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 معلومات عامة  .1

ملكي ال"الشركة"(، تأسست وفقاً للمرسوم  )في المملكة العربية السعودية(    مسجلةشركة مساهمة سعودية،  )شركة والء للتأمين التعاوني  

  19الصادر بتاريخ    2051034982هـ. تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  02/05/1428( الصادر بتاريخ  114س/)رقم  

 م(. ان عنوان المركز الرئيسي للشركة المسجل هو كما يلي: 2007يوليو  4الموافق )هـ 1428جمادى اآلخر 
 

 شركة والء للتأمين التعاوني  

 المركز الرئيسي 

 بر الجنوبيةالظهران، الخ 4513 

   8615 - 3641الخبر  8رقم الوحدة:         

 31616صندوق بريد  

 ، المملكة العربية السعودية31952الخبر  
 

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

ألعمال الرئيسية للشركة في التأمين الطبي وتأمين السيارات والتأمين البحري وتأمين الحريق والتأمين الهندسي وتأمين تتمثل قطاعات ا

 .والحماية واإلدخارالطاقة وتأمين الطيران 
 

"( بموجب النظام")مراقبة شركات التأمين التعاوني  النظام الخاص بم، صدر  2003يوليو    31هـ الموافق  1424  اآلخرجمادى    2في  

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

( لمزاولة 16/2008/ت.م.ن)م  المسؤولة عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية، على الترخيص رق  جهة(، بصفتها ال"ساما")

 أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية.
 

التنفيذية الصادرة عن   للوائح  التأمين وفقاً  الفائض من عمليات  "ساما"(، )السعودي    البنك المركزيوافق مجلس اإلدارة على توزيع 

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

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

 االندماج المقترح 
 

  14هـ الموافق  1442ذي الحجة    4بتاريخ    شركة ساب للتكافلقامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة )"مذكرة التفاهم"( مع  

الشركتين بإجراء دراسة فحص العناية التشغيلية والفنية والمالية   تقوم كلتام وذلك لتقييم اندماج محتمل بين الشركتين. سوف  2021يوليو  

 في مناقشات غير ملزمة حول شروط وأحكام االندماج المحتمل. الواجبة والمشاركةوالقانونية واالكتوارية 

يوًما من تاريخ توقيع  مذكرة التفاهم. يمكن تمديد   180وقت مبكرلتوقيع اتفاقية االندماج أو بعد فترة  ستنتهي صالحية مذكرة التفاهم في  

على إنهاء مذكرة التفاهم بين الطرفين  االتفاق    إمكانيةمذكرة التفاهم بموافقة متبادلة من قبل الطرفين الموقعين عليها .هذا باإلضافة الي،  

 .عن طريق إشعار كتابي في أي وقت
 

 أساس االعداد   .2
 

 أساس العرض  (أ)

للشركة كما في   الموجزة  المالية األولية  القوائم  الدولي    م2021  سبتمبر  30تم اعداد هذه  المحاسبة  لمعيار  المالي   34وفقا  "التقرير 

 األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
 

و   34، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  م2021  سبتمبر  30تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كما في و للفترة المنتهية في  

التوالي، والمعدل   الدولية إلعداد التقارير المالية على  المحاسبة عن   فيما يخصالسعودي )"ساما"(    البنك المركزي  من قبلالمعايير 

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 )
 

ئب السعودي تعليمات لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة وضرا  البنك المركزي، أصدر  م2019يوليو    23في  

والمعتمدة    وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  للتقرير الماليالدخل في قائمة الدخل. يتماشى هذا مع المعايير الدولية  

 في المملكة العربية السعودية. 
 

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

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

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

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

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

 .خالف ذلك يذكرما لم كافة الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل، 
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 )تتمة(   أساس االعداد .2

 

 )تتمة(   أساس العرض (أ)

 

وعمليات   التأمين  لعمليات  مستقلة  حسابات  بدفاتر  تحتفظ  أن  الشركة  على  يتعين  فإنه  السعودي،  التأمين  نظام  لمتطلبات  وفقاً 

وفقاً لذلك. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة بشكل المساهمين وأن تعرض المعلومات المالية  

واضح ألي من هذين النشاطين في الدفاتر الخاصة بكل نشاط. يتم تحديد واعتماد أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة  

 .من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة
 

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

من القوائم المالية وعرضها كمعلومات مالية إضافية من أجل اإللتزام    21وعمليات المساهمين والتي تم عرضها في اإليضاح رقم  

ساما. عن  الصادرة  التنفيذية  الالئحة  وتوجيهات  بين    بمتطلبات  الواضح  الفصل  ساما  عن  الصادرة  التنفيذية  الالئحة  تتطلب 

األولية   القوائم  فإن  لذلك،  ووفقاً  المساهمين.  وعمليات  التأمين  لعمليات  العائدة  والمصروفات  الدخل،  المطلوبات،  الموجودات، 

التأمين وعمليات المساهمين كما هو مشار  الموجزة للمركز المالي، قائمة الدخل، الدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات  

 إليه أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات والدخل أو الخسائر الشاملة من العمليات المعنية.

 

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

بعملي الخاصة  المعامالت  أرصدة  المساهمينمع  العمليات  و  ،ات  بين  المحققة  الخسائر غير  أو  واألرباح  والمعامالت  األرصدة 

المشتركة يتم إستبعادها بالكامل أثناء الدمج، إن وجدت. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين  

 معامالت واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة. موحدة بالنسبة لل
 

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

 . م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  السنويةالقوائم المالية 

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

 

 ب( عمليات موسمية 

 ثر على نشاط التأمين بالشركة.    ؤال يوجد تغيرات موسمية ت 
 

 ج( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

ت واالفتراضات التي يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إستخدام التقديرا

تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفات المصرح عنها. النتائج الفعلية  

 قد تختلف عن تلك التقديرات.  
 

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

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

 .  م2020ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  المالية السنوية كما في

 

 يلي:ما   بعين االعتبارالشركة  أخذت،  عالوة على ذلك

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

طقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على من

اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص  

 .ستوى الدولةواإلغالق وحظر التجول على م للتباعد اإلجتماعيإغالق الحدود، وأصدرت المبادئ التوجيهية 
 

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

من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت  

 :جراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمانسلسلة من اإل

 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل  -

 محمية وسليمة وضمان أنها استمرارية األعمال في جميع أنحاء المملكة  -

لجميع    م2020مايو   8)"المرســوم"( بتاريخ   189مرســوم رقم  أصــدر البنك المركزي الســعودي، 19-جائحة كوفيدل اســتجابة

ــركات   ــوم جميع ش ــعودية. من بين األمور األخرى المتعلقة بقطاع التأمين، يوجه المرس ــركات التأمين في المملكة العربية الس ش

 التأمين 
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 )تتمة(   أساس االعداد .2

 )تتمة(  ج( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

لتمديد فترة صـالحية جميع وثائق التأمين على السـيارات القائمة للبيع بالتجزئة لمدة شـهرين باإلضـافة إلى توفير تغطية إضـافية 

الســماح لشــركات  عدم  و لمدة شــهرين لجميع وثائق ســيارات التجزئة الجديدة المكتوبة في غضــون شــهر واحد من هذا المرســوم

    .ي حال تخلف المؤمن عليه عن دفع األقساطإلغاء الوثيقة فبالتأمين 

 

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

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

الموجزة مع تلك المستخدمة    األولية المالية    القوائمتتوافق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه  

 م. 2020ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

 تجميع األعمال .4

ووافقت   هـ1441جمادى الثاني    2الموافق    م2020يناير    27اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في    عقدت الشركة

التأمين الصلة لشركة    على شراء محفظة  الموجودات والمطلوبات ذات  الدولية والبنك    متاليفوصافي  والمجموعة األمريكية 

ألف لاير    191,566. تم تحديد مقابل الشراء بمبلغ  م2020مارس    1اعتباًرا من   )"متاليف"( للتأمين التعاوني    العربي الوطني

 والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني  متاليف سهم جديد لمساهمي شركة  11,839,706سعودي والذي يتكون من  

التعاوني   غير ملموسة بمبلغ   وأصولمليون لاير سعودي    24.415نتج عن هذا االستحقاق شهرة بمبلغ  .  )"متاليف"(للتأمين 

 .مليون لاير سعودي 33.133

 

 والمطلوبات المفترضة في تاريخ الشراء.  هيلخص الجدول التالي القيمة العادلة للموجودات المشترا
 

 

 ألف لاير سعودي  
 العربي والبنك الدولية االمريكية  والمجموعة متاليف لشركة االستحواذ تاريخ في كما الموجودات صافي

 134,018  التعاوني للتأمين الوطني

 24,415 الشهرة الناشئة من االستحواذ 

المعترف بها من تاريخ االستحواذالموجودات غير الملموسة   33,133 

الشراء  مبلغ  191,566 
 

 مقابل الشراء والشهرة واألصول غير الملموسة       
  50,911ألف لاير سعودي وقسط السهم البالغ    35,289مبدئيًا ، تم اثبات مبالغ مؤقتة للشهرة واألصول غير الملموسة بمبلغ  

األعمال كما في تاريخ االستحواذ   تجميعألف لاير سعودي لحساب    169,308مقابل الشراء بمبلغ  ألف لاير سعودي بناًء على تقدير  

خالل الفترة    ذلك،ومع     والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني من قبل الشركة.  مريكية الدوليةيف والمجموعة األالمتشركة    على

 إقفال   ألف لاير سعودي مع األخذ في االعتبار سعر  191,566ء إلى  تم تعديل مقابل الشرا  م،2020سبتمبر    30      المنتهية في

السوق لألسهم العادية لشركة والء التي تم إصدارها مقابل االستحواذ. تم تحديد القيمة العادلة لألسهم الُمصدرة حديثًا في شركة  

م في تداول في آخر تاريخ تداول قبل  لكل سه  يسعود  لاير  16.18السوق ألسهمها العادية البالغ    قفالوالء على أساس سعر إ

. أدى هذا التغيير  تكاليف اإلصدار المتعلقة مباشرة بإصدار األسهم لمن تكن جوهرية.  م2020فبراير    29تاريخ االستحواذ في  

رة سابقًا من الشه  المثبتةألف لاير سعودي إلى زيادة المبالغ    191,566ألف لاير سعودي إلى    169,308الشراء من    مقابل  في

 .تم تعديلها وبالتالي  سعودي،ألف لاير   22,258لكل من   وعالوة االصدارغير الملموسة  األصولو

نفذت اإلدارة تعهدًا شامالً بتخصيص سعر الشراء حيث يمكن االنتهاء من المبالغ   ،  م2020سبتمبر    30بعد الربع المنتهي في  

الشهرة   تقسيم  تم   ، الشراء  منهجية تخصيص سعر  بعد تطبيق  والبالغة    المثبتةالمؤقتة.  بين   57,548سابقًا  ألف لاير سعودي 

  التعديالت سعودي على التوالي. كانت  ألف لاير 24,415ألف لاير سعودي و    33,133األصول غير الملموسة والشهرة بمبلغ  

 المذكورة ضمن فترة القياس المذكورة أعاله لمدة سنة واحدة من تاريخ االستحواذ.
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 )تتمة(   تجميع األعمال .4

 )تتمة(   مقابل الشراء والشهرة واألصول غير الملموسة       
 رجعي خالل فترة القياس التي هي سنة واحدة من تاريخ االستحواذ. تم االنتهاء من جميع هذه التعديالت والتصنيفات بأثر 

 

القيمة قيد االستخدام   في    ، أجرت اإلدارة اختبار انخفاض  م2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   القيمة باستخدام تقييم 

(VIUالنخفاض قيمة الشهرة بناًء على خطة عمل مفصلة مدتها خمس سنوات ، باإلضافة إلى )    " السوق    اسلوب"سعر السهم" و

ال يوجد مؤشر   اإلدارة،الشركة. وفقًا لتقييم  بواسطةمعين   استشاريفي نشاط التداول لسهم الشركة. تم إجراء هذا التقييم من قبل 

 .في القيمة على انخفاض
 
 

 سعر الشراء وزيعت       
  التقييم ومنهجيات   اسلوباألصول غير الملموسة التالية وتم تحديد    والذي بموجبه  توزيع سعر الشراء الذي قامت به الشركةإن  

 موضحة بالتفصيل أدناه:  التقييم 

 ألف لاير سعودي  

 24,415 الشهرة

  األصول غير الملموسة المستحوذ عليها من االندماج

 5,454 عقود العمالء )أليكو( -

 2,832 عالقات العمالء  -

 24,847 المنتجات )الحماية واالدخار(تراخيص  -

 المجموع

 

57,548 

 

 االندماج. األصول غير الملموسة المستحوذ عليها من -أسلوب ومنهجيات التقييم        

 "(ALICO)"  أليكو  – العميل عقد -

استحوذت والء على المحفظة السعودية التكميلية للشركة األمريكية للتأمين على الحياة "أليكو" والتي تم    في تاريخ االستحواذ ، 

وفقًا    م2015أبريل    1في    والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني  مريكية الدوليةيف والمجموعة األال شركة مت  تحويلها مبدئيًا إلى

والبنك العربي الوطني للتأمين    مريكية الدوليةيف والمجموعة األالشركة مت ميتاليف أليكو و  التفاقية تحويل المحفظة المبرمة بين  

بموجب اتفاقية إعادة تأمين حصص. تتضمن هذه المحفظة حماية  ميتاليف٪ لشركة 100التعاوني وتم إعادة التأمين عليها بنسبة 

على   األجل  المحفظة طويلة  نقل  اتفاقية  لشروط  وفقًا  الشخصية.  الحوادث  التأمين ضد  ووثائق  االدخار  تأمين  ومنتجات  الحياة 

التأمين على حصة   إعادة  وتسديد جميع    االسهمواتفاقية  عليه  متفق  بسعر  التأمين  إعادة  على عمولة  الحصول  للشركة  يحق   ،

اإلدارة    مصروفاتال استخدمت  المحفظة.  بإدارة  مع   ةمتعدد  ةالزائد  االرباح"طريقة  المتعلقة  التعاقدية  العالقة  لتقييم  الفترات" 

 . محفظة العمالءاستنفاد عاًما استنادًا إلى   83العمالء ، ويُعتبر أن لها عمر إنتاجي يبلغ 

 

 عالقات العمالء

فع االقتصادية من العالقات غير  أنه إذا تمكنت المنشأة من إثبات قدرتها على التحكم في المنا  38يحدد معيار المحاسبة الدولي  

كأصل غير ملموس. البنك العربي الوطني   اثباتهاالتعاقدية  فإن هذه العالقات مع العمالء يتم تحديدها على أنها قابلة للفصل ويمكن  

( وقد ساهم  العربي الوطنيوالبنك    مريكية الدوليةيف والمجموعة األال ٪ في شركة مت  30)"لديه عالقة وكان أيًضا مساهًما بنسبة  

مع إتفاقيات   والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني مريكية الدوليةيف والمجموعة األالمتتاريخيآ في تدفق إيرادات ثابتة لشركة 

  ة الزائد طريقة االرباحاستخدمت اإلدارة "تأمين مختلفة. ومن ثم، فقد تم إعتبار العالقة على أنها تمثل عالقة عميل غير ملموسة. 

 سنوات.  6الفترات" لتقييم العالقة مع العمالء غير التعاقدية وتعتبر ذات عمر إنتاجي يبلغ  ةمتعدد

 

 اتتراخيص المنتج

حصلت والء على رخصة تأمين الحماية واالدخار. تم تحديد هذا الترخيص كأصل غير ملموس. تم تقييم هذا    المعاملة،نتيجة لهذه  

الفترات" من خط الحماية واالدخار لألعمال لتقييم    ةمتعدد  ةالزائد  االرباحالحياة باستخدام "طريقة  على    الملموسالتأمين غير  

 نخفاض القيمة السنوي.االتراخيص المنتجات. يعتبر هذا أحد األصول غير الملموسة ذات عمر غير محدد وبالتالي سيخضع لتقييم  
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 نقد وما في حكمه  .5

 يتألف النقد وما في حكمه مما يلي: 

 عمليات التأمين  

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 687,297  454,879 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 -  - أشهر من تاريخ االستحواذ   3ودائع تستحق خالل 

 687,297  454,879 المجموع 

 

 عمليات المساهمين  

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 -  3,974 ارصدة بنكية 

 -  - أشهر من تاريخ االستحواذ  3ودائع تستحق خالل 

 -  3,974 المجموع 

 687,297  458,853 مجموع النقد وما في حكمه 

 

 الصافي  -أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة  .6

 يلي: تتكون الذمم المدينة من أرصدة مستحقة مما 

 عمليات التأمين  

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 63,511  129,919 حملة الوثائق 

 274,934  300,451 وسطاء ووكالء تأمين 

 28,318  4,974 جهات ذات عالقة 

 5,574  31,016 ذمم من معيدي تأمين مدينة 

 466,360  372,337 

 (39,317)  ( 51,157) مشكوك في تحصيلها   ديون: مخصص  يخصم

 333,020  415,203 الصافي  -أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 

 

 استثمارات  .7

 كما يلي: تم تصنيف اإلستثمارات

 عمليات المساهمين  

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 291,390  341,226 متاحة للبيع ال ستثمارات الا

 -  92,688 متاجرة  محتفظ بها لل االستثمارات ال 

 224,400  312,325 محتفظ بها لتاريخ االستحقاق االستثمارات ال 

 746,239  515,790 
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 )تتمة( استثمارات .7

 االستثمارات المتاحة للبيع فيما يلي:تتمثل الحركة في 

 عمليات المساهمين  

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 تمبرسب 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 254,906  291,390 الرصيد االفتتاحي 

 3,175  - االعمال   تجميعرصيد اإلستحواذ خالل 

 -  ( 6,765) انخفاض قيمة االستثمارات 

 33,170  134,020 مشتريات 

 (3,700)  ( 117,071) إستبعادات 

 3,839  39,652 التغير في القيمة العادلة الستثمارات، الصافي 

 291,390  341,226 الرصيد الختامي 

 

 تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع ما يلي:

 عمليات المساهمين  

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 245,849  199,416 متداولة أسهم 

 45,541  141,810 متداولة أسهم غير 

 341,226  291,390 

 

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

 عمليات المساهمين  

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 149,342  224,400 الرصيد االفتتاحي 

 75,000  87,947 اضافي خالل السنة 

 58  ( 22) / التعديالت، صافي   إطفاء

 224,400  312,325 الرصيد الختامي 

 

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

 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: 

 

  م 2020ديسمبر  31  م 2021 سبتمبر 30 

  )مدققة(  )غير مدققة(  

  الريـاالت السعودية  بآالف 

  233,498  473,356 مطالبات تحت التسويةال

  183,235  237,818 غير المبلغ عنها إجمالي المطالبات المتكبدة 

  (12,258)  ( 15,096) المتوقعة للخردة والتعويضات المستردة  : القيمة  خصمي 

  170,977  222,722 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

     احتياطي أقساط تأمين إضافية:

  26,010  9,940 احتياطي عجز أقساط تأمين -

  -  - احتياطي مخاطر إضافية غير منتهية -

 9,940  26,010  

     احتياطات فنية أخرى:

  -  - مخصص مصاريف تسوية مطالبات  -

  8,642  9,273 مخصص تعديالت الخسائر غير الموزعة -

  -  - احتياطي اإلستحقاق غير النسبي لمعيدي التأمين -

 9,273  8,642  

  439,127  715,291 المطالبات تحت التسوية واالحتياطات صافي 

     

     : يخصم 

  (162,891)  ( 342,915) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية -

  (57,700)  ( 112,990) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها -

 (455,905 )  (220,591)  

  218,536  259,386 المطالبات تحت التسوية واالحتياطات صافي 

 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة  8-2

 تتمثل الحركة في األقساط غير المكتسبة فيما يلي:

 

 )غير مدققة(  م2021 سبتمبر 30 

 صافي   إعادة التأمين   االجمالي  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

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

 847,061  (887,169)  1,734,230 األقساط المكتتبة خالل الفترة 

 (751,031)  704,846  (1,455,877) األقساط المكتسبة خالل الفترة 

 522,504  (545,813)  1,068,317 الرصيد كما في نهاية الفترة

 

 )مدققة(  - م2020ديسمبر  31 

 صافي   إعادة التأمين  االجمالي  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 363,691  (274,137)  637,828 الرصيد كما في بداية السنة 

 9,459  (32,823)  42,282 اإلضافات خالل االندماج 

 849,936  (622,767)  1,472,703 األقساط المكتتبة خالل السنة 

 (796,611)  566,237  (1,362,849) األقساط المكتسبة خالل السنة 

 426,474  (363,490)  789,964 الرصيد كما في نهاية السنة 
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 الممتلكات والمعدات، الصافي  .9

 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 -  16,400 األرض  

 10,136  9,138 ممتلكات ومعدات 

 4,104  7,194 ( 1-9)ايضاح  أصول حق االستخدام

 32,732  14,240 

 

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

 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى   .10

 

 م 2020ديسمبر  31  م2021 سبتمبر  30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 149,249  167,060 مستحقات ومطلوبات أخرى 

 2,941  6,195 ات سداد التزامات االيجار

 173,255  152,190 

 

 هو كما يلي:  عقود اإليجارات ان تحليل استحقاق 

 م 2020ديسمبر  31  م2021 سبتمبر  30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

الريـاالت   بآالف 

 السعودية

الريـاالت   بآالف 

 السعودية

 1,129  2,985 مستحق خالل سنة واحدة 

 1,812  3,210 المستحق خالل أكثر من سنة واحدة ولكن أقل من خمس سنوات 

 6,195  2,941 

 

 ارتباطات والتزامات  .11

 

 تتمثل االلتزامات المحتملة واإلرتباطات للشركة فيما يلي: 

 م 2020ديسمبر  31  م 2021 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 9,254  9,454 ضمان الخطابات 

 

تم   القانونية كما  أي تغيير في حالة اإلجراءات  لم يكن هناك  العادية.  القانونية في سياق األعمال  الشركة لإلجراءات  تخضع 
 . م2020ديسمبر  31الكشف عنها في 

 
 العادلة لألدوات المالية    ةالقيم . 12

 

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

 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  -

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

إن القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بقائمة المركز المالي ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها في القوائم المالية 

 األولية الموجزة.
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 تتمة(  (العادلة لألدوات المالية   ةالقيم . 12

 

 للقيمة العادلة تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي 

 تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية: 

 

 : األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس؛1المستوى 

 

لموجودات والمطلوبات المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها  : األسعار المدرجة في األسواق النشطة ل2المستوى  

 جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و 

 

 : طرق تقييم مدخالتها التي لها تأثير جوهري غير مبنية على أساس بيانات سوقية قابلة للمالحظة.3المستوى 

 

 عادلةالقيمة الدفترية والقيمة ال .أ

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

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

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

 القيمة العادلة   عـمليات المساهمين 

 

القيمة  

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  الدفترية 

 الريـاالت السعودية  بآالف 

      )غير مدققة(  م2021 سبتمبر 30

      بالقيمة العادلةموجودات مالية تم قياسها 

مدرجة  أ  - مالية  بغرض    – وراق  بها  محتفظ 

 المتاجرة 

 

92,688 

 

92,688 

 

- 

 

- 

 

92,688 

 199,416 - - 199,416 199,416 للبيع  متاحة  –وراق مالية مدرجة أ -

 292,104 292,104   292,104 

 

 القيمة العادلة   عـمليات المساهمين 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  

 بآالف الريـاالت السعودية  

      )مدققة(  - م2020ديسمبر  31
      

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة

 245,849 - - 245,849 245,849 وراق مالية مدرجة أ -

 245,849 245,849 - - 245,849 

 

 العادلة قياس القيمة  .ب

ال يتم قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة في حالة عدم  .  مليون لاير سعودي في أسهم غير مدرجة  141,684لدى الشركة استثمارات بمبلغ  

والقيم العادلة لهذه  وجود سوق نشط أو وسائل أخرى لقياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. تعتقد اإلدارة عدم وجود فرق جوهري بين القيم الدفترية 

 االستثمارات. 

 

 التحويل بين المستويات  

 خالل الفترة، لم يكن هناك تحويل بين المستويات.  

 

 

 

 

 

 



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 )تتمة( ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة  

 م 2021  سبتمبر 30في   والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي 
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 القطاعات التشغيلية  .13

 

دوره    يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية لقطاعات الشركة التي يتم مراجعتها بإنتظام من قبل مجلس إدارة الشركة في إطار 

الثاني  تمت إضافة قطاع واحد جديد بإسم "الطاقة" خالل الربع    كصانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

وبالتالي ، لم يتم    الماضي، م في قائمة القطاعات التشغيلية. يحتوي هذا القطاع على أرصدة غير هامة خالل العام  2021  سبتمبر  30المنتهي في  

 . تحديث أرقام المقارنة

 

ف الخارجية وتبليغها إلى مجلس اإلدارة بطريقة  تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطرا 

 تتوافق مع قائمة الدخل الموجزة. قطاعات الموجودات والمطلوبات تتألف من موجودات ومطلوبات تشغيلية.

 

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

وفقاً  ملموسة.  غير  وموجودات  ومعدات  ممتلكات  أخرى،  وموجودات  مقدماً  مدفوعة  مصاريف  مستحقة،  عمولة  تضمينها ضمن   إيرادات  يتم  لذلك 

 الموجودات غير الموزعة. 

 

مطلوبات أخرى، أرصدة معيدي التأمين الدائنة، إن المطلوبات القطاعية ال تحتوي على مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين، مصاريف مستحقة و

ت غير  مستحق إلى عمليات المساهمين، مكأفأة نهاية الخدمة، والخسارة المستحقة عنها وفائض عمليات التأمين. وعليه، يتم تضمينها ضمن المطلوبا

 الموزعة. 

 

أن الموجودات   .على التوالي  ت / المطلوبات غير الموزعةال تتضمن القطاعات موجودات ومطلوبات المساهمين بحيث يتم عرضها ضمن الموجودا 

 والمطلوبات غير الموزعة ال يتم تبليغها لصانع القرار التشغيلي الرئيسي ضمن القطاعات ويتم مراقبتها على أساس مركزي. 

 

 



 

 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة( 

 م 2021  سبتمبر 30في   والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي 
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 ( تتمه)القطاعات التشغيلية  .13

 

 المركز المالي 

، إجمالي اإليرادات، المصاريف، وصافي م2020  ديسمبر  31و  م2021  سبتمبر  30في  أن المعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم اإلفصاح فيها عن إجمالي الموجودات والمطلوبات للشركة كما  

 انت كما يلي:أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ك والتسعةالدخل عن فترة الثالثة 

 

 

 
  ( المدققة)غير  م   2021 سبتمبر 30كما في  

   عمليات التأمين   

 

 

 تأمين طبي 

تأمين  

 مركبات 

تأمين  

 ممتلكات 

 

 تأمين 

 تأمين هندسي  الطاقة 

الحماية  

 أخرى واالدخار 

 إجمالي 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 اإلجمالي  المساهمين 

             الموجودات  

 545,813 - 545,813 136,675 1,683 63,636 263,766 78,615 94 1,344 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 342,915 - 342,915 39,807 23,350 38,290 - 241,020 - 448 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  

غير  المتكبدة  المطالبات  من  التأمين  معيدي  حصة 

 16,941 - - المبلغ عنها 

 

62,339 20,300 3,075 10,335 112,990 - 112,990 

 129,884 - 129,884 - 129,884 - - - - - حصة معيدي التأمين من االحتياطات الحسابية 

 32,613 - 32,613 6,387 209 3,548 52 2,069 11,423 8,925 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 2,153,308 936,470 1,216,838 - - - - - - - موجودات غير موزعة  

 3,317,523 936,470 2,381,053 193,204 158,201 125,774 326,157 338,645 11,517 10,717 إجمالي الموجودات 

           

           المساهمين المطلوبات وحقوق 

 1,068,317 - 1,068,317 158,670 5,940 68,254 264,452 88,654 314,481 167,866 غير مكتسبة   تأمين أقساط 

 32,824 - 32,824 8,861 15 6,222   12,450 4,968 9 299 عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 

 473,356 - 473,356 51,138 49,890 39,554 - 242,919 46,423 43,432 مطالبات تحت التسوية  

 222,722 - 222,722 14,876 8,439 21,369 62,447 17,833 74,560 23,198 المتكبدة غير المبلغ عنها المطالبات 

 129,884 - 129,884 - 129,884 - - - - - إجمالي االحتياطات الحسابية  

 9,940 - 9,940 338 - - - - 5,964 3,638 احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 9,273 - 9,273 1,916 1,315 396 27 383 4,700 536 احتياطيات فنية أخرى  

 1,371,207 936,470 434,737 - - - - - - -    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين غير الموزعة

 3,317,523 936,470 2,381,053 235,799 195,483 135,795 339,376 354,757 446,137 238,969 المساهمين إجمالي المطلوبات وحقوق 



 

 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 القوائم المالية األولية الموجزة )تتمه( ايضاحات حول  

 م 2021 يونيو 30في   والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي 
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 ( تتمه)القطاعات التشغيلية  .13

 

 (تتمه)المركز المالي 

 )مدققة(  م2020ديسمبر   31كما في    

     عمليات التأمين   

 تأمين ممتلكات  تأمين مركبات  تأمين طبي 

 

 تأمين هندسي 

 

 

 أخرى  الحماية واالدخار 

عمليات   -مجموع 

  التأمين 

عمليات  

 المجموع   المساهمين

 الريـاالت السعودية  بآالف  

            موجودات ال
            

 363,490  -  363,490 119,134 309 79,842 163,545 164 496 معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة حصة 

 162,891  -  162,891 32,998 14,933 56,200 58,760 - - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 57,700  -  57,700 12,764 3,539 25,573 14,292 - 1,532   حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 138,959  -  138,959 - 138,959 - - - - حصة معيدي التأمين من االحتياطات الحسابية 

 25,355  -  25,355 4,367 19 3,425 1,805 12,049 3,690 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 2,131,707  955,512  1,176,195 - - - - - - موجودات غير موزعة 

 2,880,102  955,512  1,924,590 169,263 157,759 165,040 238,402 12,213 5,718 مجموع الموجودات 

           

            المطلوبات وحقوق المساهمين 

 789,964  -  789,964 133,244 1,243 82,374 165,917 336,922 70,264 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 20,472  -  20,472 7,201 136 7,264 5,795 22 54 عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة 

 233,498  -  233,498 40,954 16,858 56,592 59,443 41,840 17,811 مطالبات تحت التسوية 

 170,977  -  170,977 18,264 5,009 26,919 15,044 88,303 17,438 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 138,959  -  138,959 - 138,959 - - - - إجمالي االحتياطات الحسابية  

 26,010  -  26,010 - - - - 20,284 5,726 احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 8,642  -  8,642 2,035 367 386 319 5,252 283 احتياطات فنية أخرى 

 1,491,580  955,512  536,068 - - - - - -    المساهمين غير الموزعةمجموع المطلوبات وحقوق 

 2,880,102  955,512  1,924,590 201,698 162,572 173,535 264,518 492,623 111,576    مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 (ه ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م2021 سبتمبر 30في  والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي
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 القطاعات التشغيلية )تتمه(  .13 
 

 م 2021 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    
 ( مدققة)غير    
 

 تأمين مركبات  تأمين طبي 
تأمين  
 ممتلكات 

 
 تأمين هندسي  تأمين الطاقة  

الحماية  
 إجمالي  أخرى واالدخار 

         يرادات  اإل
         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

 518,519 98,545 10,901 26,722 48,491 72,790 163,048 98,022 مباشر  -
 29,792 102 24,327 591 - 4,772 - - إعادة التأمين   -
 98,022 163,048 77,562 48,491 27,313 35,228 98,647 548,311 

         أقساط إعادة التأمين المسندة
 ( 1,808) - - ( 459) - ( 1,349) - - محلية   -
 ( 226,977) ( 83,469) ( 5,522) ( 23,279) ( 48,120) ( 66,576) - ( 11) أجنبية   -
 (11 ) - (67,925 ) (48,120 ) (23,738 ) (5,522 ) (83,469 ) (228,785 ) 

 ( 1,449) ( 200) - ( 327) - ( 327) ( 595) - مصاريف فائض الخسارة  
 318,077 14,978 29,706 3,248 371 9,310 162,453 98,011 صافي أقساط التأمين المكتتبة  

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة،  
 ( 5,946) ( 5,096) ( 30,968) صافي

 
(140 ) (1,934 ) 1,951 (6,076 ) (48,209 ) 

 269,868 8,902 31,657 1,314 231 3,364 157,357 67,043 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 17,154 4,487 683 2,801 5,965 2,934 5 279 عموالت إعادة التأمين  
 702 ( 44) - 2 - 3 724 17 إيرادات اكتتاب أخرى 

 287,724 13,345 32,340 4,117 6,196 6,301 158,086 67,339  مجموع اإليرادات
         

         تكاليف ومصاريف االكتتاب  
 223,147 4,680 32,211 178 -   1,372 141,135 43,571 إجمالي المطالبات المدفوعة   

 1,791 - 1,791 - - - - - الوثائق  وإستحقاقات صفياتت
 7,415 - - - - - 5,194 2,221 مطالبات ال مصاريف متكبدة متعلقة ب

حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 ( 1,372) (239) )2,623( المدفوعة  

 
- (167 ) 

 
(9,883 ) (1,575 ) (15,814 ) 

صافي المطالبات والمنافع األخرى 
 45 146,090 43,169 المدفوعة 

 
- 11 24,119 3,105 216,539 

التغيرات في المطالبات تحت التسوية،  
 1,134 6,033 14,882 صافي 

 
- 723 4,461 778 28,011 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير  
 64 (9,350) 4,768 المبلغ عنها، صافي  

 
20 (60 ) 276 151 (4,131 ) 

صافي المطالبات والمنافع األخرى 
 1,243 142,773 62,819 المتكبدة 

 
20 674 28,856 4,034 240,419 

 ( 2,135)  338 - - - - (2,204) (269) احتياطيات أقساط تأمين إضافية 
 59 96 102 42 5 39 (380) 155 احتياطات فنية أخرى  

 14,919 2,445 81 1,506 5 1,256 5,938 3,688 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين   
 29,998 550 - 131 11,546 88 15,224 2,459 مصاريف اكتتاب أخرى 

 283,260 ( 7,463) 29,039 2,353 11,576 2,626 161,351 68,852 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 4,464 5,882 3,301 1,764 ( 5,380) 3,675 ( 3,265) ( 1,513) االكتتاب)خسارة(  /صافي دخل 

         )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 ( 8,351)        مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 ( 40,404)        مصاريف عمومية وإدارية  
 3,375        من الودائع إيرادات عمولة 

  منتوزيعات األرباح   إيرادات 
    االستثمارات 

 
   1,315 

 ( 6,765)        أنخفاض قيمة االستثمارات  
 10,899        أرباح  محققة من االستثمارات  

 1,952        أرباح غير محققة من االستثمارات  
 ( 37,579)        تشغيلية أخرىالمصاريف المجموع 
 ( 33,115)      وإسناد الفائض للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل  الخسارة إجمالي
 ( 3,750)        للفترة    الزكاة

 ( 36,865)        للفترة   الخسارةصافي 
 -        الدخل العائد إلى عمليات التأمين  مجموع
إلى  ةالعائد للفترة الخسارةصافي 

    المساهمين 
 

   (36,865 ) 



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 ( هايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م 2021  سبتمبر 30في   والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي 
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 القطاعات التشغيلية )تتمه(  .13

 

 

        
 م 2020سبتمبر  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 (مدققة)غير  
 

 تأمين طبي 
تأمين 
 تأمين ممتلكات  مركبات 

تأمين 
 هندسي 

الحماية 
 إجمالي  أخرى واالدخار 

        يرادات  اإل
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

 406,645 46,670 3,409 28,036 156,848 156,081 15,601 مباشر -
 5,927 - - 418 5,509 - - إعادة التأمين   -
 15,601 156,081 162,357 28,454 3,409 46,670 412,572 

        أقساط إعادة التأمين المسندة 
 (3,530) - - 1,483 (5,013) - - محلية  -
 (223,263) (36,436) (1,923) (28,406) (155,745) (41) (712) أجنبية   -
 (712) (41) (160,758) (26,923) (1,923) (36,436) (226,793) 

 (8,718) (229) - (260) (260) (626) (7,343) مصاريف فائض الخسارة 
 177,061 10,005 1,486 1,271 1,339 155,414 7,546 صافي أقساط التأمين المكتتبة  

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة،  
 24,508 (1,069) (847) 1 (305) 12,413 14,315 صافي 

 201,569 8,936 639 1,272 1,034 167,827 21,861 المكتسبة صافي أقساط التأمين 
 14,259 5,338 372 2,514 5,597 18 420 عموالت إعادة التأمين  
 1,381 311 - 2 2 10 1,056 إيرادات اكتتاب أخرى 

 217,209 14,585 1,011 3,788 6,633 167,855 23,337   مجموع اإليرادات
        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 170,288 9,482 214 13,268 537 123,450 23,337 إجمالي المطالبات المدفوعة   

 4,743 - 4,743 - - - - الوثائق   وإستحقاقات صفياتت
 4,646 - - - - 3,196 1,450 مطالبات المصاريف متكبدة متعلقة ب

حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 (31,762) (7,198) (4,957) (12,585) (407) (609) (6,006) المدفوعة  

صافي المطالبات والمنافع األخرى  
 147,915 2,284 - 683 130 126,037 18,781 المدفوعة  

التغيرات في المطالبات تحت التسوية، 
 1,838 (1,337) (68) (413) 127 (1,237) 4,766 صافي  

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير  
 (9,582) (175) (450) 292 (114) (9,257) 122 المبلغ عنها، صافي  

صافي المطالبات والمنافع األخرى  
 140,171 334 (80)  563 143 115,543 23,668 المتكبدة 

 (12,530) - - - - (10,367) (2,163) احتياطيات أقساط تأمين إضافية 
 (700) 207 (207) - - (700) - احتياطات فنية أخرى 

 13,165 1,892 30 1,087 1,226 7,081 1,849 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين   
 7,396 34 - - - 6,782 580 مصاريف اكتتاب أخرى 

 147,502 2,267 (50) 1,643 1,369 118,339 22,934 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب  
 69,707 9,907 1,070 4,382 5,264 49,516 732 صافي دخل االكتتاب 

        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (7,774)       مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (39,404)       مصاريف عمومية وإدارية  
 3,107       من الودائع إيرادات عمولة 

 منتوزيعات األرباح   إيرادات
 2,226       االستثمارات 

 (41,845)       تشغيلية أخرىالمصاريف ال مجموع 
 27,862     وإسناد الفائض للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل  إجمالي
 (10,629)         الزكاة

 (448)       ضريبة الدخل  
 16,785       صافي الدخل للفترة  

 (2,591)       الدخل العائد إلى عمليات التأمين مجموع
إلى   ةالعائد الدخل للفترةصافي 

 14,194       المساهمين 



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 (ه ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م2021 سبتمبر 30في  والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي

 

 
- 23 - 

 

 

 القطاعات التشغيلية )تتمه(  .13 
 

 م 2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة    
 ( مدققة)غير    
 

 تأمين طبي 
تأمين  
 مركبات 

تأمين  
 ممتلكات 

 
 تأمين الطاقة  

تأمين  
 هندسي

الحماية  
 إجمالي  أخرى واالدخار 

         يرادات  اإل
         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

 1,658,945 223,325 39,090 70,135 501,388 114,822 461,384 248,801 مباشر  -
 75,285 102 67,256 926 -  7,001 -  -  إعادة التأمين   -
 248,801 461,384 121,823 501,388 71,061 106,346 223,427 1,734,230 

         أقساط إعادة التأمين المسندة
 ( 10,657) -  -  ( 5,328) ( 5) ( 5,324) -  -  محلية   -
 ( 876,512) ( 188,760) ( 21,604) ( 59,605) ( 500,287) ( 102,146) ( 189) ( 3,921) أجنبية   -
 (3,921 ) (189 ) 107,470 (500,292 ) (64,933 ) (21,604 ) (188,760 ) (887,169 ) 

 ( 4,330) ( 663) -  ( 910) -  ( 910) ( 1,847) -  مصاريف فائض الخسارة  
 842,731 34,004 84,742 5,218 1,096 13,443 459,348 244,880 صافي أقساط التأمين المكتتبة  

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة،  
 ( 7,667) 22,371 ( 96,754) صافي

 
(686 ) (2,086 ) (3,323 ) (7,885 ) (96,030 ) 

 746,701 26,119 81,419 3,132 410 5,776 481,719 148,126 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 45,330 12,990 1,214 8,723 11,548 10,185 32 638 عموالت إعادة التأمين  
 1,463 437 -  6 -  9 879 132 إيرادات اكتتاب أخرى 

 793,494 39,546 82,633 11,861 11,958 15,970 482,630 148,896  مجموع اإليرادات
         

         تكاليف ومصاريف االكتتاب  
 708,718 10,885 57,247 31,947 -  49,034 451,972 107,633 إجمالي المطالبات المدفوعة   

 12,154 -  12,154 -  -  -  -  -  الوثائق  وإستحقاقات صفياتت
 18,260 -  -  -  -  -  13,767 4,493 مطالبات ال مصاريف متكبدة متعلقة ب

حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 ( 47,257) ( 264) ( 3,905) المدفوعة  

 
 - (31,694 ) (31,040 ) (5,120 ) (119,280 ) 

صافي المطالبات والمنافع األخرى 
 1,777 465,475 108,221 المدفوعة 

 - 
253 38,361 5,565 619,852 

التغيرات في المطالبات تحت التسوية،  
 1,216 4,583 25,173 صافي 

 
 - 872 24,615 3,375 59,834 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير  
 140 ( 13,743) 7,292 المبلغ عنها، صافي  

 
108 (277 ) 3,894 (959 ) (3,545 ) 

صافي المطالبات والمنافع األخرى 
 3,133 456,315 140,686 المتكبدة 

 
108 848 66,870 8,181 676,141 

 ( 16,070) 338 -  -  -  -  ( 14,320) ( 2,088) احتياطيات أقساط تأمين إضافية 
 631 ( 119) 948 10 27 64 ( 552) 253 احتياطات فنية أخرى  

 42,720 6,755 168 4,357 5 3,746 18,835 8,854 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين   
 68,074 2,487 485 651 11,546 960 43,344 8,601 مصاريف اكتتاب أخرى 

 771,496 17,642 68,471 5,866 11,686 7,903 503,622 156,306 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 21,998 21,904 14,162 5,995 272 8,067 ( 20,992) ( 7,410) االكتتاب/ )خسارة(  صافي دخل 

         )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 ( 14,349)        مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 ( 111,811)        مصاريف عمومية وإدارية  
 17,539        من الودائع إيرادات عمولة 

  منتوزيعات األرباح   إيرادات 
    االستثمارات 

 
   7,526 

 ( 6,765)        أنخفاض قيمة االستثمارات 
 28,823        أرباح محققة من االستثمارات  

 10,604        أرباح غير محققة من االستثمارات  
 ( 68,433)        تشغيلية أخرىالمصاريف المجموع 
 ( 46,435)      وإسناد الفائضللفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل  الخسارة إجمالي
 ( 11,150)          الزكاة

 ( 57,585)        للفترة   الخسارةصافي 
 -         الدخل العائد إلى عمليات التأمين  مجموع
إلى  ةالعائد للفترة الخسارة صافي

    المساهمين 
 

   (57,585 ) 



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 ( هايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م 2021  سبتمبر 30في   والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي 
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 . القطاعات التشغيلية )تتمه( 13

 
 م 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 (مدققة)غير  
 

 تأمين طبي 
تأمين 
 مركبات 

تأمين 
 ممتلكات 

تأمين 
 هندسي 

الحماية 
 إجمالي  أخرى واالدخار 

        يرادات  اإل
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

 1,037,627 139,970 5,404 83,032 217,044 525,197 66,980 مباشر -
 6,991 - - 418 6,537 - - إعادة التأمين   -
 66,980 525,197 223,617 83,450 5,404 139,970 1,044,618 

        أقساط إعادة التأمين المسندة 
 (9,982) - - (2,856) (7,126) - - محلية  -
 (408,449) (113,052) (3,554) (75,401) (212,019) (717) (3,706) أجنبية   -
 (3,706) (717) (219,145) (78,257) (3,554) (113,052) (418,431) 

 (12,163) (852) - (667) (667) (2,202) (7,775) مصاريف فائض الخسارة 
 614,024 26,066 1,850 4,526 3,805 522,278 55,499 صافي أقساط التأمين المكتتبة  

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة،  
 (27,156) (2,859) (934) (1,520) (1,224) (39,785) 19,166 صافي 
 586,868 23,207 916 3,006 2,581 482,493 74,665 أقساط التأمين المكتسبة صافي 

 31,242 9,674 815 8,425 11,394 41 893 عموالت إعادة التأمين  
 10,010 4,334 185 6 8 4,056 1,421 إيرادات اكتتاب أخرى 

 628,120 37,215 1,916 11,437 13,983 486,590 76,979   مجموع اإليرادات
        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 406,504 21,110 1,066 13,888 1,942 304,670 63,828 إجمالي المطالبات المدفوعة   

 12,618 - 12,618 - - - - الوثائق   وإستحقاقات صفياتت
 27,028 - - - - 24,192 2,836 مطالبات المصاريف متكبدة متعلقة ب

حصة معيدي التأمين من المطالبات  
 (52,327) (14,283) (13,433) (12,992) (1,499) (623) (9,497) المدفوعة  

صافي المطالبات والمنافع األخرى  
 393,823 6,862 251 896 443 328,204 57,167 المدفوعة  

التغيرات في المطالبات تحت التسوية، 
 26,036 (832) (38) 332 (495) 23,844 3,226 صافي  

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير  
 (24,236) (2,199) 43 (352) 84 (23,471) 1,659 المبلغ عنها، صافي  

صافي المطالبات والمنافع األخرى  
 395,623 3,833 255 876 31 328,577 62,051 المتكبدة 

 38,938 (213) - (18) - 41,517 (2,348) احتياطيات أقساط تأمين إضافية 
 (18,426) 1,395 181 (437) (241) (17,860) (1,102) احتياطات فنية أخرى 

 34,325 5,367 1 2,873 3,431 17,734 4,919 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين   
 19,744 57 - - - 17,055 2,632 مصاريف اكتتاب أخرى 

 470,204 10,439 75 3,294 3,221 387,023 66,152 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب  
 157,916 26,663 1,665 8,134 10,761 96,969 13,715 صافي دخل االكتتاب 

        )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (20,192)       مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (103,207)       مصاريف عمومية وإدارية  
 10,686       من الودائع إيرادات عمولة 

 منتوزيعات األرباح   إيرادات
 2,249       االستثمارات 

 (110,464)       تشغيلية أخرىالمصاريف ال مجموع 
 47,452     وإسناد الفائض للفترة قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل  إجمالي
 (14,874)         الزكاة

 (703)       ضريبة الدخل  
 31,875       صافي الدخل للفترة  

 (4,648)       الدخل العائد إلى عمليات التأمين مجموع
إلى   ةالعائد الدخل للفترةصافي 

 27,227       المساهمين 



 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ( هاألولية الموجزة )تتمايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021  سبتمبر 30في   الثالثة والتسعة أشهر المنتهية لفترتي 
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 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  .14

المملوكة للمساهمين الرئيسين تتمثل الجهات ذات عالقة في المساهمين الرئيسين، موظفي اإلدارة الرئيسين في الشركة، وأعضاء مجلس االدارة والشركات  

وشروط   والشركات األخرى المسيطر عليها أو الخاضعة للرقابة المشتركة أو التي تؤثر عليها هذه الجهات بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير

 واألرصدة المرتبطة بها: هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل المعامالت الجوهرية خالل الفترة 

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

  سبتمبر 30 

  م2021

 سبتمبر 30

  م2020 

  سبتمبر 30

  م2021

 ديسمبر  31

 م2020 
 مدققة()  غير مدققة( )  غير مدققة()  غير مدققة( ) 

 الريـاالت السعودية  بآالف  الريـاالت السعودية  بآالف 

 الكيانات المسيطر عليها أو المسيطر عليها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير من قبل الجهات ذات عالقة 

        مستحق من   / أقساط التأمين المكتتبة

 أعضاء مجلس اإلدارة واالطراف  -

 19,917  4,590  22,038  43,015 ذات عالقة  

 -  -  -  14 موظفي اإلدارة الرئيسين -

 أعمال إعادة تأمين مع مدراء  

 (104)  ( 13)  (91)  92 تنفيذين  وأطراف ذات عالقة   

الدائنة إجمالي   والذمم  المدفوعة  المطالبات 

ذات    إلى وجهات  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

 (752)  ( 14,491)  2,392  38,731 عالقة 

الخسارة   لألقساط  فائض  الدائنة  واألرصدة 

 (8,662)  ( 250)  7,915  916 التأمين المسندة 

 -  1,416  (15,293)  ( 4,240) حصة معيدي التأمين للمطالبات المدفوعة  

 90  -  (1,158)  ( 19) أخرى 

 

 كانت مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسية خالل الفترة كما يلي: 

 م 2021 سبتمبر 30 

 غير مدققة( )

 م 2020 سبتمبر 30 

 غير مدققة()

 الريـاالت السعودية  بآالف 

 3,809  4,320 الرواتب والبدالت األخرى 

 312  848 تعويض نهاية الخدمة 

 5,168  4,121 

 3,918  3,763 مكافآت الى المكلفين بالحوكمة 

 

 زكاة وضريبة دخل  .15

 

المعروفة سابقًا باسم الهيئة العامة  )الهيئة(  والجمارك  يبةالزكاة والضرهيئة  إقرارات الزكاة وضريبة الدخل إلى    بتقديم  الشركة  قامت

أبريل   30سارية حتى  الهيئة وهي    منالمطلوبة    ةالشهادعلى    وحصلتم  2020ديسمبر    31حتى السنة المنتهية في    للزكاة والدخل

 م. 2022

 الوضع الزكوي 
 

الشركة ربط زكوي وضريبي اضافي لسنة  م2019عام    في  الفترة  20بقيمة    2016، استلمت  نجحت   ،مليون لاير سعودي. خالل 

 مليون لاير سعودي كتسوية كاملة ونهائية. 1.9الشركة في االعتراض على معظم البنود الواردة في هذا الربط ودفعت مبلغ 
 

مليون لاير   5.9م، ويعتبر التزام زكوي وضريبي إضافي بمبلغ  2014عن سنة  وضريبي  ، استلمت الشركة ربط زكوي  م2020خالل  

عام  سعودي.   أنه خالل  إلى  إضافة  للسنوات  2020هذا  ربط  أوامر  الشركة  استلمت  قد  بإاللتزام  2018م، و2017م،  2015م،  م، 

المراجعة من قبل االمانة العامة ي. وقد استأنفت الشركة هذا الربط ومازال قيد مليون لاير سعود 9.3ضافي للزكاة والضريبة بمبلغ اإل

 .للجان الضريبية

 

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

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

 . الدخل

 



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 ( هايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م 2021  سبتمبر 30في   والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي 

 

 
- 26  - 

 

 ( تتمه)زكاة وضريبة دخل  .15

 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

التقريبي أو صافي الربح المعدل، أيهما أعلى، المتعلق بحصص   ٪ من الوعاء الزكوي2.5يتم 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 
 المساهمين كما في نهاية الفترة / السنة:فيما يلي نسب 

 

 

 سبتمبر  30

 م2021

٪ 

 سبتمبر 30 
 م2020

٪ 

  

 87,35  87,35 المساهمين الخاضعين للزكاة 

 12,65  12,65 المساهمين الخاضعين لضريبة الدخل 

 

 رأس المال  .16

 

ن ، يتكون مم2021  سبتمبر  30مليون ريـال سعودي كما في    646,4إن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع قد بلغ   

مليون  64.6 ، يتكون منم2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي في    646.4ريـال سعودي لكل سهم )  10مليون سهم بقيمة    64.6

 ريـال سعودي لكل سهم(. 10سهم  بقيمة 
 

  20مليون لاير سعودي، من خالل إصدار    400سعودي إلى    مليون لاير  200، قامت الشركة بزيادة رأسمالها من  م2015في عام  

  30,1  نتج عن ذلك عالوة إصدار قدرهالاير سعودي للسهم الواحد. وقد    12ن والتي تم طرحها بسعر  ي مليون سهم إلى المساهمين الحالي

 مليون لاير سعودي بعد خصم تكلفة اإلصدار. 
 

هـ باجتماع الجمعية العامة غير العادية 1440شعبان    3الموافق    م2019أبريل    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

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

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

 (. م2019مايو  21هـ )الموافق 

 

، هـ1441 محرم 30الموافق   م2019 سبتمبر 29إدارة الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ مجلس  قام

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

( وتحويل جميع موجودات ومطلوبات  والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني  متاليفعادي لدمج شركة )

)إيضاح   إلى الشركة من خالل عرض تبادل أسهم  شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

جمادى الثانية   2م  الموافق  2020يناير    27اع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في  يتاريخ الحق ، وافق المساهمون في اجتم  .(4

وفقا للمواد    والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني  مريكية الدوليةيف والمجموعة األالشركة متهـ علي اقتراح دمج الشركة مع  1441

م( 2015/ 11/ 10هـ )الموافق  1437/ 28/1بتاريخ    3م الملكي رقم م  من قانون الشركات الصادربموجب المرسو  193و    192و    191

 مريكية الدولية يف والمجموعة األالشركة متسهًما جديدًا في الشركة  مقابل كل سهم في    0.657761444444444، من خالل إصدار  

القيمة العادلة لألسهم الُمصدرة حديثًا للشركة على وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية االندماج. تم تحديد    والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

  29لاير سعودي للسهم الواحد في آخر تاريخ تداول قبل تاريخ االستحواذ في    16.18أساس سعر إقفال السوق ألسهم والء العادية بسعر  

يجة لذلك ، كانت هناك زيادة في رأس م. تكاليف اإلصدار التي كانت تُنسب مباشرة إلى إصدار األسهم لم تكن جوهرية. ونت 2020فبراير  

 ألف لاير سعودي على التوالي.  73,169ألف لاير سعودي و   118,397المال وعالوة إصدار أسهم بمبلغ 

 

 

 



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 ( هايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م 2021  سبتمبر 30في   والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي 
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 )تتمة(   رأس المال .16

 

م( بزيادة رأس المال عن طريق 2021  يناير  11هــــــ )الموافق 1442  األولجمادى  27أوصـى مجلس اإلدارة في االجتماع المنعقد بتاريخ 

مليون لاير ســعودي لدعم خطة نمو الشــركة والحفاظ على هامم المالءة المالية. ومع   775طرح أســهم حقوق أولوية بمبلغ إضــافي وقدره 

ــع لموافـقة   ـهذاذـلك،    م،2021يونيو   30لربع المنتهي في  إال أـنه، وفي ـتاريخ الحق ل.  الـعادـية  غير  الـعاـمة  والجمعـية  النـظامـية  الجـهاتيخضــ

بسبب توقيع مذكرة  وذلك تأجيل إصدار حقوق األولوية هـــــ 1442ذي الحجة    5الموافق   م2021يوليو    15أعلنت الشركة في تداول بتاريخ  

 .تقييم جدوى اندماج الشركتينحتى يتسني لها ساب تكافل"(  )“تفاهم مع شركة ساب تكافل 

 

 في الشركة هو على النحو التالي:  المساهمينإن هيكل 
 

 ( مدققةم )غير 2021  سبتمبر  30 

 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 ى أخر

 646,397  646,397 64,639,706 إجمالي

     
 
 

 

 ( مدققة) م2020 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 ى أخر

 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.  

 

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

رأس المال الحالي في ضوء تغيرات ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، مستويات  

 تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو األسهم المصدرة. 

 

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

 

 ربحية السهم  .19

 

والمخففة من   السهم األساسية  المساهمين  ربحربحية  الفترة من دخل    ،/ )خسارة(  بتقسيم صافي ربح  والمخفض  السهم األساسي  احتساب ربحية  يتم 
 المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.  

 



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 ( هايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م 2021  سبتمبر 30في   والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي 
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 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  .20

 

 م 2021 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  )غير مدققة( 

 

 

 الفئة 

  الشركات 

 

 أفراد 

مجموع أقساط التأمين 

 المكتتبة

متناهية 

 الصغر

 

 صغيرة 

 

 متوسطة 

 

 كبيرة

 الرياالت السعودية  بآالف 

 248,801 14,504 190,194 20,852 14,153 9,098 تأمين طبي

 461,387 379,756 53,730 9,094 5,049 13,759 تأمين مركبات 

 121,824 - 87,576 15,762 11,666 6,820 تأمين ممتلكات 

 71,060 - 49,754 15,876 2,582 2,848 تأمين هندسي 

 501,388 - 486,027 13,673 - 1,687 طاقة تأمين 

 106,346 2,451 96,540 1,101 305 5,949 الحماية واالدخار  تأمين

 223,427 4,126 158,869 23,432 22,994 14,006 أخرى 

 1,734,230 400,833 1,122,191 99,790 56,749 54,167 المجموع 

 

 

 م 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  )غير مدققة(

 

 

 الفئة

  الشركات 

 

 أفراد 
مجموع أقساط التأمين 

 المكتتبة

متناهية 

 الصغر

 

 صغيرة 

 

 متوسطة 

 

 كبيرة

 الرياالت السعودية  بآالف 

 66,980 7,938 30,674 6,890 9,400 12,078 تأمين طبي

 525,197 364,486 147,055 9,865 3,119 672 تأمين مركبات 

 223,617 - 203,665 7,571 10,523 1,858 تأمين ممتلكات 

 83,450 - 76,765 4,584 908 1,193 تأمين هندسي 

 5,404 3,254 1,823 249 88 (10) تأمين الحماية واالدخار 

 139,970 2,328 109,495 14,736 10,211 3,200 أخرى 

 1,044,618 378,006 569,477 43,895 34,249 18,991 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 ( هايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م 2021  سبتمبر 30في   والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي 
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 معلومات إضافية  .21

 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة 

 

 مدققة( ) - م2020ديسمبر  31  غير مدققة( )  - م2021 سبتمبر 30 

 
 عمليات التأمين 

عمليات  

 المجموع  عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع  المساهمين 
 

 الريـاالت السعودية  بآالف  الريـاالت السعودية  بآالف

        موجـودات ال

 687,297 - 687,297  458,853 3,974 454,879 نقد وما في حكمه 

 217,274 167,274 50,000  201,659 - 201,659 ودائع قصيرة األجل 

 50,000 50,000 -  50,000 50,000 - األجل  طويلةودائع 

تأمين   معيدي  وذمم  تأمين  أقساط 

 333,020 - 333,020  415,203 - 415,203     الصافي -مدينة 

األقساط   من  التأمين  معيدي  حصة 

 363,490 - 363,490  545,813 - 545,813 المكتسبة غير 

حصة معيدي التأمين من المطالبات  

 162,891 - 162,891  342,915 - 342,915    تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات  

 57,700 - 57,700  112,990 - 112,990    المتكبدة غير المبلغ عنها

ن   ـم ن  ـي ــأـم ت اـل ــدي  ي ـع ـم ــة  حصــــ

 138,959 - 138,959  129,884 - 129,884 االحتياطات المحاسبية 

 25,355 - 25,355  32,613 - 32,613   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 515,790 515,790 -  746,239 746,239 - استثمارات

 86,072 86,072 -  19,337 - 19,337 عمليات التأمين مستحق من

ــاً   ــدم ق ـم ــة  ــدـفوع م ــارـيف  مصــــ

 90,243 192 90,051  89,865 1,853 88,012   وموجودات أخرى

 14,240 - 14,240  32,281 - 32,281 ، صافي  معداتالممتلكات وال

 34,720 33,133 1,587  38,218 33,133 5,085 موجودات غير ملموسة 

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

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

 10,114 10,114 -  10,597 10,597 -    مستحقة  وديعة نظامية اتايراد

 3,882 3,882 -  2,001 1,619 382    ةعمولة مستحق اتايراد

 2,880,102 955,512 1,924,590  3,317,523 936,470 2,381,053 مجموع الموجودات 



 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ( هاألولية الموجزة )تتمايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021  سبتمبر 30في   الثالثة والتسعة أشهر المنتهية لفترتي 
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 ( تتمه)معلومات إضافية  .21

 

 ( تتمه)قائمة المركز المالي األولية الموجزة  

 

 مدققة( ) - م2020ديسمبر  31  غير مدققة( )  - م2021 سبتمبر 30 

 

 عمليات التأمين 

عمليات  

  المجموع  المساهمين 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المجموع  المساهمين

 الريـاالت السعودية  بآالف  الريـاالت السعودية  بآالف 

       المطلوبات 
 

 34,794 - 34,794  33,648 - 33,648 لحملة وثائق التأمين الدفع مطالبات مستحقة

 152,190 240 151,950  173,255 3,897 169,358 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  

 232,814 - 232,814  200,401 - 200,401 مستحقة الدفع  التأمينأرصدة معيدي 

 789,964 - 789,964  1,068,317 - 1,068,317 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 20,472 - 20,472  32,824 - 32,824 عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة 

 233,498 - 233,498  473,356 - 473,356 مطالبات تحت التسوية 

 170,977 - 170,977  222,722 - 222,722 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 138,959 - 138,959  129,884 - 129,884 إجمالي االحتياطات الحسابية  

 26,010 - 26,010  9,940 - 9,940 احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 8,642 - 8,642  9,273 - 9,273 احتياطات فنية أخرى 

 21,724 - 21,724  22,616 - 22,616 نهاية الخدمة تعويض 

 28,864 28,864 -  33,101 33,101 - دخل الزكاة وضريبة ال

 10,114 10,114 -  10,597 10,597 -   إلى ساما  ةعمولة مستحق اتايرادعائد 

 86,072 - 86,072  19,337 19,337 - التأمين عمليات  مستحق الى

 9,774 - 9,774  9,774 - 9,774 الدفع فائض متراكم مستحق 

 2,449,206 66,932 2,382,113 مجموع المطلوبات 
 

1,925,650 39,218 1,964,868 

        

        لكية حقوق 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 

 81,304 81,304 -  23,719 23,719 - مبقاه ارباح 

االستثمارات على  العادلة  القيمة    احتياطي 

 32,818 32,818 - المتاحة للبيع

 

- 21,989 21,989 

 916,294 916,294 -  869,538 869,538 -    مجموع حقوق المساهمين

احتياطي إعادة قياس التزام المنافع المحددة  

 ( 1,060) - ( 1,060) لعمليات التأمين   –

 

(1,060) - (1,060) 

 915,234 916,294 (1,060)  868,396 869,538 ( 1,060) مجموع حقوق الملكية  

 2,880,102 955,512 1,924,590  3,317,602 936,470 2,381,053 لكية مجموع المطلوبات وحقوق الم



 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ( هاألولية الموجزة )تتمايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021  سبتمبر 30في   الثالثة والتسعة أشهر المنتهية لفترتي 
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 ( تتمه)معلومات إضافية    .21

 

 قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في:

 

   م2020 سبتمبر 30  م 2021 سبتمبر 30 

 غير مدققة( )
عمليات  

 التأمين 

عمليات  

  المجموع  المساهمين 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المجموع  المساهمين

 الريـاالت السعودية  بآالف  الريـاالت السعودية  بآالف 

        يرادات إلا
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 406,645 - 406,645  518,519 - 518,519 مباشرة  -

 5,927 - 5,927  29,792 - 29,792 إعادة التأمين -

 548,311 - 548,311  412,572 - 412,572 

        أقساط إعادة التأمين المسندة 

 (3,530) - (3,530)  ( 1,808) - ( 1,808) محلية   -

 (223,263) - (223,263)  ( 226,977) - ( 226,977) أجنبية -

 (228,785 ) - (228,785 )  (226,793) - (226,793) 

 (8,718) - (8,718)  ( 1,449) - ( 1,449) مصاريف فائض الخسارة 

 177,061 - 177,061  318,077 - 318,077 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

ــبة،   ــاط التأمين غير المكتسـ التغيرات في أقسـ

 ( 48,209) الصافي

 

- (48,209 )  24,508 

 

- 24,508 

 201,569 - 201,569  269,868 - 269,868 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 14,259 - 14,259  17,154 - 17,154 التأمين عموالت إعادة 

 1,381 - 1,381  702 - 702 إيرادات إكتتاب أخرى 

 217,209 - 217,209  287,724 - 287,724 مجموع اإليرادات 

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب   

 170,288 - 170,288  223,147 - 223,147 إجمالي المطالبات المدفوعة 

 4,743 - 4,743  1,791 - 1,791 تصفيات وإستحقاقات الوثائق 

 4,646 - 4,646  7,415 - 7,415 مصاريف متكبدة متعلقة بمطالبات 

 (31,762) - (31,762)  ( 15,814) - ( 15,814) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 147,915 - 147,915  216,539 - 216,539 صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 1,838 - 1,838  28,011 - 28,011 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، الصافي 

متكبدة غير مبلغ عنها،   التغيرات في مطالبات

 ( 4,131) الصافي 

 

- (4,131 )  (9,582) 

 

- (9,582) 

 140,171 - 140,171  240,419 - 240,419 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  

 (12,530) - (12,530)  ( 2,135) - ( 2,135) احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 (700) - (700)  59 - 59 احتياطات فنية أخرى 

 13,165 - 13,165  14,919 - 14,919 وثائق تأمين  اكتتابتكاليف 

 7,396 - 7,396  29,998 - 29,998 مصاريف اكتتاب أخرى 

 147,502 - 147,502  283,260 - 283,260 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب   
        

 69,707 - 69,707  4,464 - 4,464 االكتتاب    دخل صافي



شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(

 (ه األولية الموجزة )تتمايضاحات حول القوائم المالية 

م2021 سبتمبر 30في  الثالثة والتسعة أشهر المنتهية لفترتي
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 (تتمه) معلومات إضافية  .21

 (تتمه)قائمة الدخل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في: 

 م2020 سبتمبر 30م2021 سبتمبر  30

عمليات  غير مدققة( )

التأمين 

عمليات  

المجموع المساهمين 

عمليات 

التأمين

عمليات 

المجموعالمساهمين

الريـاالت السعودية  بآالفالريـاالت السعودية  بآالف

    تشغيلية أخرىايرادات /مصاريف(  )

(7,774)-(7,774)( 8,351)-( 8,351) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

(39,404)(2,655)(36,749)( 40,004)( 2,622)( 37,382) ادارية  و عمومية مصاريف 

6032,7723,3757232,3843,107 ات عمولة من الودائعإيراد

2,2262,226-1,3151,315- أنخفاض قيمة االستثمارات 

---( 6,765)( 6,765)- ستثماراتالتوزيعات ارباح من ا اتايراد

---10,89910,899-  تاالستثمارامحققة من )خسائر(  / أرباح 

---1,9521,952- غير محققة من االستثمارات  )خسائر(   / أرباح 

ــاريف)مجموع   ــغيليـة    ( / ايراداتالمصـــ التشــ

(41,845)1,955(43,800)( 37,579)7,551( 45,130)  األخرى

/    إجمالي الزكاة      للفترة  الدخلالخسارة  قبل 

25,9071,95527,862( 33,115)7,551( 40,666) وإسناد الفائض  وضريبة الدخل 

(10,629)(10,629)-( 3,750)( 3,750)-الزكاة 

( 448)( 448)----ضريبة الدخل 

16,785(9,122)25,907( 36,865)3,801( 40,666)للفترة  الدخل  /  )الخسارة( صافي

-23,316(23,316)-( 40,666)40,666 فائض محول الى المساهمين

تحويل   بعد  التأمين  عمليات  من  النتائج  صافي 

2,59114,19416,785( 36,865)( 36,865)- الفائض الى المساهمين  

(خسارة) / ربحیة السھم االساسي والمخفض (بالریال السعودي للسھم)
(0,571 )0,22

 المنتهية في: قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة الثالثة أشهر 

 م2020 سبتمبر 30م2021 سبتمبر  30

عمليات التأمين غير مدققة( )

عمليات  

المجموع  المساهمين 

عمليات 

التأمين

عمليات 

المجموع المساهمين

الريـاالت السعودية  بآالفالريـاالت السعودية  بآالف

2,59114,19416,785( 36,865)( 36,865)-للفترة الدخل )الخسارة( / مجموع

 الشامل اآلخر  / )الخسارة( الدخل

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

 استثمارات متاحة للبيع: 

18,19218,192-( 4,202)( 4,202)- صافي التغير في القيمة العادلة -  

2,59132,38634,977( 41,067)( 41,067)-الشامل للفترة  الدخل)الخسارة( / مجموع 



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 
 

 ( هايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م 2021  سبتمبر 30في   والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي 
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 ( تتمهمعلومات إضافية )   .21

 

 أشهر المنتهية في: التسعةقائمة الدخل األولية الموجزة لفترة 

 

   م2020 سبتمبر 30  م 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 
عمليات  

 التأمين 

عمليات  

  المجموع  المساهمين 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المجموع  المساهمين

 الريـاالت السعودية  بآالف  الريـاالت السعودية  بآالف 

        يرادات إلا
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 1,037,627 - 1,037,627  1,658,945 - 1,658,945 مباشرة  -

 6,991 - 6,991  75,285 - 75,285 إعادة التأمين -

 1,734,230 - 1,734,230  1,044,618 - 1,044,618 

        أقساط إعادة التأمين المسندة 

 (9,982) - (9,982)  ( 10,657) - ( 10,657) محلية   -

 (408,449) - (408,449)  ( 876,512) - ( 876,512) أجنبية -

 (887,169 ) - (887,169 )  (418,431) - (418,431) 

 (12,163) - (12,163)  ( 4,330) - ( 4,330) الخسارة مصاريف فائض 

 614,024 - 614,024  842,731 - 842,731 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

ــبة،  ــاط التأمين غير المكتسـ التغيرات في أقسـ

 ( 96,030) الصافي

 

- (96,030 )  (27,156) 

 

- (27,156) 

 586,868 - 586,868  746,701 - 746,701 صافي أقساط التأمين المكتسبة 

 31,242 - 31,242  45,330 - 45,330 عموالت إعادة التأمين 

 10,010 - 10,010  1,463 - 1,463 إيرادات إكتتاب أخرى 

 628,120 - 628,120  793,494 - 793,494 مجموع اإليرادات 

        

        تكاليف ومصاريف االكتتاب   

 406,504 - 406,504  708,718 - 708,718 المطالبات المدفوعة إجمالي 

 12,618 - 12,618  12,154 - 12,154 تصفيات وإستحقاقات الوثائق 

 27,028 - 27,028  18,260 - 18,260 مصاريف متكبدة متعلقة بمطالبات 

 (52,327) - (52,327)  ( 119,280) - ( 119,280) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 393,823 - 393,823  619,852 - 619,852 صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة 

 26,036 - 26,036  59,834 - 59,834 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، الصافي

متكبدة غير مبلغ عنها،   التغيرات في مطالبات

 ( 3,545) الصافي 

 

- (3,545 )  (24,236) 

 

- (24,236) 

 395,623 - 395,623  676,141 - 676,141 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة  

 38,938 - 38,938  ( 16,070) - ( 16,070) احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 (18,426) - (18,426)  631 - 631 احتياطات فنية أخرى 

 34,325 - 34,325  42,720 - 42,720 وثائق تأمين  اكتتابتكاليف 

 19,744 - 19,744  68,074 - 68,074 مصاريف اكتتاب أخرى 

 470,204 - 470,204  771,496 - 771,496 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب   
        

 157,916 - 157,916  21,998 - 21,998 االكتتاب    دخل صافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة والء للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 (ه ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م2021 سبتمبر 30في  والتسعة أشهر المنتهيةالثالثة  لفترتي
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 أشهر المنتهية في: )تتمه(  التسعةقائمة الدخل األولية الموجزة لفترة 

 

   م2020 سبتمبر 30  م2021 سبتمبر  30 

عمليات   )غير مدققة( 

 التأمين 

عمليات  

  المجموع  المساهمين 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

 الريـاالت السعودية  بآالف  الريـاالت السعودية  بآالف 

   تشغيلية أخرىايرادات /)مصاريف(  
      

 
 (20,192) - (20,192)  ( 14,349) - ( 14,349) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (103,207) (9,843) (93,364)  ( 111,811) ( 6,951) ( 104,860) ادارية  و مصاريف عمومية 

 10,686 8,571 2,115  17,539 8,814 8,725 ات عمولة من الودائعإيراد

 2,249 2,247 2  7,526 7,526 - خفاض قيمة االستثمارات

 - - -  ( 6,765) ( 6,765) - ستثماراتالتوزيعات ارباح من ا اتايراد

 - - -  28,823 28,823 -  تاالستثماراأرباح / )خسائر( محققة من 

 - - -  10,604 10,604 - أرباح / )خسائر( غير محققة من االستثمارات  

ــاريف)مجموع   ــغيليـة   ( / ايراداتالمصـــ التشــ

 ( 68,433) 42,051 ( 110,484)  األخرى

 

(111,439) 975 (110,464) 

/    إجمالي الزكاة      للفترة   الدخل)الخسارة(  قبل 

 ( 46,435) 42,051 ( 88,486) وإسناد الفائض  وضريبة الدخل 

 

46,477 975 47,452 
        

 (14,874) (14,874) -  ( 11,150) ( 11,150) - الزكاة 

 ( 703) ( 703) -  - - - ضريبة الدخل 
        

 31,875 (14,602) 46,477  ( 57,585) 30,901 ( 88,486) للفترة  الدخل   / )الخسارة( صافي

 - 41,829 (41,829)  - ( 88,567) 88,486 فائض محول الى المساهمين

تحويل   بعد  التأمين  عمليات  من  النتائج  صافي 

 ( 57,585) ( 88,567) - الفائض الى المساهمين  

 

4,648 27,227 31,875 
        

 )بالريال السعودي للسهم( االساسي والمخفضالسهم  ربحية /  )خسارة( 

  (0,89 )    0,44  

 

 أشهر المنتهية في:  التسعةقائمة الدخل الشامل األولية الموجزة لفترة 

 

   م2020 سبتمبر 30  م2021 سبتمبر  30 

 

 عمليات التأمين  )غير مدققة( 

عمليات  

  المجموع  المساهمين 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المجموع المساهمين

 الريـاالت السعودية  بآالف  الريـاالت السعودية  بآالف 

 31,875 27,227 4,648  ( 57,585) ( 57,585) - للفترةالدخل  )الخسارة( / مجموع

        

       الشامل اآلخر  )الخسارة( / الدخل

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

        استثمارات متاحة للبيع: 

 (4,271) (4,271) -  10,829 10,829 - صافي التغير في القيمة العادلة -  

 27,604 22,956 4,648  ( 46,756) ( 46,756) - الشامل للفترة  )الخسارة( /الدخلمجموع 

 

 

 

 

 



 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ( هاألولية الموجزة )تتمايضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021  سبتمبر 30في   الثالثة والتسعة أشهر المنتهية لفترتي 
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 ( تتمه)معلومات إضافية  .21

 

 أشهر  التسعة قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة لفترة 

 

 غير مدققة( )
 عمليات التأمين 

عمليات  

  المجموع  المساهمين 

عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المجموع  المساهمين

   الرياالت السعودية  بآالف م2020  الرياالت السعودية  بآالف م2021 

        األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

الدخلالخسارة)صافي    / الزكاة    (  قبل  للفترة 

 ( 46,435) ( 46,435) - وضريبة الدخل 

 

4,648 42,804 47,452 

        نقدية:الغير البنود للتعديالت 

 15,028 - 15,028  7,134 - 7,134     اسـتهالك ممتلكات ومعدات

 4,569 - 4,569  578 - 578 ملموسة الإطفاء موجودات غير 

 20,192 - 20,192  14,349 - 14,349 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 - - -  6,765 6,765 - انخفاض قيمة االستثمارات   

 2,911 - 2,911  3,157 - 3,157 مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 - - -  111 - 111 تكلفة التمويل   

        

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة:

 (169,739) - (169,739)  ( 96,532) - ( 96,532) أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 (3,903) - (3,903)  ( 182,323) - ( 182,323)    حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

أمين من   دي الـت ــة معـي ات تحـت حصـــ المطـالـب

 ( 180,024) - ( 180,024)   التسوية

 

(58,643) - (58,643) 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير  

 ( 55,290) - ( 55,290)   المبلغ عنها

 

11,863 - 11,863 

 13,019 - 13,019  9,075 - 9,075 االحتياطات الحسابيةحصة معيدي التأمين من 

 (8,772) - (8,772)  ( 7,258) - ( 7,258) وثائق تأمين مؤجلة تكاليف اكتتاب 

 (24,363) (3,615) (20,748)  378 ( 1,661) 2,039 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 1,240 1,026 214  4,752 2,263 2,489 ة عمولة مستحق اتايراد

 1,059 - 1,059  ( 1,146) - ( 1,146) لحملة وثائق التأمينالدفع مطالبات مستحقة 

 32,548 3,484 29,064  21,065 3,657 17,408 ومطلوبات أخرى  ةمستحقمصاريف 

 28,591 - 28,591  ( 32,413) - ( 32,413) مستحقة الدفع أرصدة معيدي التأمين 

 31,059 - 31,059  278,353 - 278,353 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 2,251 - 2,251  12,352 - 12,352 المكتسبة عموالت معيدي التأمين غير 

 83,270 - 83,270  239,858 - 239,858 مطالبات تحت التسوية 

 (36,099) - (36,099)  51,745 - 51,745 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 (13,019) - (13,019)  ( 9,075) - ( 9,075) إجمالي االحتياطيات الحسابية 

 38,938 - 38,938  ( 16,070) - ( 16,070) تأمين إضافية احتياطيات أقساط 

 (17,017) - (17,017)  631 - 631 احتياطات فنية أخرى 

 59,148 (35,411 ) 23,737  (41,264) 43,699 2,435 

 (1,175) - (1,175)  ( 2,265) - ( 2,265) مدفوع النهاية الخدمة  مخصص

 (12,064) (12,064) -  ( 6,913) ( 6,913) - الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة  

د   ــافي النـق دم في(صـــ ــتـخ اتج من    /  )المســ الـن

 14,559 ( 42,324) 56,883 التشغيلية االنشطة

 

(42,439) 31,635 (10,804) 

 



 شركة والء للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 ( هايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتم

 م 2021  سبتمبر 30في   المنتهيةالثالثة والتسعة أشهر  لفترتي 
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 ( تتمه)معلومات إضافية  .21

 

 ( تتمه)أشهر  التسعة قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة لفترة 

 

عمليات   

 التأمين 

عمليات  

 المجموع  المساهمين 

 
عمليات  

 التأمين 

عمليات  

 المجموع  المساهمين

 الرياالت السعودية   بآالف م2020  الرياالت السعودية  بآالف م2021 

        األنشطة االستثمارية  التدفقات النقدية من  

        

 (48,033) (48,033) -  ( 226,385) ( 226,385) - ، صافي  الى استثمارات إضافات

النقد ومافي حكمه المكتسب من خالل دمج  

 - - - االعمال 

 

34,413 9,176 43,589 

ــتبعادات   ــافات / إسـ ــيرة  إضـ ودائع قصـ

 15,615 167,274 ( 151,659) األجل

 

133,051 (6,200) 126,851 

 39,000 39,000 -  - - - األجل   طويلةودائع  إضافات / إستبعادات  

 - - -  ( 16,400) - ( 16,400) قيمة شراء األرض 

 (12,125) - (12,125)  ( 9,226) - ( 9,226) معدات اللممتلكات وإلى اضافات إ

 (4,651) - (4,651)  ( 3,625) - ( 3,625) ملموسةاللموجودات غير إلى اضافات إ

)المستخدم في( الناتج من /  صافي النقد  

 ( 240,021) ( 59,111) ( 180,910) األنشطة االستثمارية 

 

150,688 (6,057) 144,631 

        

        األنشطة التمويلية  التدفقات النقدية من 

 23,160 23,160 -  - - - نظامية الوديعة ال

 - (48,738) 48,738  - 105,409 ( 105,409) المساهمين/ عمليات التأمينمستحق من 

 (3,920) - (3,920)  ( 2,982) - ( 2,982) سداد التزامات االيجار 

( / الناتج من   المستخدم في)صافي النقد  

 ( 2,982) 105,409 ( 108,391) األنشطة التمويلية  

 

44,818 (25,578) 19,240 

 ( 228,444) 3,974 ( 232,418) صافي التغير في النقد وما في حكمه  
 

153,067 - 153,067 

 560,925 - 560,925  687,297 - 687,297 نقد وما في حكمه، في بـداية الفترة

 713,992 - 713,992  458,853 3,974 454,879 في نهاية الفترة  النقد وما في حكمه، 

    النقدية:المعامالت غير 
 

 

العادلة   القيمة  في  المحققة  غير  التغيرات 

 10,829 10,829 - لالستثمارات المتاحة للبيع 

 

- (4,271) (4,271) 

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة .22

   م.2021 إكتوبر 26هـ الموافق 1443 ربيع األول 20تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قِبل مجلس اإلدارة بتاريخ 




