ على هاما المالءة المالية. إال مليون لاير 775طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ إضافي وقدره 

ذي الحجة  5م الموافق 2021يوليو  15م، أعلنت الشركة في تداول بتاريخ 2021يونيو  30أنه، وفي تاريخ الحق للربع المنتهي في 

ـ تأجيل إصدار حقوق األولوية وذلك بسبب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ساب 1442 م جدوى ساب تكافل"( حتى يتسني لها تقيي)“تكافل ه

 اندماج الشركتين.

 

 في الشركة هو على النحو التالي: المساهمينإن هيكل 
 

 (مدققةم )غير 2022  مارس  31 

 األسهم المدفوعة  األسهم المصرح بها والصادرة   

 بآالف الرياالت السعودية  عدد األسهم  

13,551,91 على الحياةالشركة األمريكية للتأمين   35,519  35,519 
 35,451  35,451 3,545,146 البنك العربي الوطني

 20,206  20,206 2,020,569 شركة التأمين العام الدولية 
8055,522,0 ىأخر  555,221  555,221 

 646,397  646,397 64,639,706 إجمالي

     
 
 

 (مدققة) م2021 ديسمبر 31 

 األسهم المدفوعة األسهم المصرح بها والصادرة  

 بآالف الرياالت السعودية  عدد األسهم  

 35,519  35,519 3,551,911 الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

 35,451  35,451 3,545,146 البنك العربي الوطني

 20,206  20,206 2,020,569 شركة التأمين العام الدولية 

 555,221  555,221 55,522,080 ىأخر

 646,397  646,397 64,639,706 إجمالي

 

 

 األرباح الموزعة .17

 

 .لم يتم اقتراح أو دفع توزيعات أرباح خالل الفترة

 

 إدارة رأس المال .18

يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال سليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة حقوق  

 المساهمين.

 

تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم العجز بين مستويات رأس المال المصرح به والمطلوبة على أساس منتظم. يتم 

رأس المال الحالي في ضوء تغيرات ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل إجراء تعديالت على مستويات 

 الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو األسهم المصدرة.

 المال المفروضة عليها خالل الفترة المالية.في رأي مجلس اإلدارة، أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس 

 

 ربحية السهم .19
 

يتم احتساب ربحية السهم األساسي والمخفض بتقسيم صافي ربح الفترة من دخل المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم  

 العادية القائمة خالل الفترة. 
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 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة .20

 

 م2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  )غير مدققة(

 

 

 الفئة

  الشركات

 

 أفراد

مجموع أقساط 

 التأمين المكتتبة

متناهية 

 الصغر

 

 صغيرة

 

 متوسطة

 

 كبيرة

 بآالف الرياالت السعودية 

 174,068 16,424 124,604 9,781 10,519 12,740 تأمين طبي

 113,956 96,947 10,781 3,370 2,479 379 تأمين مركبات

 13,468 - 6,060 1,765 2,688 2,955 تأمين ممتلكات

 12,866 - 7,776 3,256 960 874 تأمين هندسي

 24,095 - 24,087 8 - - تأمين طاقة 

 16,298 462 7,307 329 400 7,800 تأمين الحماية واالدخار

 39,535 8,341 15,053 8,002 6,267 1,872 أخرى

 394,286 122,174 195,668 26,511 23,313 26,620 المجموع

 

 

 م2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  )غير مدققة(

 

 

 الفئة

  الشركات

 

 أفراد
مجموع أقساط 

 متناهية الصغر التأمين المكتتبة

 

 صغيرة

 

 متوسطة

 

 كبيرة

 بآالف الرياالت السعودية 

 56,593 5,474 39,150 5,812 2,970 3,187 تأمين طبي

 164,104 132,190 23,996 4,980 2,152 786 تأمين مركبات

 10,521 - 3,504 3,546 1,369 2,102 تأمين ممتلكات

 29,408 - 19,372 8,015 997 1,024 تأمين هندسي

 18,670 770 14,796 51 94 2,959 الحماية واالدخار تأمين

 64,062 1,109 42,737 7,576 7,154 5,486 أخرى

 343,358 139,543 143,555 29,980 14,736 15,544 المجموع
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 معلومات إضافية .21

 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة
 

 مدققة() - م2021ديسمبر  31  غير مدققة() - م2022 مارس 31 

 
 عمليات التأمين

عمليات 

 عمليات التأمين  المجموع المساهمين

عمليات 

 المجموع المساهمين
 

 الريـاالت السعودية بآالف  الريـاالت السعودية بآالف

        موجـوداتال

 325,055 2,172 322,883  431,074 15,862 415,212 نقد وما في حكمه

 201,659 - 201,659  203,424 - 203,424 ودائع قصيرة األجل

 100,000 - 100,000  80,000 - 80,000 األجل طويلةودائع 

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين 

 582,129 - 582,129  470,272 - 470,272   الصافي -مدينة 

حصة معيدي التأمين من األقساط 

 538,598 - 538,598  332,899 - 332,899 غير المكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 338,919 - 338,919  325,321 - 325,321   تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 149,655 - 149,655  135,509 - 135,509   المتكبدة غير المبلغ عنها

حصة معيدي التأمين من 

 123,696 - 123,696  108,525 - 108,525 االحتياطات المحاسبية 

 36,476 - 36,476  40,515 - 40,515   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 773,236 710,288 62,948  728,705 665,755 62,950 استثمارات

 4,437 4,437 -  13,694 13,694 - عمليات التأمين مستحق من

مصاريف مدفوعة مقدماً 

 97,401 213 97,188  93,184 943 92,241   وموجودات أخرى

 30,969 - 30,969  30,854 - 30,854 ، صافي معداتالممتلكات وال

 37,713 32,531 5,182  37,091 32,381 4,710 ملموسةموجودات غير 

 24,415 24,415 -  24,415 24,415 - شهرة

 64,640 64,640 -  64,640 64,640 - وديعة نظامية

 10,764 10,764 -  10,925 10,925 -   مستحقة وديعة نظامية اتايراد

 7,419 5,419 2,000  4,355 2,489 1,866   ةعمولة مستحق اتايراد

 3,447,181 854,879 2,592,302  3,135,402 831,104 2,304,298 مجموع الموجودات



 للتأمين التعاونيشركة والء 
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 (تتمه)قائمة المركز المالي األولية الموجزة       
 

 مدققة() - م2021ديسمبر  31  غير مدققة() - م2022 مارس 31 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

  المجموع المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

 الريـاالت السعودية بآالف  الريـاالت السعودية بآالف 

        المطلوبات

لحملة وثائق  الدفع مطالبات مستحقة

 58,860 - 58,860 التأمين

 

47,658 - 47,658 

 190,702 2,134 188,568  201,630 3,098 198,532 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 335,026 - 335,026  204,794 - 204,794 مستحقة الدفع التأمينأرصدة معيدي 

 1,074,103 - 1,074,103  904,481 - 904,481 أقساط تأمين غير مكتسبة

 31,258 - 31,258  23,358 - 23,358 عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة

 480,616 - 480,616  495,521 - 495,521 مطالبات تحت التسوية

 266,202 - 266,202  252,394 - 252,394 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 123,696 - 123,696  108,525 - 108,525 إجمالي االحتياطات الحسابية 

 9,054 - 9,054  12,950 - 12,950 احتياطيات أقساط تأمين إضافية

 7,701 - 7,701  7,102 - 7,102 احتياطات فنية أخرى

 21,982 - 21,982  22,086 - 22,086 الخدمةتعويض نهاية 

 31,208 31,208 -  35,708 35,708 - دخلالزكاة وضريبة ال

 10,764 10,764 -  10,925 10,925 -   إلى ساما ةعمولة مستحق اتايرادعائد 

 4,437 - 4,437  13,694 - 13,694 عمليات المساهمين مستحق الى

 2,148 - 2,148  2,148 - 2,148 فائض متراكم مستحق الدفع

 2,354,176 49,731 2,304,445 مجموع المطلوبات
 

2,592,449 44,106 2,636,555 

        

        لكيةحقوق الم

 646,397 646,397 -  646,397 646,397 - رأس المال

 103,277 103,277 -  103,277 103,277 - عالوة اصدار

 63,327 63,327 -  63,327 63,327 - احتياطي نظامي

 (40,750) (40,750) -  (77,559) (77,559) - خسائر متراكمة 

احتياطي القيمة العادلة على 

 45,931 45,931 - المتاحة للبيع االستثمارات

 

- 38,522 38,522 

 810,773 810,773 -  781,373 781,373 -   مجموع حقوق المساهمين

احتياطي إعادة قياس التزام المنافع 

 (147) - (147) لعمليات التأمين  –المحددة 

 

(147) - (147) 

 810,626 810,773 (147)  781,226 781,373 (147) مجموع حقوق الملكية 

 3,447,181 854,879 2,592,302  3,135,402 831,104 2,304,298 لكيةمجموع المطلوبات وحقوق الم



للتأمين التعاونيشركة والء 
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في: قائمة الدخل األولية الموجزة

 م2020 مارس 31م2021 مارس 31

غير مدققة()
عمليات 

التأمين

عمليات 

المجموعالمساهمين

عمليات 

التأمين

عمليات 

المجموعالمساهمين

الريـاالت السعودية بآالفالريـاالت السعودية بآالف

 يراداتإلا

المكتتبةإجمالي أقساط التأمين 

340,433-392,889340,433-392,889 مباشرة -

2,925-1,3972,925-1,397 إعادة التأمين -

394,286 - 394,286  343,358 -343,358

أقساط إعادة التأمين المسندة

(5,161)-(5,161)(1,531)-(1,531) محلية  -

(94,908)-(94,908)(83,323)-(83,323) أجنبية -

(84,854) - (84,854)  (100,069) -(100,069) 

(1,472)-(1,472)(1,539)-(1,539) مصاريف فائض الخسارة

241,817-307,893241,817-307,893 صافي أقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، 

(21,902)-(21,902)(36,077)-(36,077) الصافي

219,915-271,816219,915-271,816 صافي أقساط التأمين المكتسبة

10,213-17,75810,213-17,758 عموالت إعادة التأمين

722-37722-37 إيرادات إكتتاب أخرى

230,850-289,611230,850-289,611 مجموع اإليرادات

 تكاليف ومصاريف االكتتاب  

211,907-259,780211,907-259,780 إجمالي المطالبات المدفوعة

4,180-13,1704,180-13,170تصفيات وإستحقاقات الوثائق

6,954- 6,954  9,406 - 9,406 مصاريف متكبدة متعلقة بمطالبات

(15,226)- (15,226)  (36,922) - (36,922) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

207,815-245,434207,815-245,434صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

15,751- 15,751  28,503 - 28,503 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، الصافي

 متكبدة غير مبلغ عنها، التغيرات في مطالبات

(9,077)-(9,077)338-338 الصافي

214,489- 214,489  274,275 - 274,275 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة 

(11,534)-(11,534)3,896-3,896احتياطيات أقساط تأمين إضافية

402-402(599)-(599) احتياطات فنية أخرى

14,324-18,78714,324-18,787 وثائق تأمين اكتتابتكاليف 

21,305-27,00321,305-27,003 مصاريف اكتتاب أخرى

238,986- 238,986  323,362 - 323,362 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب  

(8,136)-(8,136)(33,751)-(33,751)االكتتاب  خسارةصافي 



للتأمين التعاونيشركة والء 

 )شركة مساهمة سعودية(
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)غير مدققة( (تتمه)قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في: 

 م2021 مارس 31م2022 مارس 31

عمليات 

التأمين

عمليات 

المجموعالمساهمين

عمليات 

التأمين

عمليات 

المجموعالمساهمين

الريـاالت السعودية بآالفالريـاالت السعودية بآالف

 تشغيلية أخرىايرادات /مصاريف( )

(1,755)- (1,755)  (14,365) - (14,365) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

(35,869)(2,473)(33,396)(36,674)(2,256)(34,418) ادارية و مصاريف عمومية 

1,7612,2684,0299763,2344,210 ات عمولة من الودائعإيراد

1,2571,257-3,9533,953-ستثماراتالتوزيعات ارباح من ا اتايراد

------ أنخفاض في قيمة االستثمارات 

13,21313,213-30,45330,453- أرباح محققة من االسثمارات 

3,2233,223-14,04614,046- أرباح غير محققة من االستثمارات 

(15,721)18,454(34,175)48,4641,442(47,022) التشغيلية األخرى ( /إيراداتالمصاريف)مجموع 

 قبل الزكاة وضريبة الدخل  للفترة الدخل إجمالي

(23,857)18,454(42,311)(32,309)48,464(80,773) وإسناد الفائض

------الزكاة للفترة 

(3,750)(3,750)-(4,500)(4,500)-ضريبة الدخل 

(27,607)14,704(42,311)(36,809)43,964(80,773)للفترة (الخسارةالدخل /) صافي

-(42,311)42,311-(80,773)80,773الخسارة المحولة إلى المساهمين 

صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تحويل 

(27,607)(27,607)-(36,809)(36,809)- الفائض الى المساهمين 

)بالريال السعودي للسهم( االساسي والمخفضالسهم  خسارة

(0,57) (0,43)

 قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في:

 م2021 مارس 31م2022 مارس 31

غير مدققة()

عمليات 

التأمين

عمليات 

المجموع المساهمين

عمليات 

التأمين

عمليات 

المجموع المساهمين

الريـاالت السعودية بآالفالريـاالت السعودية بآالف

(27,607)(27,607)-(36,809)(36,809)-للفترة الخسارةمجموع 

 الشامل اآلخر/الدخل 

تم أو قد يتم تصنيفها إلى قائمة الدخل األولية الموجزة في الفترات الالحقةقد البنود التي 

- استثمارات متاحة للبيع:

(13,213)(13,213)-(27,136)(27,136)- :أرباح محققة محولة إلى الدخل -

18,13418,134-34,54534,545- العادلةالتغير في القيمة - 

(22,686)(22,686)-(29,400)(29,400)-للفترة ةالشامل الخسارةمجموع 
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 أشهر( الثالثةلفترة )قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة 

 

 غير مدققة()
 التأمينعمليات 

عمليات 

  المجموع المساهمين

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

  الرياالت السعودية  بآالف م2021  الرياالت السعودية بآالف م2022 

        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 (23,857) (23,857) -  (32,309) (32,309) - للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل الخسارةصافي 

        نقدية:الغير البنود للتعديالت 

 2,304 - 2,304  1,316 - 1,316   اسـتهالك ممتلكات ومعدات

 203 - 203  621 150 471 ملموسةالإطفاء موجودات غير 

 1,755 - 1,755  14,365 - 14,365 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (1,257) (1,257) -  (3,953) (3,953) - ستثماراتالتوزيعات ارباح من ا اتايراد

 (4,210) (3,234) (976)  (4,029) (2,268) (1,761) ودائعال من إيرادات عمولة

 (13,213) (13,213) -  (30,453) (30,453) - أرباح محققة من االستثمارات

 1,053 - 1,053  1,034 - 1,034 مخصص تعويض نهاية الخدمة

 25 - 25  564 - 564 تكلفة التمويل 

        

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة:

 23,358 - 23,358  97,492 - 97,492 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 59,900 - 59,900  205,699 - 205,699   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

التأمين من المطالبات تحت حصة معيدي 

 13,598 - 13,598   التسوية

 

(19,604) - (19,604) 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 14,146 - 14,146  المبلغ عنها

 

4,093 - 4,093 

 2,614 - 2,614  15,171 - 15,171 االحتياطات الحسابيةحصة معيدي التأمين من 

 (1,782) - (1,782)  (4,039) - (4,039) تأمين مؤجلةتكاليف اكتتاب وثائق 

 4,717 (1,992) 6,709  4,217 (730) 4,947 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 2,216 - 2,216  11,202 - 11,202 لحملة وثائق التأمينالدفع مطالبات مستحقة 

 (17,622) 1,128 (18,750)  18,439 964 17,475 ومطلوبات أخرى ةمستحقمصاريف 

 (44,820) - (44,820)  (130,232) - (130,232) مستحقة الدفعأرصدة معيدي التأمين 

 (37,998) - (37,998)  (169,622) - (169,622) أقساط تأمين غير مكتسبة

 695 - 695  (7,900) - (7,900) عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة

 35,355 - 35,355  14,905 - 14,905 مطالبات تحت التسوية

 (13,170) - (13,170)  (13,808) - (13,808) مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 (2,614) - (2,614)  (15,171) - (15,171) إجمالي االحتياطيات الحسابية

 (11,534) - (11,534)  3,896 - 3,896 احتياطيات أقساط تأمين إضافية

 402 - 402  (599) - (599) احتياطات فنية أخرى

 73,149 (68,599) 4,550  (10,566) (42,425) (52,991) 

 (1,704) - (1,704)  (930) - (930) مدفوعالنهاية الخدمة  مخصص

 الناتج من / )المستخدم في(صافي النقد 

 3,620 (68,599) 72,219 التشغيلية االنشطة

 

(12,270) (42,425) (54,695) 

 



شركة والء للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
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(تتمه)أشهر  الثالثةقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة لفترة 

عمليات 

التأمين

عمليات 

المجموعالمساهمين

عمليات 

التأمين

عمليات 

المجموعالمساهمين

الرياالت السعودية  بآالف م2021الرياالت السعودية بآالف م2022

ة األنشطة االستثماريالتدفقات النقدية من 

(84,338)(84,338)-  82,393 82,395 (2) ( / إستبعادات في استثمارات ضافاتإ)

67,27417,274(50,000) (1,765)-(1,765)ودائع قصيرة األجل 

1,8955,1987,0936182,6133,231 ةودائع مستلم في ( / استعباداتإضافات)

توزيعات  في )إضافات( / استعبادات

1,2571,257-3,9533,953- أرباح

 ةطويلودائع  في )إضافات( / استعبادات

---20,000-20,000 األجل

(1,308)-(1,308)(1,200)-(1,200) معداتاللممتلكات وإلى اضافات إ

األنشطة  ()المستخدم فيصافي النقد 

(63,884)(13,194)(50,690)18,92891,546110,474 االستثمارية

 األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من 

-57,435(57,435)-(9,257)9,257 مستحق من المساهمين/ عمليات التأمين

(127)-(127)(8,075)-(8,075) سداد التزامات االيجار

 / الناتج من (المستخدم في)صافي النقد 

(127)57,435(57,562)(8,075)(9,257)1,182 األنشطة التمويلية 

(118,706)1,816(120,522)92,32913,690106,019صافي التغير في النقد وما في حكمه 

687,297- 687,297  325,055 2,172 322,883 نقد وما في حكمه، في بـداية الفترة

415,21215,862431,074566,7751,816568,591في نهاية الفترة النقد وما في حكمه،

 المعامالت غير النقدية:

التغيرات غير المحققة في القيمة صافي 

4,9214,921-7,4097,409- العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
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م. 2022 مايو 12هـ الموافق 1443 شوال 11تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بتاريخ 




