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 قائمة المركز المالي 

  2016ديسمبر  31في كما 

 

 

 
  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 

  2016 
 

2015 

 موجودات عمليات التأمين

 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاحات

     

851,784,44  5 نقدية وشبه نقدية   241,689,64  

000,15,000  11 ودائع ألجل     - 

350,391,53  6 صافي ,أقساط مدينة   423,661,35  

349,249,1   إعادة تأمين مدينة ذمم   - 

267,592,28  14 يدي التأمين من األقساط غير المكتسبةحصة مع   732,622,27  

010,842,234  1.1 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية   251,654,626 

252,804,33  7 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية   644,923,19  

617,083,9  8 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة   863,578,4  

571,745,1  17 مستحق من جهات ذات عالقة   740,474  

723,261,35  9 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى    066,750,13  

525,904,2   مستحق من عمليات المساهمين   111,010,8  

580,776,3  10 صافي ,ممتلكات ومعدات   153,757,5  

        

095,436,464   مجموع موجودات عمليات التأمين   599,401,432  

      موجودات المساهمين

918,001,104  5 نقدية وشبه نقدية     800,314,66  

 -  49,000,000  11 ودائع الجل

000,000,10  49,457,138  (أ)12 حتى تاريخ االستحقاق ةمقتناإستثمارات   

301,750  9 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى    930,944  

163,175,3  (ب)12 مارات متاحة للبيعاستث   163,175,3  

000,000,35  13 وديعة نظامية   000,500,17  

774,366  13 نظاميةالوديعة عموالت ال   521,174  

      

294,751,241   مجموع موجودات المساهمين   414,109,98  

      

مجموع موجودات عمليات التأمين وموجودات 

 المساهمين

   
389,718,706  

  

013,511,530  
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 )تتمة(قائمة المركز المالي 

 2016ديسمبر  31في كما 

 

   2016  2015 

 لاير سعودي  لاير سعودي  ايضاحات 

      مطلوبات عمليات التأمين

 92,031,067  96,831,054  14 األقساط غير المكتسبةإجمالي 

 39,652,073  81,112,229  7 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 251,654,626  234,842,010  1.1 إجمالي مخصصات حسابية

 12,721,984  21,776,258  15 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 29,875,305  20,292,935   أرصدة إعادة تأمين دائنة

 3,754,021  4,952,097  16 دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 1,675,037  2,615,731  17 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 1,037,486  2,013,781  18 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 432,401,599  464,436,095   مجموع مطلوبات عمليات التأمين

      

      مطلوبات وحقوق المساهمين

      مطلوبات المساهمين

 615,473  523,658  19 زكاة

 733,060  871,560  15 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 174,521  366,774   عموالت الوديعة النظامية

 8,010,111  2,904,525   مستحق الى عمليات المساهمين

 9,533,165  4,666,517   مجموع مطلوبات المساهمين

      

      وق المساهمينحق

 175,000,000  350,000,000  20 رأس المال

 (86,423,751)  (112,915,223)   متراكمالعجز ال

 249,576,88  237,084,777   مجموع حقوق المساهمين

 414,109,98  241,751,294   مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع مطلوبات عمليات التأمين ومطلوبات وحقوق 

 مساهمينال
  706,187,389  013,511,530 

 

 

 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي
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 قائمة نتائج عمليات التأمين 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 ايضاحات

 للسنة المنتهية في  

 ديسمبر 31

 2016 

 هية في للسنة المنت 

 ديسمبر 31

 2015 

          لاير سعودي         لاير سعودي   

 144,740,920  208,090,001  14 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (47,695,383)  (58,487,360)  14 أقساط إعادة التأمين المسندة

 (380,483)  (678,289)  14 فائض خسائر اقساط تأمين

 96,665,054  148,924,352   المكتتبةصافي أقساط التأمين 

 (62,950,291)  (3,830,454)  14 صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 33,714,763  145,093,898   صافي أقساط التأمين المكتسبة

 4,650,695  10,732,808  16 المكتسبة عمولة إعادة التامين

 1,933,163  5,945,810   إيرادات إكتتاب اخرى

 40,298,621  161,772,516   إيرادات اإلكتتاب

 (41,389,428)  (127,394,847)   اجمالي المطالبات المدفوعة 

 29.865.188  30,962,876   حصة معيدي التامين في المطالبات المدفوعة

 (11,524,240)  (96,431,971)   صافي المطالبات المدفوعة

 (19,440,698)  (27,579,549)    التسوية في المطالبات تحت اتصافي التغير

 (30,964,938)  (124,011,520)   صافي المطالبات المتكبدة

 (3,284,661)  (15,489,983)  8 عموالت متكبدة

 (548,375)  (2,319,132)   رسوم فحص وإشراف

 (394,863)  (1,246,730)   مصاريف اكتتاب اخرى

 (1,232,300)  (2,971,471)  ()ب6 ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 (36,425,137)  (146,038,836)    مصاريف االكتتاب

 3,873,484  15,733,680   نتائج االكتتاب

 (35,304,973)  (43,497,187)   21 مصاريف ادارية وعمومية

 156,164  1,445,393  5 عمولة دخل خاصة

 (31,275,325)  (26,318,114)   من عمليات التامين السنةصافي العجز 

 31,275,325  26,318,114   حصة المساهمين من العجز

 -  -   للسنةصافي النتيجة 

 

 

 

 

 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي

 



  شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

تعتبر جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية 29 - 1إن اإليضاحات المرفقة من   

5 

 

 قائمة عمليات المساهمين الشاملة 

 2016ر ديسمب 31للسنة المنتهية في 

 

 ايضاحات 

 للسنة المنتهية في       

 ديسمبر 31

 2016 

  للسنة المنتهية في 

 ديسمبر 31

2015 

 لاير سعودي  لاير سعودي   

 (31,275,325)  (26,318,114)   الحصة من عجز عمليات التأمين

 623,569  5,490,310  5 دخل عموالت خاصة

 339,103  384,616   دخل توزيعات

 (1,184,876)  (1,412,047)  21 عمومية وإدارية  مصاريف

      

 (31,497,529)  (21,855,235)   صافي الخسارة قبل الزكاة للسنة

 (615,473)  (390,033)  19 الزكاة

  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 

(22,245,268)  (32,113,002) 

      

      خسارة السهم:

ة للسهم الخسارة األساسية والمخفض

 الواحد
23 

 
(0.64)  (1.06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي
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 2016بر ديسم 31للسنة المنتهية في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 

   لمساهمونمجموع ا  المساهمون األجانب  المساهمون السعوديون 

 

 رأس المال

 لاير سعودي

 عجز متراكم 

  لاير سعودي

 رأس المال

 لاير سعودي

 عجز متراكم 

 لاير سعودي

 رأس المال 

 لاير سعودي

 عجز متراكم 

 لاير سعودي

 المجموع 

 لاير سعودي

2016              

 88,576,249  (86,423,751)  175,000,000  (33,826,243)  70,000,000  (52,597,508)   105,000,000  2016يناير  1الرصيد كما في 

 175,000,000  -  175,000,000  -  70,000,000  -  105,000,000 إصدر حقوق االولية

 (4,246,204)  (4,246,204)  -  (1,698,482)  -  (2,547,722)  - تكاليف معامالت إصدار حقوق االولية

 (21,855,235)  (21,855,235)  -  (8,742,094)  -  (13,113,141)  - صافي خسائر السنة

 (390,033)  (390,033)  -  -  -  (390,033)  - زكاة

 237,084,777  (112,915,223)  350,000,000  (44,266,819)  140,000,000  (68,648,404)  210,000,000  2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

2015              

 120,689,251  (54,310,749)  175,000,000  (21,227,231)  70,000,000  (33,083,518)   105,000,000 2015يناير  1ي الرصيد كما ف

 (31,497,529)  (31,497,529)  -  (12,599,012)  -  (18,898,517)  - صافي خسارة الفترة

 (615,473)  (615,473)  -  -  -  (615,473)  - زكاة

 88,576,249  (86,423,751)  175,000,000  (33,826,243)  70,000,000  (52,597,508)  105,000,000 2015ديسمبر  31الرصيد كما في 

 

 

 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي
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 قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

 2016ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا

  ايضاحات 

 للسنة المنتهية في

 2016 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

 للسنة المنتهية في

2015ديسمبر  31  

 لاير سعودي

     األنشطة التشغيلية التدفق النقدي من 

 - -    السنةصافي نتائج 

     التعديالت لــ : 

 (31,275,325) (26,318,114)   حصة المساهمين من الخسائر

 2,734,027 2,452,343  10 استهالك 

 (156,164) (1,445,393)   دخل عموالت خاصة

 1,232,300 2,971,471  )ب(6 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 667,249 980,519  18 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   (21,359,174) (26,797,913) 

     تشغيلية: التغيرات في الموجودات والمطلوبات ال

 (33,472,171) (20,701,398)   أقساط مدينة

 - (1,249,349)   ذمم إعادة تأمين مدينة

 (19,423,845) (13,880,608)   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 (24,371,633) (969,535)   حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 (251,654,626) 16,812,616   االحتياطيات الحسابيةحصة معيدي التأمين من 

 (4,388,175) (4,225,754)   تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 (474,740) (1,270,831)   مستحق من جهات ذات عالقة

 (10,626,135) (21,212,172)   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 38,864,543 41,460,156   مطالبات تحت التسويةإجمالي 

 87,321,925 4,799,987   إجمالي األقساط غير المكتسبة

 251,654,626 (16,812,616)   إجمالي االحتياطيات الحسابية

 8,359,100 9,054,274   ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 26,947,592 (9,582,370)   أرصدة إعادة تأمين دائنة

 2,872,549 1,198,076   ةدخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسب

 (147,850) 940,694   مستحق إلى جهات ذات عالقة

 18,236,556 31,423,700   مستحق إلى/من عمليات المساهمين

 (12,645) (4,224)  18 مكافأة نهاية خدمة موظفين مدفوعة

 62,887,158 (5,578,528)   األنشطة التشغيلية / من )المستخدم في(النقد   صافي

     لتدفق النقدي من األنشطة االستثمارية ا

 - (15,000,000)   ودائع الجل

 (436,331) (471,770)  10 شراء ممتلكات ومعدات 

 - 1,145,908   دخل عموالت خاصة

 (436,331) (14,325,862)   األنشطة االستثمارية  )المستخدم في(صافي النقد 

 62,450,827 (19,904,390)   نقديةالزيادة في النقدية وشبه الالنقص( / (

 2,238,414 64,689,241   النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 64,689,241 44,784,851  5 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

  

 المديـــــر المــــــــــالــــي

  

 العضــــــو المـــــــنتدب /

 الرئيـــــــس التنفيــــــذي
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 ئمة التدفقات النقدية للمساهمين  قا

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 ايضاحات

ــي للسنــة المنتهيــة ف

 2016ديسمبر 31

 لاير سعودي

 31 للسنــة المنتهيــة فــي

2015ديسمبر  

 لاير سعودي

    األنشطة التشغيلية التدفق النقدي من 

 (31,497,529) (21,855,235)   صافي الخسارة قبل الزكاة

    التعديالت لــ : 

 31,275,325 26,318,114  الحصة من عجز عمليات التأمين

 (623,569) (5,490,310)  دخل عموالت خاصة

 (339,103) (384,616)  توزيعات ارباح

حتى تاريخ  مقتناةاستثمارات  خصمإستهالك 

 االستحقاق
 - (16,638) )أ(12

  (1,428,685) (1,184,876) 

    تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : ال

 - (17,500,000)  وديعة نظامية

 (18,236,556) (31,423,700)  مستحق من / الى عمليات التأمين 

 (749,999) 776,487  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 (553,113) 138,500   ذمم دائنة ومستحقات أخرى 

 - (481,848)   زكاة مدفوعة

 (20,724,544) (49,919,246)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

    األنشطة االستثمارية التدفق النقدي من 

    

 (10,000,000) (39,440,500) )أ(12 األستحقاق تاريخ حتى  مقتناةاستثمارات 

 85,000,000 (49,000,000) 11 ودائع الجل

 542,261 4,908,452  ة دخل عموالت خاصة محصل

 339,103 384,616  محصلة توزيعات

    

 75,881,364 (83,147,432)  صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية 

    التدفق النقدي من األنشطة التمويلية 

 - 175,000,000 20 حصص رأس المال الصادرة

 - (4,246,204)  تكاليف معامالت إصدار رأس المال

 - 170,753,796  صافي النقد من األنشطة التمويلية 

 55,156,820 37,687,118  في النقدية وشبه النقديةالزيادة 

 11,157,980 66,314,800  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

 66,314,800 104,001,918 5 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة  

  

 

 ــــــــالــــيالمديـــــر المــ
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 التكوين واألنشطة الرئيسية -1

 
شركة  -)"الشركة"( والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والمجموعة األمريكية الدولية اليف متشركة 

بتاريخ  1010391438بموجب السجل التجاري رقم المملكة العربية السعودية  مسجلة في –عودية مساهمة س

 (. 2013أكتوبر  27)الموافق  هـ1434الحجة  يذ 22
 

 

 إن عنوان  المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:

 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيوالمجموعة األمريكية الدولية شركة متاليف 

 56437وق بريد صند

 11554الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

 

وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين  بأعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة إن غرض الشركة هو القيام

أمين على تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في الت .التعاوني والئحته التنفيذية السارية في المملكة العربية السعودية

تم إدراج الشركة في السوق المالية  .التأمين العامة فئاتة وجميع يوالحوداث والصح والمجموعات األفرادحياة 

 (.2013نوفمبر  26)الموافق  هـ1435محرم  23)تداول( في  ةالسعودي

 

ديسمبر من نفس السنة  تبدأ السنة المالية من األول من يناير من كل سنة وتنتهي بنهايةوفقاً لعقد تأسيس الشركة 

هـ 1434شوال  22فيما عدا السنة المالية األولى للشركة فتبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري للشركة بتاريخ 

 وتنتهى فى السنة الميالدية التالية. (2013أغسطس  29)الموافق 
 

 

 متاليف اليكو تحويل محفظة  1.1

 
قامت بموجبها شركة ( التي %30بنسبة )أحد المساهمين اليكو  متاليفمع شركة  يةاتفاقبعقد الشركة قامت 

. وتشمل هذه 2015أبريل  1الشركة إعتبارا من إلى السعودية الحالية التأمين محفظة بتحويل اليف اليكو تم

تقوم حوادث شخصية. إدخارية و منتجات تأمين  تأمين ومنتجات األمد ةحياة طويلعلى منتجات تأمين المحفظة 

 ,. وفقا لذلكنسبية تأمينإعادة  يةبموجب اتفاق ٪100 بنسبة متاليفهذه المحفظة مع شركة  تأمين بإعادةشركة ال

من  الجزء اهذلالتأمين  هي معيد متاليفشركة وأصبحت  المحولةلبوالص التأمين أصبحت الشركة المالك الجديد 

جلت المطلوبات المتعلقة س   ,وفقا لذلكدفع أي مبلغ نقدي. بدون محفظة بالقيمة الدفترية ال تحويلاألعمال. وجرى 

محفظة في دفاتر الشركة بالقيمة الدفترية مع أصول تعويضية تمثل حصة إعادة التأمين من هذه بهذه ال

 31لاير سعودي كما في  2,643,120بلغت  للشركة عمولة إعادة التأمينبدفع  متاليف شركةتقوم . اإللتزامات

لتعويض تكلفة رأس المال  (2015ديسمبر 31المنتهية في  لسنةلدي لاير سعو 2,121,942) 2016ديسمبر 

جميع المصروفات المتعلقة بإدارة هذه المحفظة عن طريق دفع عن الشركة تعويض لهذه المحفظة باإلضافة إلى 

 للسنةلاير سعودي  754,181) 2016ديسمبر 31كما في  لاير سعودي 1,570,831 لغتإدارية ب تعابأ

 ".إيرادات إكتتاب اخرى"ضمن بند  تصنيفها في القوائم المالية تم يوالتي ( 2015ديسمبر  31المنتهية في 

 

مساهمي الشركة في اجتماع  و 2015فبراير  16تمت الموافقة على نقل المحفظة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

هـ 28/5/1436قة في . قدمت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضا المواف2015مايو  12الجمعية العامة في 

 .2015مارس 19الموافق 
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 )تتمة( التكوين واألنشطة الرئيسية -1
 

 تحويل محفظة متاليف اليكو )تتمة( 1.1

 
 على النحو التالي: 2016 ديسمبر 31نقلها كما في  التي تم وتظهر الموجودات والمطلوبات للمحفظة

 المطلوبات الموجودات

 ديسمبر 31                                                ديسمبر 31

 2016  2015  2016  2015 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 3,724,653 نقدية وشبه نقدية
 

9,448,346 
إجمالي األقساط غير 

 المكتسبة
453,881 

 
725,003 

أمين من حصة معيدي الت

 األقساط غير المكتسبة
453,881 

 
725,003 

إجمالي مطالبات تحت 

 التسوية 
11,126,543 

 
12,515,083 

حصة معيدي التأمين من 

 االحتياطات الحسابية
234,842,010 

 
251,654,626 

إجمالي مخصصات 

 حسابية 
234,842,010 

 
251,654,626 

حصة معيدي التأمين من 

 المطالبات تحت التسوية
11,126,543 

 
12,515,083 

أرصدة إعادة التأمين 

 مستحقة الدفع

-  
7,505,330 

مستحق الى عمليات  -  1,249,349 ذمم إعادة تامين مدينة

 المساهمين
7,485,578 

 
2,871,659 

 2,612,822 المدينون واألصول األخرى 
 

979,088 
دائنون ومطلوبات 

 أخرى 
101,246 

 
50,445 

 275,322,146  254,009,258  275,322,146  254,009,258 المجموع

 

 التعاونية شركة مع  المنافذاتفاقية  2.1

التعاونية والغالبية العظمى من شركات المبرمة بين شركة  المنافذ يةاتفاقبالمشاركة في الشركة قامت 

على لتأمين ابالمشاركة في  ةوالخاص 2015يناير  1 ابتداءا منالتأمين في المملكة العربية السعودية 

 البحرينمنفذ )باستثناء  يةالحدودالمنافذ جميع عبر لمملكة العربية السعودية المركبات األجنبية العابرة ل

فإن جميع شركات التأمين المشاركة في هذه التغطية يكون  ,هذه اإلتفاقية(. وبناء على "جسر الملك فهد"

كافة المصاريف المتعلقة بإدارة هذه تحميل د لها حصة متساوية من النتيجة الصافية لهذه المحفظة بع

ومن  ,2015يناير  1لمدة ثالث سنوات ابتداء من تسري هذه اإلتفاقية التعاونية. شركة المحفظة من قبل 

المالية ضمن بند  القوائممحفظة في ال هبهذ تصنيف الدخل المتعلقالشروط. يتم بنفس جدد ت  المتوقع أن 

 .التقارير القطاعيةتأمين السيارات في  ضمنإدراجها  " ويتماخرىإكتتاب "إيرادات 
 

 أسس اإلعداد    -2

 وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. تم اعداد القوائم المالية   
  

فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعمليات  ,كما تتطلب أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية

الفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات لكية المالتأمين وعمليات المساهمين. إن 

لشركة. يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات المتعلقة تعود لالمساهمين 

بها. يتم تحديد أساس التوزيع لإليرادات والمصاريف األخرى من العمليات المشتركة من قبل األدارة 

ً للنظام األساسي للشركةاإلدارة.  وأعضاء مجلس يتم توزيع العجز الناتج من عمليات التأمين  ,وفقا

 بالكامل إلى عمليات المساهمين في حين يتم توزيع الفائض من عمليات التأمين على النحو التالي:

  ٪90 المساهمون 

  ٪10 حملة الوثائق 

 100٪  
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 أسس اإلعداد )تتمة(   -2

 

 بيان االلتزام

 ً وبالتالي لم يتم عرض هذه القوائم المالية وفقاً  يير المحاسبة الدوليةلمعاتم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا

ن للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبي

 القانونيين.

 

 العملة الرئيسية وعملة العرض

 .يعتبر الريال السعودي العملة الرئيسية والعملة التي يتم بها عرض القوائم المالية للشركة

 

  السياسات المحاسبية الهامة -3

 

 تصنيف المنتج

 ن هي تلك العقودتقوم الشركة بإصدار عقود التأمين والتي يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين. إن عقود التأمي

التي تقبل بموجبها شركة التأمين مخاطر تأمين هامة من حملة الوثائق وذلك بالموافقة على تعويضهم في حال 

تقوم الشركة  ,وقوع حادث مستقبلي غير مؤكد ويؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة التأمين. وكقاعدة عامة

د منافع عند وقوع حادث مؤمن عليه. وحال تصنيف العقد بتعريف مخاطر التأمين الهامة بأنها تمثل احتمال سدا

كـ "عقد تأمين" فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل 

 إال إذا تم إستنفاذ أو إنتهاء جميع الحقوق واإللتزامات. ,الفترة

 

 الممتلكات والمعدات

وأي انخفاض في القيمة. تتضمن التكاليف  ,لتكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمةتظهر الممتلكات والمعدات با

ويتم تحميل مصاريف اإلصالح والصيانة في قائمة نتائج  ,المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء الموجودات

وجودات فيتم عمليات التأمين. أما التحسينات التي تزيد القيمة أو تزيد بشكل جوهري من العمر اإلنتاجي للم

ويتم تحميل االستهالك على قائمة نتائج عمليات التأمين بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار  ,رسملتها

 :اإلنتاجية المقدرة للموجودات. إن األعمار اإلنتاجية للموجودات لغرض إحتساب االستهالك هي كما يلي

 سنوات 7  تحسينات المباني المستأجرة

 سنوات 7    أثاث وتركيبات

 سنوات 5    معدات مكتبية

 سنوات 5    أجهزة حاسب آلي

 سنوات 3    برامج حاسب آلي

 سنوات 5     سيارات
 

يتم اثبات ارباح او خسائر استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات )والتي يتم احتسابها بالفرق بين صافي 

 .نتائج عمليات التأمين متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية للبند( في قائمة
 

يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو 

التغيرات في الظروف الي عدم امكانية أسترداد قيمتها الدفترية. في حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة 

 عندئذ يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد. ,القابلة لالسترداد الدفترية عن القيمة المقدرة
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  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 الذمم الدائنة والمستحقات

ع والخدمات المستلمة سواء قام المورد يتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل السل

 بإصدار فاتورة بها أم ال.
 

  اإليجارات

بطريقة القسط  ,يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في قائمة نتائج عمليات التأمين

 الثابت على مدى فترة اإليجار.

 

 الزكـاة وضريبة الدخل

ً لألنظمة المالية السعودية. يتم اإلستدراك للزكاة وضريبة الدخل يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وف قا

 وتحمل على قائمة عمليات المساهمين الشاملة.

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ً لشروط  يتم تجنيب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه لجميع الموظفين طبقا

عند إنهاء عقود عملهم. يحتسب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقها  وأحكام نظام العمل السعودي

الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تحتسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس 

 .رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة طبقاً لنظام العمل السعودي

 

 المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام )قانوني أو متوقع( على الشركة بسبب أحداث سابقة وإن تكاليف سداد 

 اإللتزام ستكون محتملة ويمكن قياسها بطريقة موثوق بها.

 

 النقدية وشبه النقدية

من النقد في البنوك والودائع قصيرة تتكون النقدية وشبه النقدية  ,لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية للمساهمين

 يوماً أو أقل من تاريخ اإلقتناء. 90فترة إستحقاقها األصلية التي تكون و –إن وجدت  -األجل 

 

 إثبات اإليرادات

 إثبات األقساط ودخل العموالت
التي  تدرج األقساط والعموالت في قائمة نتائج عمليات التأمين بشكل نسبي على مدى فترات وثائق التأمين

بحيث يتم إثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطر. تمثل األقساط غير المكتسبة جزء من األقساط  ,تخصها

يدرج التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة في قائمة نتائج  ,المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول

 عمليات التأمين على مدى فترة المخاطر.

 

ساط المبقاة ودخل العموالت المتعلقة باألخطار السارية المفعول لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط يتم إظهار األق

 : غير مكتسبة ويتم تأجيلها بإتباع الطرق التالية

 آخر ثالثة أشهر من الفترة بالنسبة للشحن البحري. 

 عدد األيام الفعلي بالنسبة لكافة فئات التأمين األخرى. 

  لعملية عملية إحتساب ً ً بالنسبة للتأمين الهندسي وذلك للمخاطر التي تزيد عن سنة. وطبقا محددة سلفا

 يتم إكتساب أقساط أقل خالل السنة األولى وتزداد تدريجياً مع نهاية فترة وثيقة التأمين. ,االحتساب هذه
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  لهامة )تتمة(السياسات المحاسبية ا - 3
 

 إثبات اإليرادات )تتمة(

مطروحاً منها المطالبات المدفوعة ومصاريف  ,تمثل نتائج االكتتاب األقساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت

ً مبالغ إعادة التأمين ومخصص  ,والمطالبات المتوقعة المستحقة الدفع خالل الفترة ,االكتتاب األخرى ناقصا

 المتوقعة عن وثائق التأمين سارية المفعول.الخسائر المستقبلية 

 

 أقساط التأمين المدينة

بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم  ,عند اإلثبات األولي لها ,ويتم قياسها ,يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند إستحقاقها

وجود إنخفاض في قيمتها وذلك  أو المستحق القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من

ويتم إثبات خسارة  ,عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية

اإلنخفاض في قائمة عمليات التأمين. يتم التوقف عن إثبات أقساط التأمين المدينة عند الوفاء بمتطلبات معايير 

 .الماليةالتوقف عن إثبات الموجودات 

يدرج الفرق بين المخصصات في نهاية الفترة الحالية والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في قائمة 

 عمليات التأمين.

 

 دخل العموالت الخاصة

 يتم اثبات دخل العموالت الخاصة من الودائع قصيرة األجل والودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.

 

 عقود التأمين

 ,عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين هامة عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيها تعرف

تعتمد أهمية مخاطر التأمين على  ,سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين هامة ,عند نشأة العقود

 .المتعلق به كل من إحتمال وقوع حادث للجهة المؤمنة وحجم األثر المحتمل
 

فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين  ,وحال تصنيف العقد كـ "عقد تأمين"

 بشكل كبير خالل الفترة.

 

 المطالبات

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين واألطراف األخرى ومصاريف تسوية الخسائر 

وتحمل على قائمة نتائج عمليات التأمين. يشتمل إجمالي  ,طة بها بعد خصم الخردة واالستردادات األخرىالمرتب

المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ إعداد القوائم المالية 

بات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ إعداد القوائم سواًء تم التبليغ عنها أم ال. يجنب مخصصات لقاء المطال

المالية على أساس تقدير كل حالة على حده. ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه 

 يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية.

 

 الفنية األخرى لمطالبات تحت التسوية واالحتياطياتا

يتم تجنيب مخصص  ,تقوم الشركة بصورة عامة بتقدير مطالباتها بناًء على خبرتها السابقة. باإلضافة إلى ذلك

بناًء على تقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة لتكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها واحتياطي 

خ إعداد القوائم المالية. يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة مصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة بتاري

تقوم الشركة  ,التأمين لتلك الفترة عمليات المركز المالي والسداد والمخصصات في الفترة الالحقة في حساب

 بالحصول على خدمات خبير إكتواري مستقل لتحديد هذه المطالبات.
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 المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى )تتمة(

ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة  ,يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي

 .مستقلة

 

مطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن ال

التي تقوم بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات 

عنها  التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ

مالية بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل نهاية  سنةتقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد نهاية كل 

 .السنة

 

 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

 وتطفأ على مدى فترات ,يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء وتجديد عقود التأمين

 .عقود التأمين المتعلقة بها كأقساط عند اكتسابها. يسجل اإلطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين

 

يتم احتساب التغيرات في األعمار اإلنتاجية أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي 

 .ير في التقديرات المحاسبيةويتم اعتبار ذلك كتغ ,تضمنها األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء
 

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر 

 وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االنخفاض. وفي الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة 

ت خسارة االنخفاض في قائمة نتائج عمليات التأمين. كما تؤخذ تكاليف اكتتاب وثائق عندئذ يتم إثبا ,الدفترية

 التأمين المؤجلة بعين االعتبار عند اختبار مدى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد قوائم مالية.

 

 الوديعة النظامية

بها لدى بنك تم تحديده من قبل مؤسسة  من رأس المال المدفوع للشركة المحتفظ %10تمثل الوديعة النظامية 

التأمين. ال يمكن سحب هذه الوديعة  عمليات النقد العربي السعودي وفقا لنظام مراقبة التأمين التعاوني لشركات

دائنة ضمن بند ذمم الوديعة على هذه بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. يتم إدراج الفائدة المستحقة 

 ومستحقات اخرى.

 

 إعادة التأمين

تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية بإسناد مخاطر التأمين المتعلقة بكافة أعمالها والتي يتم بموجبها تعويض 

الشركة عن خسائر عقود التأمين المصدرة. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة 

بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقاً  التأمين. تقدر المبالغ القابلة لإلسترداد

 .التفاقية إعادة التأمين
 

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وجود انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر عند 

ث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل يحد ,وجود دليل على وقوع انخفاض في القيمة خالل الفترة المالية

موضوعي يشير إلى عدم إمكانية استرداد الشركة للمبالغ القائمة بموجب شروط العقد وإمكانية قياس األثر للمبالغ 

التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به. يتم إثبات خسائر االنخفاض في قائمة نتائج عمليات 

 .التأمين
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 إعادة التأمين )تتمة(

إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حاملي عقود التأمين. إن أقساط التأمين 

بها الشركة يتم إثباتها كإيرادات ومصاريف بنفس الطريقة والمطالبات المتعلقة بعقود إعادة التأمين التي تعهدت 

 .بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف عمليات إعادة التأمين ,وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشراً 

 

 تمثل مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة إلى شركات إعادة التأمين. تقدر هذه المبالغ المستحقة بنفس الطريقة

المتعلقة باتفاقيات إعادة التأمين. يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسندة 

وأرصدة إعادة التأمين التي تعهدت بها الشركة. يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند 

 لعقد إلى طرف آخر.إنتهاء سريان الحقوق التعاقدية أو استنفاذها أو تحويل ا

 

 اختبار كفاية المطلوبات

تقوم الشركة بتاريخ كل قوائم مالية بإجراء مراجعة للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين باستخدام 

التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بعقود التأمين. وإذا ما تبين من المراجعة بأن القيمة الدفترية 

مطلوبات عقود التأمين )ناقصا تكاليف االكتتاب المؤجلة المتعلقة( غير كافية بناًء على التدفقات النقدية المستقبلية ل

ويجنب مخصص لقاء المخاطر سارية  ,فإنه يتم إثبات كامل النقص في قائمة نتائج عمليات التأمين ,المتوقعة

لبات غير المسددة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل التقوم الشركة بخصم أي مطلوبات لقاء المطا ,المفعول

 سنة من تاريخ القوائم المالية.

 

 المصاريف

يتم إثبات المصاريف عند وجود إنخفاض يمكن قياسه بشكل موثوق به في المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتعلقة 

 بإنخفاض قيمة األصل أو زيادة في المطلوبات المتعلقة.

 

 ألجنبيةالعمالت ا

تحول المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الجارية عند إجراء المعامالت. ويعاد تحويل الموجودات 

والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي باألسعار 

تحويل في قائمة عمليات المساهمين الشاملة. يتم ادراج األرباح الجارية في ذلك التاريخ. تدرج كافة فروقات ال

والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية عن االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة عمليات المساهمين 

 الشاملة.

 

 اإلحتياطي النظامي

ً لعقد التأسيس حتياطي النظامي إلى أن من صافي دخل كل سنة إلى اال %20يجب على الشركة تحويل  ,وفقا

لم يتم اجراء اي تحويل في السنة المنتهية في  ,و نظراً للخسائر المتراكمة  يساوي هذا االحتياطي رأس المال.

 .2016ديسمبر  31

 

   االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي إجراء تقويم للتأكد من وجود 

فإن القيمة المقدرة القابلة لالسترداد  ,مالي أو مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل

ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة بناًء على صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية  ,لهذا األصل يتم تحديدها

 فإنه يتم  ,لية المتوقعة في قائمة عمليات المساهمين الشاملة. وفي حالة عدم إمكانية تحصيل األصل الماليالمستقب
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها )تتمة(

ن مخصص االنخفاض في القيمة. ال يتم شطب الموجودات المالية إال بعد استنفاذ كافة وسائل التحصيل شطبه م

  : الممكنة وتحديد مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة. يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي

 

 ,فرق بين التكلفة والقيمة العادلةيمثل اإلنخفاض في القيمة ال ,بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة  (أ

 .ناقصا خسارة االنخفاض المدرجة سابقا في قائمة عمليات المساهمين الشاملة

 

يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية   ,بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة (ب

  .معدل العائد الحالي السائد في السوق ألصل مالي مماثل للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس

 

  المقاصة

يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني 

وجودات ملزم لمقاصة المبالغ المعترف بها وعندما يكون لدى الشركة نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الم

وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال تتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة عمليات المساهمين الشاملة إال إذا 

ً لما تم اإلفصاح عنه في  ً به من قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتها وذلك وفقا ً أو مسموحا كان ذلك مطلوبا

 السياسات المحاسبية للشركة.

 

  تاريخ التداول

يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول 

)أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع 

اد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سد

 أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 

 التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها 

 أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة. ,األدوات المالية ويتم ذلك عادة عند بيعها

 

 المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع التشغيلي جزء من عناصر الشركة الذي يقوم باألعمال والذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد منه 

بصفته صانع القرار عندما مصاريف ويتوفر بشأنه معلومات مالية يتم تقويمها بانتظام من قبل رئيس العمليات 

يقرر كيفية توزيع الموارد وتقويم األداء. يتم إظهار القطاعات التشغيلية بصورة مماثلة لتلك المتعلقة بإعداد 

التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات صانع القرار والذي يعتبر مسئوالً عن توزيع الموارد وتقييم أداء 

ولدى الشركة ثمانية  ,دده كـ "رئيس تنفيذي" يقوم باتخاذ القرارات االستراتيجيالقطاعات التشغيلية والذي تح

 :كما يلي ,قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها

 ويقوم بتغطية الوفيات من األفراد والجماعات  ,التأمين على الحوادث العامة والمسؤولية تجاه الغير

كما يقوم بتغطية مصالح أصحاب  ,الحوادث الشخصيةالناتجة عن الحوادث وذلك بموجب التامين ضد 

وتغطية ضد سرقة أو فقدان األموال والتأمين على االلتزامات العامة  ,العمل وذلك بالتأمين ضد السرقة

 .االخرى

 يقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات ما عدا التأمين على النقل ,تأمين المركبات. 
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 المعلومات القطاعية )تتمة(

  تأمين الممتلكات ويقوم بتغطية مخاطر الحريق وعمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذا النوع

 .من التأمين

 تي تتم أثناء الرحالت البحرية والنقل البري ويقوم بتغطية الحوادث غير المتوقعة ال ,التأمين البحري

 .وتوفير الحلول ضد الحوادث أثناء السفر وفي الطريق

 ويقوم بتزويد الشركات بالحلول ضد الحوادث التي تقع أثناء تنفيذ  ,التأمين على المنتجات الهندسية

 .المشاريع اإلنشائية

 منتجات الحماية الشخصيةويقوم بتغطية منتجات المسهتلك كضمان الخدمة و ,عام اخرى.  

 المنتجات الطبية والتي تزود تغطية الرعاية الصحية لحملة الوثائق. 

 ويقوم بتغطية الوفاة لألفراد والمجموعات تحت حماية الحياة لألفراد والمجموعات. ,الحماية واالدخار 
 

دائع ألجل واإلستثمارات أموال المساهمين عبارة عن قطاع غير تشغيلي. تعتبر اإليرادات المكتسبة من الو

 ,النشاط الوحيد المدر لإليرادات. تحمل بعض المصاريف التشغيلية المباشرة والمصاريف غير المباشرة األخرى

حسبما هو مالئم. يتم تقويم  ,على هذا القطاع. يحمل عجز أو فائض عمليات التأمين على هذا القطاع ,بشكل مالئم

بصورة مختلفة عن الربح أو  ,في بعض النواحي ,خسارة والتي يتم قياسهاأداء القطاع على أساس الربح أو ال

 .الخسارة في القوائم المالية
 

تتم أسعار تحويل المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً لشروط التعامل مع األطراف األخرى. وسوف تشتمل 

التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع عندئذ على التحويالت بين القطاعات 

فإن التقارير يتم  ,القوائم المالية للشركة. بما أن الشركة تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بالكامل

 توفيرها للقطاعات التشغيلية فقط.
 

 اإلستثمارات

ويستثنى  ,شراء المتعلقة باإلستثماراتشاملة مصاريف ال ,في األصل إثبات كافة اإلستثمارات بالقيمة العادلة يتم

من ذلك اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. بالنسبة لإلستثمارات التي يتم تداولها في 

تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق عند إنتهاء العمل بتاريخ  ,األسواق المالية النظامية

 .وائم المالية بدون خصم تكاليف المعامالتإعداد الق
 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع
يتم قياس اإلستثمارات المتاحة للبيع في وقت الحق  ,اإلستثمارات المتاحة للبيع تشمل األسهم. بعد القياس األولي

 .بالقيمة العادلة

ن خالل اإليرادات الشاملة يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق المساهمين )م

يتم إثبات  ,األخرى( تحت بند "التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع". وعند إستبعاد اإلستثمار

  .األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن حقوق الملكية في قائمة دخل المساهمين الشاملة
 

 اإلستحقاقاإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ 
اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها 

ً بالتكلفة  والتي يوجد لدى الشركة النية اإليجابية والقدرة على إقتنائها حتى تاريخ اإلستحقاق ويتم قياسها مبدئيا

خدام طريقة العمولة الفعلية. يتم إثبات أي إنخفاض دائم في قيمة المطفأة المعدلة بالعالوة أو الخصم بإست

 اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق في قائمة عمليات التأمين الشاملة. إن اإلستثمارت المصنفة 
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  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 ت )تتمة(اإلستثمارا

 اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق )تتمة(
كإستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق ال يمكن إعادة بيعها أو إعادة تصنيفها بدون أن تتأثر مقدرة الشركة 

على إستخدام هذا التصنيف. كما ال يمكن تخصيصها كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة أو 

 السداد المبكر كونها إستثمارات طويلة األجل. مخاطر

 

 التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية الهامة -4

 

 مبدأ االستمرارية

قامت إدارة الشركة بتقييم مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية وهي على قناعة بأنه  

العلم لإلدارة بأية حاالت  ,مل في المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلكيوجد لدى الشركة الموارد لإلستمرار في الع

ً لمبدأ االستمرارية ً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا  ,عدم تأكد جوهرية قد تثير شكوكا

 وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 

 األحكام

م المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واألحكام واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات يتطلب إعداد القوائ

والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في 

ن يؤدي إلى أجراء تعديل جوهري نهاية الفترة المالية. إال أن عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات يمكن أ

 .في الفترات المستقبلية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات

 

  التقديرات واإلفتراضات الهامة

إن اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية والمستقبلية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم 

الي تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية المقبلة قد تم المالية والتي قد تؤدي 

 .3السياسات المحاسبية الهامة في اإليضاح رقم  ملخص مناقشتها ضمن

 

 النقديةوشبه  النقدية -5
  2015ديسمبر 31   2016 ديسمبر 31 

 

 عمليات التامين

 لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 سعوديلاير 

 عمليات التامين 

 لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي

 2,001,918 13,784,851 نقد لدى البنوك وفي الصندوق
 

14,689,241 1,260,553 

تاريخ استحقاق بودائع قصيرة االجل 

 102,000,000 31,000,000 شهور او اقل 3أصلي 

 

50,000,000 65,054,247 

 
44,784,851 104,001,918 

 
64,689,241 66,314,800 

المتوسط المرجح لمعدالت 

 1.650 % 3.750 % العموالت الخاصة

 

% 2.000 % 2.154 
 

 .او أقل باستحقاق لفترة ثالثة أشهـرالمحلية البنوك لدى تم ايداع الودائع قصيرة األجل 

 .جيد يلدى بنوك تجارية محلية ذات تصنيف إئتمان مودعة إن الودائع واألرصدة لدى البنوك

 .إعداد القوائم الماليةبالبنوك هي القيمة العادلة بتاريخ والنقد للودائع قصيرة األجل  الدفتريةإن القيمة 
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 صافي ,أقساط مدينة  -6

 :فيما يلي تحليال بأعمار أرصدة األقساط المدينة (أ

 

 2016ديسمبر  31

 

د ولم متأخرة السدا

 تنخفض قيمتها

  

 متأخرة السداد

 ومنخفضة القيمة 

 المجموع
 حتى

 يوما   90

 حتى 91

 يوم 180 

 حتى 181

 يوم 360

 أكثر من

 يوم 360

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 236,719 8,353,771 13,524,107 35,571,351 57,685,948 أقساط مدينة

كوك مخصص ديون مش

 (177,539) (2,088,443) (2,028,616) - (4,294,598) في تحصيلها

 59,180 6,265,328 11,495,491 35,571,351 53,391,350 صافي ,أقساط مدينة 

      2015ديسمبر  31

 13,312 3,595,313 2,762,099 30,613,826 36,984,550 أقساط مدينة

مخصص ديون مشكوك 

 (9,984) (898,828) (414,315) - (1,323,127) في تحصيلها

 3,328 2,696,485 2,347,784 30,613,826 35,661,423 صافي ,أقساط مدينة 

 

تقوم الشركة بتصنيف األرصدة كـ "متأخرة السداد ومنخفضة القيمة" على أساس تعليمات مؤسسة النقد  

ض قيمتها. تتمثل سياسة . من المتوقع تحصيل كامل أقساط التأمين التي لم تنخفالعربي السعودي 

مها غير ظوبالتالي فإن مع ,الشركة في عدم الحصول على ضمانات مقابل أقساط التأمين المدينة  

 مضمون.  

 

         ديسمبر 31التأمين المشكوك فيها للسنتين المنتهيتين في  حاملي وثائقحركة مخصص أرصدة ب(       

 كما يلي:  2015و 2016

 
 ديسمبر 31   

 2016 
 

 ديسمبر 31

2015 

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 90,827  1,323,127  الرصيد األفتتاحي

 1,232,300  2,971,471  محمل للسنة )عمليات التأمين(

 1,323,127  4,294,598  الرصيد الختامي 
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   مطالبات تحت التسوية -7

   
 

 
 2016ديسمبر  31

 لاير سعودي

 2015ديسمبر  31

 لاير سعودي

 
 

 إجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 

 إجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

مطالبات تحت التسوية 

 12,550,931 13,252,808 25,803,739 22,987,176 17,642,772 40,629,948 مبلغ عنها

مطالبات متكبدة وغير 

 6,499,295 6,670,836 13,170,131 22,932,920 16,161,480 39,094,400 مبلغ عنها

 638,376 - 638,376 1,212,477 - 1,212,477 مخصص تسوية الخسائر

 39,827 - 39,827 175,404 - 175,404 مخصص كوارث

مجموع المطالبات تحت 

 19,728,429 19,923,644 39,652,073 47,307,977 33,804,252 81,112,229 التسوية

 

 

 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة -8

 

 
  

  

 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31 

 المنتهية في للسنة 

 2015ديسمبر  31 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 469,688  4,857,863 الرصيد االفتتاحي

 7,672,836  19,715,737 السنة عموالت متكبدة خالل

 (3,284,661)  (15,489,983) السنةخالل  عموالت مطفأة

 4,857,863  9,083,617 الرصيد الختامي
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 مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى   -9
 

 
2016ديسمبر  31  

 لاير سعودي

 2015ديسمبر  31 

 لاير سعودي

   عمليات التأمين 
عمليات 

 المساهمين

 
  عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 -   -  -   16,324,681 مدفوع مقدم لموردي الخدمة

 -  1,282,601  -  1,813,824 ذمم الموظفين

 750,000   4,957,320  -   4,519,056 مصاريف مدفوعة مقدما

 -   3,538,097  -   6,543,980 وديعة مقابل خطابات ضمان 

 -   176,910  -   176,910   تأمينودائع 

 -  1,249,001  -  358,787 ايجار مدفوع مقدما

 190,937  156,165  746,308  466,250 فوائد مستحقة

 -  1,176,370  -  3,405,540 ايرادات منافذ  -ارصدة مدينة 

 3,993  1,213,602  3,993  1,652,695 موجودات أخرى 

 35,261,723  750,301  13,750,066  944,930 

 

 

 صافي  ,متلكات واآلالت والمعداتالم -10
 

تحسينات على  

 مباني مستأجرة

أثاث 

 وتركيبات

 معدات

 مكتبية 

أجهزة حاسب 

 آلي

برامج حاسب 

 آلي

 

 سيارات

 

 المجموع

 لاير سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي 

        

 2016ديسمبر  31كما في 

  التكلفة: 

 13,506,960 215,049 3,398,295 4,829,874 504,739 989,189 3,569,814 السنةرصيد أول 

 471,770 - 189,050 256,200 26,520 - - السنةاألضافات خالل 

 3,569,814 989,189 531,259 5,086,074 3,587,345 215,049 13,978,730 

        

        اإلستهالك :

 7,749,807 74,686 2,502,197 3,080,837 270,948 414,114 1,407,025 السنةرصيد أول 

 2,452,343 45,793 602,431 1,015,235 106,043 146,266 536,575 المحمل خالل السنة 

 1,943,600 560,380 376,991 4,096,072 3,104,628 120,479 10,202,150 

صافي القيمة 

 31الدفترية كما في 

 3,776,580 94,570 482,717 990,002 154,268 428,809 1,626,214 2016ديسمبر 

        

 2015ديسمبر  31كما في 
  التكلفة: 

 13,070,629 215,049 3,232,617 4,697,281 499,289 972,139 3,454,254 الرصيد االفتتاحي

 436,331 - 165,678 132,593 5,450 17,050 115,560 اإلضافات خالل السنة

 3,569,814 989,189 504,739 4,829,874 3,398,295 215,049 13,506,960 

        اإلستهالك:

 5,015,780 31,676 1,503,591 2,131,132 170,003 272,808 906,570 الرصيد االفتتاحي

 2,734,027 43,010 998,606 949,705 100,945 141,306 500,455 المحمل خالل السنة

 1,407,025 414,114 270,948 3,080,837 2,502,197 74,686 7,749,807 

        
صافي القيمة الدفترية كما 

 5,757,153 140,363 896,098 1,749,037 233,791 575,075 2,162,789 2015ديسمبر  31في 
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 الودائع ألجل  -11
 

أصلي يزيد  تماني جيد ولديها تاريخ استحقاق ئت تصنيف إالودائع ألجل تمثل ودائع لدى بنوك محلية تجارية ذا

 يلي:كما ودائع اكثر من ثالثة اشهر ال. عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء
 

 
 2016ديسمبر  31

 لاير سعودي

 2015ديسمبر  31 

 لاير سعودي

 
 

 عمليات التأمين
  

عمليات 

 المساهمين

  

 عمليات التأمين 
  

 عمليات 

 المساهمين

 -   -  49,000,000   15,000,000 ائع ألجلالود

متوسط سعر العمولة 

 الخاصة المتغيرة
3.250%  3.648% 

 
-  - 

 

 إن القيمة الدفترية للوادائع ألجل تقارب قيمتها العادلة كما في تاريخ إعداد القوائم المالية. 
 

 اتستثماراإل - 12
 

  حتى تاريخ اإلستحقاق المقتناةاالستثمارات  (أ)
 

ديسمبر  31)لاير سعودي  49,457,138ثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي بمبلغ االست

 ,سنوات 10حتي بتاريخ استحقاق  ( وتشمل صكوك غير مدرجةلاير سعودي 10,000,000م: 2015

ر ديسمب 31كما في  وترى اإلدارة ان القيمة العادلة لتلك االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 هري عن القيمة الدفترية. لم تختلف بشكل جو ,2016
 

 االطفاء كما يلي: خصمالقيمة الدفترية بعد 
 عمليات المساهمين 

 
 2016ديسمبر  31

 لاير سعودي
  

 2015ديسمبر  31

 لاير سعودي

 10,000,000   35,000,000 )ذات معدالت فائدة متغيرة( خاصة –صكوك 

 -  14,457,138 ائدة ثابتة()ذات معدالت ف حكومية –صكوك 

 49,457,138  10,000,000 
 

ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31ان حركة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كما في 

 :كما يلي ,2015
 

 عمليات المساهمين 

 
 2016ديسمبر  31

 لاير سعودي
  

 2015ديسمبر  31

 لاير سعودي

 -   10,000,000 الرصيد االفتتاحي

    مشتراة خالل السنة

 10,000,000  40,000,000 القيمة االسمية       

 -  (559,500) خصم       

 10,000,000  39,440,500 إجمالي تكلفة الشراء

 -  16,638 حتى تاريخ االستحقاق مقتناةاستثمارات  خصمإستهالك 

 49,457,138  10,000,000 
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 ة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالي
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 اإلستثمارات )تتمة( - 12
 

 االستثمارات المتاحة للبيع )ب(  
 

رأس مال رأس المال غير المدرجة وهي أسهـم هذا االستثمار يمثل حصة حقوق المساهمين من أسهم 

كلفة وتمت بالتفقد تم اثباته  , غير متاحة بسهولةالقيمة العادلة . حيث أن "شركة نجم لخدمات التأمين"

االستثمار ال لهذا العادلة لقيمة السوقية اإلدارة أن اوترى مراجعته من قبل اإلدارة  النخفاض القيمة 

 . لها تختلف اختالفا كبيرا عن القيمة الدفترية
 

 مستويات اإلستثمار ج(  
 

بما  ستوياتى مــلم يتم تصنيفها إل تاريخ االستحقاقحتى المحتفظ بها  ستثماراتبخصوص استحقاق اال

فقد تم تصنيفها الى  متاحة للبيعالستثمارات بااليتعلق وفيما  .مطفأةبالتكلفة ال تــم االحتفاظ بهــا انه 

  المستوى الثالث.

    

 الوديعة النظامية - 13

 

: 2015ديسمبر  31) لاير سعودي 35,000,000 مبلغ 2016ديسمبر  31كما في  تبلغ الوديعة النظامية

لمتطلبات أنظمة التأمين وهي وفقا  ,من رأس مال الشركة المدفوع ٪10وتمثل  سعودي( لاير 17,500,000

بموافقة مؤسسة النقد العربي عودي. هذه الوديعة ال يمكن سحبها إال الصادرة عن مؤسسة النقد العربي الس

  السعودي. 

 

 األقساط غير المكتسبة  -14

 
 للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31

 لمنتهية فيللسنة ا

 2015ديسمبر  31

 حصة معيدي اجمالي 

 التأمين 

حصة معيدي  اجمالي صافي

 التأمين

 صافي

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 1,458,043 3,251,099 4,709,142 64,408,335 27,622,732 92,031,067 الرصيد اإلفتتاحي

األقساط المكتتبة 

 96,665,054 48,075,866 144,740,920 148,924,352 59,165,649 208,090,001 خالل السنة

األقساط المكتسبة 

 (33,714,762) (23,704,233) (57,418,995) (145,093,900) (58,196,114) (203,290,014) خالل السنة

الرصيد في نهاية 

 64,408,335 27,622,732 92,031,067 68,238,787 28,592,267 96,831,054 السنة

 

في  للسنة المنتهيةلاير سعودي  678,289بمبلغ  ةاقساط اعادة تأمين فائض الخسارتشمل السنة المسندة خالل اإللكتتاب إن أقساط 

 لاير سعودي( 380,483مبلغ  :2015) 2016ديسمبر  31

 



  شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

24 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2016ديسمبر   31

 

 ومستحقات وأخرى  ذمم دائنة - 15
 

 2015ديسمبر  31  2016ديسمر  31 

 المساهمين  عمليات التأمين   المساهمين  عمليات التأمين  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 -  3,006,954  -      3,628,514 مستحقة مصاريف موارد بشرية

 -  870,573  -  1,277,181 مصاريف خدمات خارجية مستحقة 

 -  -  -  15,399 مستحقة  إقامةمصاريف 

 733,060  -  857,000  - مستحقةلس ادارة مجرسوم 

 -  155,644  -  242,272 معلومات مستحقة تقنية مصاريف 

 -  21,575  -  67,771 مصاريف سفر مستحقة 

 -  1,342,886  -  1,006,516 مصاريف مستحقة أخرى 

 -  1,601,388  -  6,800,956 طالباتم – مستحقات دائنة

 -  626,555  -  297,127 طرف ثالث اداري –مستحقات دائنة 

 -  1,622,235  -  39,753 مدفوعة مقدما  اقساط 

 -  3,293,004  -  7,506,888 دائنة عموالت 

 -  181,170  14,560  893,881 أرصدة دائنة أخرى

 21,776,258  871,560  12,721,984  733,060 

 

 

 دخل عموالت أعادة تأمين غير مكتسبة  -16

 
 2015ديسمبر  31  2016ديسمبر  31  

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 881,472  3,754,021  رصيد افتتاحي 

 7,523,244  11,930,884  عموالت مستلمة خالل السنة

 (4,650,695)  (10,732,808)  عموالت مكتسبة خالل السنة

 3,754,021  4,952,097  كما في نهاية السنة الرصيد
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 عالقةالجهات ذات ال مع رصدةاألمعامالت وال -17

داد المتعلقة بالجهات ذات العالقة وفقا لشروط تتم سياسات التسعير ومدة الس .في الشركة العليا وكبار موظفي اإلدارةمن المساهمين الرئيسيين  الجهات ذات العالقة تمثل 

 في نهاية الفترة:المتعلقة واألرصدة  الجهات ذات العالقة الهامةمع معامالت الفيما يلي تجارية. 
   مبلغ المعامالت  

 

 الجهة ذات العالقة /  طبيعة المعامالت

 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر 31

 الرصيد كما في

 2016ديسمبر  31

 الرصيد كما في

 2015ديسمبر  31

 ريـال سـعـودي ريـال سـعـودي ريـال سـعـودي وديـعـال سـري 

     أقساط مدينة من / عموالت مستحقة جهة الى ذات العالقة

     ()مساهمالبنك العربي الوطني  

 547,723 572,042 60,662,974 11,938,623 وكالة البنك العربي الوطني أقساط مستحقة  على وثائق التأمين المباعة عن طريق

 (53,489) (84,857) (1,300,798) (1,644,812) عموالت مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة البنك العربي الوطني

     أرصدة إعادة تأمين دائنة

     ()مساهم الدولية المجموعة األمريكية

   12,424,079 15,189,388 فائض الخسارة  و الدائنة ط إعادة التأمينأقسا

   (2,814,045) (3,664,697) عموالت اعادة التأمين

   (173,277) (690,042) حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

 9,128,538 6,768,162   الدولية المستحق الي المجموعة األمريكية

     

     لمتاليف( %100األمريكية للتأمين على الحياة )مملوكة  شركة ديالوير

     اتفاقية إعادة التأمين االختياري

   1,831,141 2,599,670 دائنة أقساط إعادة تأمين

   (286,848) (419,975) عموالت اعادة التأمين

   (826,104) (1,339,336) حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

     ة إعادة تأمين الحوادث والصحةاتفاقي

   - 131,612 دائنة أقساط إعادة تأمين

   - (14,575) عموالت اعادة التأمين

 30,585 541,001   المستحق الي شركة ديالوير األمريكية للتأمين على الحياة
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 )تتمة(دة مع الجهات ذات العالقة المعامالت واألرص -17

   مبلغ المعامالت  

 للسنة المنتهية في الجهة ذات العالقة /  طبيعة المعامالت

 2016ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر 31

 الرصيد كما في

 2016ديسمبر  31

 الرصيد كما في

 2015ديسمبر  31

 ريـال سـعـودي ريـال سـعـودي ريـال سـعـودي وديـعـال سـري 

     لمتاليف( %100متروبوليتان تاور اليف للتأمين )مملوكة 

     إتفاقية إعادة تأمين الكوارث

 - - - 44,325 أقساط إعادة تأمين

     

     

     أرصدة إعادة تأمين مدينة / )دائنة(

     لمتاليف( %100الشركة األمريكية للتأمين على الحياة "أليكو" )مملوكة 

   11,429,627 14,799,727 أقساط إعادة التأمين )تحويل المحفظة(

   (2,121,942) (2,643,120) عموالت إعادة التأمين 

   (28,865,808) (27,668,020) حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة )تحويل المحفظة(

 (7,505,330) 1,249,349   ليكو"المستحق من / )الي( الشركة األمريكية للتأمين على الحياة "أ

     

     مستحق من جهات ذات العالقة

     متاليف )مساهم(

   1,284,576 300,000 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابةً عن الشركة ومحملة على الشركة

   (754,182) (1,570,831) إيرادات اتعاب ادارة )تحويل المحفظة(

 474,740 1,745,571   المستحق من متاليف

     

     مستحق الي جهات ذات العالقة

     المجموعة العالمية األمريكية )مساهم(

 1,675,037 2,615,731 1,255,868 940,695 مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة نيابةً عن الشركة ومحملة على الشركة
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 )تتمة(المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة  -17

   مبلغ المعامالت  

 

 الجهة ذات العالقة /  طبيعة المعامالت
 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر 31

 الرصيد كما في

 2016ديسمبر  31

 الرصيد كما في

 2015ديسمبر  31

 ريـال سـعـودي ريـال سـعـودي ريـال سـعـودي وديـعـال سـري 

     

     التعهدات و اإللتزامات

     البنك العربي الوطني )مساهم(

 3,538,097 3,473,849 - - خطابات ضمان

     األنشطة اإلستثمارية

     البنك العربي الوطني )مساهم(

 42,062,500 53,062,500 - - ودائع ألجل

 72,695 35,955 263,857 2,773,745 لة خاصة على الودائععمو

 10,000,000 - - استثمارات مقتناة حتى تاريخ األستحقاق)استثمار في صكوك البنك العربي الوطني(
 

10,000,000 

 70,649 90,759 70,649 308,001 عمولة خاصة على االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

     ارة  كبار موظفي اإلد

 - - 7,668,858 7,952,484 رواتب ومزايا أخرى 

 718,500 797,500 787,000 797,500 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية
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  مستحقات نهاية الخدمة للموظفين -18
 

 
 2016ديسمبر  31

 لاير سعودي
 

 2015 ديسمبر 31

 لاير سعودي

 382,882  1,037,486 الرصيد األفتتاحي 

 667,249  980,519 خالل السنة  المحمل

 (12,645)  (4,224) المدفوع خالل السنة 

 1,037,486  2,013,781 كما في نهاية السنة

 

 الزكاة وضريبة الدخل -19

  للسنةمخصص الزكاة  (أ

 ٪48.02 تبلغ تيرأس مال الشركة و الفي عوديين السالمساهمين  حصةلى عمخصص الزكاة يعتمد 

 ( . ٪ 48.02: 2015) لسنة
 

 
 2016ديسمبر  31

 لاير سعودي
 

 2015ديسمبر  31

 لاير سعودي

حصة المساهمين السعوديين في رأس المال وقدرها 

(48.02٪ ) 
84,035,000  84,035,000 

 (15,365,583)  (25,188,268) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل  

 (25,710,947)  (40,063,441) صافي الخسارة  المتراكمة وتسويات أخرى

 18,783,291  42,958,470 

 (13,725,063)  (7,943,329)  للسنةصافي الخسارة 

   حصة المساهمين السعوديين في الوعاء الزكوي بواقع

(48.02٪ ) 10,839,962  29,233,407 

 

حساب صافي  لدىالى مخصصات ليست مسموحة يعود مالية والزكوية بشكل اساسي الفرق بين النتائج ال 

 الدخل الخاضع للزكاة.
 

 للسنةضريبة الدخل المعدلة  (ب

وذلك نتيجة  2016ديسمبر  31ال يوجد ضريبة دخل على المساهمين غير السعوديين للفترة المنتهية في 

 (2015 لسنةمماثل . )للسنةلصافي الخسائر المعدلة 
 

 السنةالحركة في مخصص الزكاة خالل  ج( 

 تتالف من: السنةخالل  الحركة في مخصص الزكاة

 
 2016ديسمبر  31

 لاير سعودي
 

 2015ديسمبر  31

 لاير سعودي

 -  615,473 الرصيد األفتتاحي

 730,835  270,999 مخصص خالل العام

ات مخصص (تصريفزيادة / )

 سنوات سابقة
119,034  (115,362) 

 -  (481,848) فوع خالل السنة المد

 615,473  523,658 الرصيد الختامي
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 الدخل ) تتمه( ضريبة  الزكاة و   -19

 

 الربط الزكوي والضريبي  د(

 

هادة الزكاة النهائية وهي وتم استالم ش 2015ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في  الزكويقدمت الشركة اإلقرار 

 . 2017أبريل  30صالحة حتى 

 

  : لتاليةاستلمت الشركة المستندات ا 2016عام  وخالل

  دفع لطلب م 2016نوفمبر 3تاريخ ب 019000006784رقم  الهيئة العامة للزكاة والدخلخطاب

ي و قامت الشركة باالعتراض ف لاير سعودي 351,479بمبلغ  2014زكاة اضافية عن عام 

 .المواعيد القانونية

  م لطلب دفع 2016نوفمبر 3بتاريخ  024000033080رقم  الهيئة العامة للزكاة والدخلخطاب

)متضمنة غرامات تاخير  لاير سعودي 246,462بمبلغ  2014عن عام ضريبة استقطاع اضافية 

 وقامت الشركة باالعتراض في المواعيد القانونية.لاير سعودي(  58,323بمبلغ 

 

 :استلمت الشركة المستندات التالية 2015ل عام وخال

  م لطلب 2015أكتوبر لعام  22بتاريخ  206/16/1437رقم  الهيئة العامة للزكاة والدخلخطاب

 ,2014ديسمبر  31بعض المعلومات من أجل تحديد الموقف الضريبي النهائي للفترة المنتهية في 

شهر  لدخل خاللمصلحة الزكاة وا تفساراتتقديم األجوبة على اسو قد قامت الشركة بإعدادو

 .2016فبراير عام 

  بمطالبة  2015مايو لعام  4بتاريخ  4939/16/1436رقم  الهيئة العامة للزكاة والدخلخطاب

 .إعتراض خالل المدة القانونية وقدمت الشركة 516,880الزكاة اإلضافية  بمبلغ  الشركة بدفع

 

ور بعاليه بشكل يغلب عليه ع الدفوع لما تقدمت به مصلحة الزكاة والدخل المذكو تتوقع إدارة الشركة النجاح في جمي

 بالتبعية ال حاجة لتكوين مخصصات اضافية.و ,التاكد

 

 حصة رأس المال   -20

 

قيمة  ,مليون سهم 35 مقسم اليمليون لاير سعودي  350المصدر والمدفوع  ,يبلغ رأس مال الشركة المصرح به

قيمة كل  ,مليون سهم 17.5مقسم الي  ,وديمليون لاير سع 175: 2015ديسمبر  31ودي )لاير سع 10كل منها 

 .(لاير سعودي 10منها 

 

على زيادة رأس مال الشركة من  2016فبراير  22وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 

إصدار حقوق أولوية. وبناءاً على هذه الموافقة مليون لاير سعودي عن طريق  350مليون لاير سعودي إلى  175

في تحصيل مبلغ  2016نجحت الشركة خالل مارس   ,الواردة من المساهمين في الجمعية العمومية غير العادية

ً لشروط إصدار حقوق األولوية 175 عرضت الشركة  ,مليون لاير من خالل إصدار أسهم حقوق أولوية. ووفقا

لاير سعودي  10د عن طريق حقوق أولوية للمساهمين المؤهلين بسعر االكتتاب سهم عادي جدي 17,500,000

)"تاريخ األحقية"(. تم إصدار هذه الحقوق بنسبة حق واحد لكل  2016فبراير  22للسهم الواحد في نهاية تداول يوم 

 4,246,204لية بقيمة سهم للمساهمين المحتفظين باألسهم في تاريخ األحقية. تم تحميل تكاليف إصدار الحقوق األو

 لاير سعودي على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية.
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  المصاريف اإلدارية والعمومية   -21  

 

 
 للسنة المنتهية في

 2016ديسمبر  31 
 

 للسنة المنتهية في

 2015ديسمبر  31

 عوديلاير س  لاير سعودي 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 (90,421)  23,934,365  -  31,133,514 تكاليف الموظفين 

 222,769  2,390,942  286,170  2,371,085 أتعاب قانونية ومهنية 

 -  1,014,281  -  2,204,347 اتأيجار

 -  2,734,028  -  2,452,343 (10استهالك )أيضاح 

 -  2,460,467  -  3,013,216 مصاريف تقنية المعلومات

 -  914,266  -  516,697 وإقامة  سفرمصاريف 

 1,018,091  -  1,002,553  - مصاريف مجلس اإلدارة

 34,437  1,856,624  123,324  1,805,985 أخرى 

 43,497,187  1,412,047  35,304,973  1,184,876 

 

 إدارة المخاطر  -22

 مخاطر الحوكمة  

تتمثل مخاطر الحوكمة الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات المحددة واالجراءات وأنظمة الرقابة 

التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية. تتمحور فلسفة الشركة حول قبول 

مع الخطة االستراتيجية وقبول المخاطر التي وافق عليها المخاطر المرغوب بها والمعروفة التي تتفق 

مجلس االدارة. إن الشركة معرضة لمخاطر معدل العمولة واالئتمان والسيولة ومخاطر السوق والعمالت 

 االجنبية.
 

 هيكلة إدارة المخاطر 
 تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة من أجل تحديد وتقييم ورصد ومراقبة المخاطر. 

 

 ة مجلس اإلدار 
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد 

 االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

 

   اإلدارة العليا للشركة 
اتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً تعتبر االدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية لتحقيق االهداف االستر

 من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.
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 إدارة المخاطر )تتمة( -22

 

 فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي تتبعها اإلدارة للتقليل منها:

 

 لية / العمليةالمخاطر التشغي أ(     

الغش واألخطاء  ,هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل في النظام أو الرقابة العملية/  المخاطر التشغيلية 

وعواقب تنظيمية وقانونية. تقوم الشركة  ,والتي يمكن أن تنتج عنها خسارة مالية وفقدان للسمعة ,البشرية

وفصل المهام والمراقبة الداخلية وبما في  ,بط المناسبةمن خالل الضوا / العملية بإدارة المخاطر التشغيلية

 ذلك التدقيق الداخلي واإللتزام.

 

 مخاطر التأمين  ب(    

تمثل مخاطر التأمين المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة لحاملي وثائق التأمين ألحداث 

ب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطابات مؤمن عليها بشكل يفوق التوقعات. ويمكن أن يحدث ذلك بسب

يكون أكبر من المتوقع وتتابع الشركة مخاطر التأمين بشكل منتظم للتأكد من أن مستويات هذه المخاطر 

 ,بتغطية تأمين الحوادث والمسؤولية العامة ,بشكل رئيسي ,تكون في الحدود المتوقعة. تقوم الشركة

مخاطر التأمين الطبي. تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين  ,الطاقة ,الهندسي ,البحري ,الممتلكات

 أعاله بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.
 

  التكرار ومبالغ المطالبات 
بتغطية تأمين  ,بشكل رئيسي ,يمكن أن يتأثر تكرار ومبالغ المطالبات بالعديد من العوامل. تقوم الشركة

مخاطر التأمين الطبي. تعتبر هذه  ,الطاقة ,الهندسي ,البحري ,الممتلكات ,الحوادث والمسؤولية العامة

العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم في العادة اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من 

 وقوع الحادث المؤمن عليه. وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.
 

 وليةالحوادث والمسؤ
 المسؤولية العامة

فبببإن أهبببم المخببباطر فبببي هبببذا المجبببال هبببي االلتزامبببات القانونيبببة  ,بالنسببببة للتبببأمين علبببى المسبببؤلية العامبببة

المترتببببة علبببى المبببؤمن تجببباه وفببباة طبببرف ثالبببث أو إصبببابة بدنيبببة أو أضبببرار فبببي الممتلكبببات الناجمبببة 

لتبببي قبببام بهبببا المبببؤمن عليبببه. يبببتم العمليبببات التجاريبببة أو المشببباريع ا ,خبببارج أمببباكن عمبببل المبببؤمن عليبببه

طبيعبببة / أشبببغال  ,اإلكتتببباب فبببي وثبببائق التبببأمين هبببذه علبببى أسببباس حجبببم أعمبببال الشبببركة أو قيمبببة العقبببد

وطبيعبببة العقبببود المنفبببذة. لبببدى الشبببركة تغطيبببة إعبببادة التبببأمين لهبببذه المخببباطر للحبببد مبببن الخسبببائر  ,المبببباني

  بالنسبة ألي مطالبة فردية.
 

 تأمين المركبات 

ة لعقبببود المركببببات فبببإن  المخببباطر الرئيسبببية تتمثبببل فبببي مطالببببات الوفيبببات واإلصبببابات الجسبببدية بالنسبببب

 الكاملة واستبدال أو إصالح  تلك المركبات . 
 

ومسببببتوى التعويضببببات التببببي تحكببببم بهببببا المحكمببببة للوفيببببات واألطببببراف المتضببببررة وتكبببباليف اسببببتبدال 

لببك المطالبببات. والشببركة لببديها تغطيببة إعببادة السببيارات هببي العوامببل الرئيسببية التببي تببؤثر فببي مسببتوى ت

 التأمين لهذه األضرار للحد من الخسائر ألية مطالبة فردية.
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 تأمين الممتلكات 

ت المؤمنبببة ومحتوياتهبببا. تكلفبببة إعبببادة يبببتم إصبببدار هبببذه العقبببود ببببالرجوع إلبببى القيمبببة اإلسبببتبدالية للممتلكبببا

بنببباء الممتلكبببات وإسبببتبدال محتوياتهبببا والوقبببت البببالزم إلعبببادة ببببدء العمليبببات والبببذي تتوقبببف فيبببه األعمبببال 

هبببي العوامبببل الرئيسبببية التبببي تبببؤثر علبببى مسبببتوى المطالببببات. يوجبببد لبببدى الشبببركة تغطيبببة إعبببادة تبببأمين 

 للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.
 

 لبحريا

تبببم تصبببميم التبببأمين البحبببري لتعبببويض أصبببحاب العقبببود عبببن الضبببرر واإللتزامبببات الناشبببئة عبببن فقبببدان أو 

تلبببف القطبببع البحريبببة والحبببوادث فبببي البحبببر ممبببا أدى إلبببى خسبببارة كليبببة أو جزئيبببة للبضبببائع.  وبالنسببببة 

 للتأمين البحري فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الخسائر أو األضرار للسفن البحرية 

 

والحببوادث التببي تببؤدي إلببى خسببارة كليببة أو جزئيببة للبضببائع. والشببركة لببديها تغطيببة إعببادة التببأمين لهببذه 

 األضرار للحد من الخسائر ألية مطالبة فردية.
 

 الهندسي

فبببإن أهبببم المخبببباطر فبببي هبببذا المجبببال هببببي خسبببارة أو حبببدوث ضببببرر  ,بالنسببببة إلبببى التبببأمين الهندسببببي

البببببزالزل  ,انفجبببببار أو مخببببباطر طبيعيبببببة مثبببببل الفيضبببببانات ,ريبببببقألعمبببببال البنببببباء / اإلنشببببباء نتيجبببببة ح

والعواصبببف... البببخ. لبببدى الشبببركة تغطيبببة إعبببادة التبببأمين لهبببذه المخببباطر للحبببد مبببن الخسبببائر بالنسببببة ألي 

 مطالبة فردية.
 

 عام أخرى

لك واألغراض تهالمخاطر الرئيسية هي خسارة او ضرر منتجات المس ,بالنسبة لألعمال العامة األخرى

 خصية. لدى الشركة إتفاقية إعادة تأمين لمثل هذه األضرار للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية.الش
 

 الصحي

تببم تصببميم إسببتراتيجية التببأمين الطبببي الخاصببة بالشببركة لضببمان تنببوع المخبباطر بشببكل جيببد مببن حيبببث 

القطاعببببات  نببببوع المخبببباطر ومسببببتوى المزايببببا المببببؤمن عليهببببا. ويمكببببن تحقيببببق ذلببببك مببببن خببببالل تنببببوع

والمنبببباطق الجغرافيببببة وذلببببك للتاكببببد بببببأن األسببببعار تأخببببذ بعببببين االعتبببببار الظببببروف الصببببحية الحاليببببة 

والتببببباريخ الصبببببحي للعائلبببببة والمراجعبببببة االعتياديبببببة للمطالببببببات الفعليبببببة وسبببببعر المنبببببتج واإلجبببببراءات 

لجبببادة والنشبببطة التفصبببيلية لمتابعبببة المطالببببات. كمبببا تقبببوم الشبببركة بأتبببباع سياسبببة تقبببوم علبببى المتابعبببة ا

للمطالببببات وذلبببك لتغطيبببة المخببباطر المسبببتقبلية غيبببر المتوقعبببة التبببي يمكبببن أن تبببؤثر سبببلبا علبببى الشبببركة. 

 يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تامين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.
 

 حماية التأمين الفردي واإلدخار

ن الخطر الرئيسي هو الوفيات و المرض للمؤمن عليهم و فإ ,فيما يتعلق بالتأمين الفردي ومحفظة اإلدخار

فإن ارتفاع معدالت إلغاء عقود التأمين أكثر  ,خطر اإلخفاق في إختيار الحاالت المؤمن عليها. باإلضافة لذلك

من المعدالت المتوقعة قد ينتج عنها زيادة المصروفات أكثر من المتوقع و بالتالي تمديد الفترة الزمنية التي 

  غرقها المحفظة لتحقيق الهدف المحدد لها.تست
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 حماية التأمين الجماعي و اإلدخار

تتفاقم فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات و المرض للمؤمن عليهم.  ,فيما يتعلق بالتأمين و محفظة اإلدخار

مثال العاملين في نفس المكان. تدار مخاطر الوفيات والمرض من  ,تركزهانظراً لأمين الجماعي مخاطر الت

خالل استراتيجية اكتتاب محددة بوضوح وكذلك تحديد إجراءات تقييم المطالبات. هناك عدة مستويات 

متخصصين التقرير من ال ,االستبيان الطبي ,تتضمن تأكيد الحالة الصحية الجيدة ,مختلفة لإلكتتاب

 ,حجم المجموعة ,والفحص الطبي الشامل. تقوم الشركة بالنظر في طبيعة نشاط المجموعة ,واإلستشاريين

 و تقسيم العمال ما بين عمالة يدوية و غير يدوية. ,الخلفية الثقافية ,الجغرافيالنطاق 
 

 إن إعادة ,دة التأمين الفعالةتتم حماية التأمينات الفردية والجماعية و محفظة اإلدخار من خالل ترتيبات إعا

  التأمين تحمي الشركة من المخاطر السلبية الناتجة عن حاالت الوفاة والمرض. 

 

 تحليل الحساسية

في نسبة صافي المطالبات قد يؤثر على الدخل بمبلغ  %10إن التغيير اإلفتراضي بواقع 

  .وياً لاير سعودي( سن 3,096,493: 2015لاير سعودي )  12,401,152إجمالي
 

  مخاطر إعادة التأمين  ج(
 

تبببببرم الشببببركة إتفاقيببببات مببببع  ,لتقليببببل تعرضببببها للخسببببائر المحتملببببة الناجمببببة عببببن المطالبببببات الكبيببببرة

أطبببراف أخبببرى لغبببرض إعبببادة التبببأمين. إن ترتيببببات إعبببادة التبببأمين هبببذه تبببؤمن تنوعببباً أكببببر لألعمبببال 

لناجمببة عببن المخبباطر الكبيببرة وتببوفر قببدرات ممببا يسببمح لببإلدارة بالتقليببل مببن أثببار الخسببائر المحتملببة ا

نمبببو إضبببافية. يبببتم جبببزء كبيبببر مبببن إعبببادة التبببأمين مبببن خبببالل إتفاقيبببات إعبببادة التبببأمين أو إعبببادة التبببأمين 

اإلختيبببباري أو عقببببود إعببببادة تببببأمين فببببائض الخسببببارة. لتقليببببل تعرضببببها لمخبببباطر الخسببببائر الضببببخمة 

الوضبببع المبببالي لشبببركات إعبببادة بتقيبببيم ة تقبببوم الشبببرك ,الناشبببئة عبببن إفبببالس شبببركات إعبببادة التبببأمين

ومراقبببببة تركيببببز مخبببباطر االئتمببببان الناتجببببة فببببي منبببباطق جغرافيببببة ونشبببباطات وخصببببائص  ,التببببأمين

 إقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.
 

 ,إن إتفاقيببات إعببادة التببأمين المسببندة ال تعفببي الشببركة مببن إلتزاماتهببا تجبباه حملببة الوثببائق. ونتيجببة لببذلك

كة ملتزمبببة تجببباه حملبببة الوثبببائق بحصبببتها مبببن المطالببببات تحبببت التسبببوية المعببباد التبببأمين تبقبببى الشبببر

عليهببا بالقببدر الببذي لببم تببف بببه شببركة إعببادة التببأمين بإلتزاماتهببا بموجببب إتفاقيببات إعببادة التببأمين. وفببي 

  تتركز مخاطر اإلئتمان للمطالبات تحت التسوية في: ,هذا الصدد

 
 2016ديسمبر  31

 لاير سعودي

 2015ديسمبر  31 

 لاير سعودي

 760,787  1,550,884 الواليات المتحدة االمريكية

 12,492,021  16,091,888 منطقة الشرق األوسط بما فيها المملكة العربية السعودية

 13,252,808  17,642,772 ( 7)إيضاح  تحت التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات 
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تمثببببل مخبببباطر السببببيولة الصببببعوبات التببببي تواجههببببا الشببببركة فببببي تببببوفير األمببببوال الالزمببببة للوفبببباء 

 .بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية
 

 ً وتقببببوم اإلدارة بالتأكببببد مببببن تببببوفر السببببيولة الكافيببببة للوفبببباء  ,يببببتم مراقبببببة متطلبببببات السببببيولة شببببهريا

 .تزاماتها حال نشوئهابال
 

 ,عببببدا تعويضببببات نهايببببة الخدمببببة للمببببوظفين ,جميببببع المطلوبببببات فببببي قائمببببة المركببببز المببببالي للشببببركة

 تستحق تعاقدياً عند الطلب.
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 مة()تت مخاطر السيولة  د(

 محفظة االستحقاقات
 يلخص الجدول أدناه محفظة االستحقاقات بموجودات ومطلوبات الشركة على أساس تواريخ االستحقاق المتوقعة:

 2016ديسمبر  31   تحليل االستحقاق على اساس  االستحقاق المتوقع

  

 اتيضاحإ

 متداولة 

 لاير سعودي
 

 غير متداولة

 لاير سعودي
 

 المجموع

 لاير سعودي

           موجودات عمليات التأمين

 44,784,851  -  44,784,851  5 نقدية وشبه نقدية

 15,000,000  -  15,000,000  11 ودائع ألجل

 53,391,350  -  53,391,350  6 صافي ,مدينة أقساط

 1,249,349  -  1,249,349   ذمم إعادة تأمين مدينة

 28,592,267  -  28,592,267  14 كتسبةحصة معيدي التأمين من األقساط غير الم

 234,842,010  -  234,842,010  .11 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 33,804,252  -  33,804,252  7 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 9,083,617  -  9,083,617  8 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 1,745,571  -  1,745,571   هات ذات عالقةمستحق من ج

 35,261,723  11,779,121  23,482,602  9 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 2,904,525  -  2,904,525   مستحق من عمليات المساهمين

 3,776,580  3,776,580  -  10 صافي ,ممتلكات ومعدات

 464,436,095  15,555,701  448,880,394   مجموع موجودات عمليات التأمين

 موجودات المساهمين
       

 104,001,918  -  104,001,918  5 نقدية وشبه نقدية  

 49,000,000  -  49,000,000  11 ودائع ألجل

 49,457,138  49,457,138  -  )أ(12 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 750,301  -  750,301  9  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 3,175,163  3,175,163  -  )ب(12 استثمارات متاحه للبيع

 35,000,000  35,000,000  -  13 وديعة نظامية

 366,774  366,774  -  13 عموالت الوديعة النظامية

 241,751,294  87,999,075  153,752,219   مجموع موجودات المساهمين

 مينمطلوبات عمليات التأ
       

 96,831,054  -  96,831,054  14 إجمالي األقساط غير المكتسبة

 81,112,229  -  81,112,229  7 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 234,842,010  -  234,842,010  1.1 إجمالي مخصصات حسابية

 21,776,258  -  21,776,258  15 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 20,292,935  -  20,292,935   دائنة أرصدة إعادة تأمين

 4,952,097  -  4,952,097  16 دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 2,615,731  -  2,615,731  17 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 2,013,781  2,013,781  -  18 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 464,436,095  2,013,781  462,422,314   مجموع مطلوبات عمليات التأمين

 مطلوبات المساهمين
       

 523,658  -  523,658  19 زكاة

 871,560  -  871,560  15 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 366,774  -  366,774   عموالت الوديعة النظامية

 2,904,525  -  2,904,525   مستحق الى عمليات المساهمين

 4,666,517  -  4,666,517   مجموع مطلوبات المساهمين



  شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

36 

 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2016ديسمبر   31

 إدارة المخاطر )تتمة(  -22

 )تتمة( مخاطر السيولة  د(

 

 )تتمة( محفظة االستحقاقات
 2015ديسمبر  31   تحليل االستحقاق على اساس  االستحقاق المتوقع

  

 اتيضاحإ

 متداولة 

 لاير سعودي
 

 ةغير متداول

 لاير سعودي
 

 المجموع

 لاير سعودي

           موجودات عمليات التأمين

 64,689,241  -  64,689,241  5 نقدية وشبه نقدية

 35,661,423  15,190,663  20,470,760  6 صافي ,أقساط مدينة

 27,622,732  23,028,419  4,594,313  14 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 251,654,626  -  251,654,626  .11 معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية حصة

 19,923,644  -  19,923,644  7 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 4,857,863  1,893,311  2,964,552  8 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 474,740  -  474,740   مستحق من جهات ذات عالقة

 13,750,066  3,715,008  10,035,058  9 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 8,010,111  -  8,010,111   مستحق من عمليات المساهمين

 5,757,153  5,757,153  -  10 صافي ,ممتلكات ومعدات

 432,401,599  49,584,554  382,817,045   مجموع موجودات عمليات التأمين

 ات المساهمينموجود
       

 66,314,800  -  66,314,800  5 نقدية وشبه نقدية  

 10,000,000  10,000,000  -  (أ)12 حتى تاريخ االستحقاق استثمارات مقتناة

 944,930  -  944,930  9 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 3,175,163  3,175,163  -  (ب)12 استثمارات متاحه للبيع

 17,500,000  17,500,000  -  13 ديعة نظاميةو

 174,521  174,521  -  13 عموالت الوديعة النظامية

 98,109,414  30,849,684  67,259,730   مجموع موجودات المساهمين

 مطلوبات عمليات التأمين
       

 92,031,067  23,483,170  68,547,897  14 إجمالي األقساط غير المكتسبة

 39,652,073  -  39,652,073  7 الي مطالبات تحت التسويةإجم

 251,654,626  -  251,654,626  1.1 إجمالي مخصصات حسابية

 12,721,984  -  12,721,984  15 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 29,875,305  -  29,875,305   أرصدة إعادة تأمين دائنة

 3,754,021  2,922,735  831,286  16 دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 1,675,037  -  1,675,037  17 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 1,037,486  1,037,486  -  18 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 432,401,599  27,443,391  404,958,208   مجموع مطلوبات عمليات التأمين

 مطلوبات المساهمين
       

 615,473  -  615,473  19 زكاة

 733,060  -  733,060  15 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 174,521  -  174,521  13 عموالت الوديعة النظامية

 8,010,111  -  8,010,111   مستحق الى عمليات المساهمين

 9,533,165  -  9,533,165   مجموع مطلوبات المساهمين
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2016ديسمبر   31

 

 إدارة المخاطر )تتمة( -22
 

 )تتمة( مخاطر السيولة  د(
 

 محفظة االستحقاقات )تتمة(
 

يلخص الجدول أدناه تواريخ إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وذلك على أساس االلتزامات المتوقعة 

على  ,ومحفظة اإلستحقاق ,وموجودات إعادة التأمين ,وبات عقود التأمينشاملة أقساط التأمين المدينة. يتم تحديد مطل ,المتبقية

أساس الزمن المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التأمين التي تم إثباتها. وقد تم إستبعاد أقساط التأمين غير 

ها ليست التزامات تعاقدية. يتم إعتبار الدفعات التي وحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة من التحليل ألن ,المكتسبة

 تتطلب إخطار وكأن اإلخطار قد تم تقديمها فورا

 اتيضاحإ 2016ديسمبر  31

استحقاقات غير  

 ثابتة

 لاير سعودي

 
 حتى سنة 

 لاير سعودي
 

 أكثر من سنة

 لاير سعودي

    
 المجموع

 لاير سعودي

  موجودات عمليات التأمين

   

  

   

  

     

  

 44,784,851  -  44,784,851  -  5 نقدية وشبه نقدية

 15,000,000  -  15,000,000  -  11 ودائع ألجل

 53,391,350  -  53,391,350  -  6 صافي ,أقساط مدينة

 1,249,349  -  1,249,349  -   ذمم إعادة تأمين مدينة

المطالبات تحت حصة معيدي التأمين من 

 7 التسوية

 

-  33,804,252  -  33,804,252 

 1,745,571  -  1,745,571  -  17 مستحق من جهات ذات عالقة

 2,904,525  -  -  2,904,525   مستحق من عمليات المساهمين

 35,261,723  -  23,482,602  11,779,121  9 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 188,141,621  -  173,457,975  14,683,646   مجموع موجودات عمليات التأمين

  موجودات المساهمين
 

       

 104,001,918  -  104,001,918  -  5 نقدية وشبه نقدية  

 49,000,000  -  49,000,000  -  11 ودائع ألجل

 750,301  -  750,301  -  9 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 49,457,138  49,457,138  -  -  )أ(12 استثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

 3,175,163  -  -  3,175,163  )ب(12 استثمارات متاحه للبيع

 35,000,000  -  -  35,000,000  13 وديعة نظامية

 366,774  -  -  366,774  13 عموالت الوديعة النظامية

 241,751,294  49,457,138  153,752,219  38,541,937   مجموع موجودات المساهمين

  مطلوبات عمليات التأمين

 

        

 81,112,229  -  81,112,229  -  7 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 21,776,258  -  21,776,258  -  15 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 20,292,935  -  20,292,935  -   أرصدة إعادة تأمين دائنة

 2,615,731  -  2,615,731  -  17 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 2,013,781  -  -  2,013,781  18 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 127,810,934  -  125,797,153  2,013,781   مجموع مطلوبات عمليات التأمين

  مطلوبات المساهمين

 

       

 523,658  -  523,658  -  )جـ(19 زكاة

 871,560  -  871,560  -  15 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 2,904,525  -  -  2,904,525   مستحق الى عمليات المساهمين

   2,904,525  1,395,218  -  4,299,743 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 2016ديسمبر   31

 

 إدارة المخاطر )تتمة( -22

 )تتمة( مخاطر السيولة  د(
 

 محفظة االستحقاقات )تتمة(
 

 إيضاحات 2015ديسمبر  31

استحقاقات غير  

 ثابتة

 لاير سعودي

 

 حتى سنة 

 

 لاير سعودي

 

 أكثر من سنة

 

 لاير سعودي

 المجموع    

 

 لاير سعودي

  موجودات عمليات التأمين

   

  

   

  

     

  

 64,689,241  -  64,689,241  -  5 نقدية وشبه نقدية

 35,661,423  -  35,661,423  -  6 صافي ,أقساط مدينة

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 7 التسوية

 

-  19,923,644  -  19,923,644 

 474,740  -  474,740  -  17 مستحق من جهات ذات عالقة

 13,750,066  -  13,750,066  -  9 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 8,010,111  -  -  8,010,111   مستحق من عمليات المساهمين

   8,010,111  134,499,114  -  142,509,225 

  موجودات المساهمين
 

       

 66,314,800  -  66,314,800  -  5 نقدية وشبه نقدية  

 10,000,000  10,000,000  -  -  )أ(12 تاريخ اإلستحقاقمقتناة حتى استثمارات 

 944,930  -  944,930  -  9 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 3,175,163  -  -  3,175,163  (ب)12 استثمارات متاحه للبيع

 17,500,000  -  -  17,500,000  13 وديعة نظامية

 174,521  -  -  174,521  13 عموالت الوديعة النظامية

   20,849,684  67,259,730  10,000,000  98,109,414 

  مطلوبات عمليات التأمين

 

        

 39,652,073  -  39,652,073  -  7 تحت التسوية إجمالي مطالبات

 12,721,984  -  12,721,984  -  15 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 29,875,305  -  29,875,305  -   أرصدة إعادة تأمين دائنة

 1,675,037  -  1,675,037  -  17 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 1,037,486  -  -  1,037,486  18 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 84,961,885  -  83,924,399  1,037,486   مجموع مطلوبات عمليات التأمين

  مطلوبات المساهمين

 

       

 615,473  -  615,473  -  )جـ(19 زكاة

 733,060  -  733,060  -  15 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 174,521  -  174,521  -  13 عموالت الوديعة النظامية

 8,010,111  -  -  8,010,111   مستحق الى عمليات المساهمين

   8,010,111  1,523,054  -  9,533,165 

 
 محفظة السيولة

لم يتم إظهار أي من المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة وجميعها مستحقة 

 ه.السداد وفقاً لما هو مبين أعال
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 إدارة المخاطر )تتمة( -22

 

 اإلئتمانية المخاطر ( هـ   

 
اآلخر  الطرف تكبد إلى يؤدي مما ,ما مالية أداة بشأن بالتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم اإلئتمان مخاطر تمثل

التي  االئتمان لمخاطر األقصى الحد يمثل ,الشركة لدى بها المحتفظ المالية دواتاأل فئات لكافة بالنسبة .مالية لخسارة

 .المالي المركز قائمة في عنها المفصح الدفترية القيمة الشركة لها تتعرض

 

 :الشركة لها تتعرض التي االئتمان مخاطر لتقليل الشركة قبل من المتبعة واإلجراءات بالسياسات بيانا يلي فيما

 الوضع بتقويم الشركة تقوم ,التأمين إعادة شركات إفالس عن الناجمة الكبرى للخسائر عرضهات لتقليل 

 مصنفة لديها التأمين إعادة يتم التي األطراف يكون أن يجب ,مسبق وكشرط .التأمين إعادة المالي لشركات

 .المالي وضعها متانة يؤكد وبما الضمان حيث من ,مقبول مستوى أنها ذات على

 سياسة  تكمن .جيدة سمعة وذات بها معترف جهات مع فقط تأمين وإعادة تأمين اتفاقيات بإبرام لشركةا تقوم

 إضافة .االئتمانية الناحية من والدراسة للتحقق معهم التعامل تود الذين العمالء كافة يخضع بأن الشركة

 تعرضها لتقليل مستمرة بصورة نالتأمي وإعادة التأمين عقود بموجب المستحقة المبالغ مراقبة يتم ,إلى ذلك

 .المعدومة لمخاطر الديون

 الشركة  تقوم .مصنفة غير وشركات أفراد من ,أساسي بشكل مستحقة مبالغ تمثل المدينة التأمين أقساط إن

 .القائمة المدينة الذمم ومراقبة وشركة عميل لكل إئتماني سقف بوضع وذلك االئتمان مخاطر من بالحد

 التي البنوك تكون أن يجب ,مسبق وكشرط .اإلدارة من معتمدة محلية بنوك لدى النقدية وشبه النقدية تودع 

 متانة يؤكد وبما الضمان حيث من ,مقبول مستوى ذات أنها على مصنفة النقدية وشبه النقدية تودع لديها

 .وضعها المالي

 ذات تصنيف إئتماني  لدى بنوك محليةو صكوك ودائع ألجل  من أساسي بشكل الشركة إستثمارات تتكون

 تقوم ,االستثمارات هذه لتصنيف نظام داخلي الشركة لدى يوجد ال .باالضافة الي صكوك حكومية جيد

بوضع حد ائتمان لكل بنك حسب درجة  االستثمارات بهذه المتعلقة االئتمان مخاطر من بالحد الشركة

  التصنيف اإلئتماني.

 

مبببن عمبببالء الشبببركات. وتشبببكل أكببببر األفبببراد وسبببتحقات مبببن األقسببباط المسبببتحقة تضبببم عبببددا كبيبببرا مبببن الم

 31مبببن األقسببباط المسبببتحقة القببببض  كمبببا فبببي  % 30خمسبببة حسبببابات  لألقسببباط المسبببتحقة القببببض نسببببة  

 .(%62: 2015ديسمبر  31) 2016ديسمبر 
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 إدارة المخاطر )تتمة( - 22

 اطر اإلئتمانية )تتمة(هـ(   المخ

 
 لبنود قائمة المركز المالي للشركة:الي الحد األقصى من حدود المخاطرة  اإلئتمانية ويبين الجدول الت

 

 2016ديسمبر  31  

  
 عمليات التأمين

 لاير سعودي 
 

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 
 المجموع

 لاير سعودي

 148,786,769  104,001,918  44,784,851  نقدية وشبه نقدية

 53,391,350  -  53,391,350  صافي ,أقساط مدينة

 1,249,349  -  1,249,349  مديني معيدي التأمين

 33,804,252  -  33,804,252  المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 

 1,813,824  -  1,813,824  موظفين الذمم 

 4,000,0006  49,000,000  15,000,000  ودائع ألجل

 3,175,163  3,175,163  -  للبيع ةمتاح اتاستثمار

 49,457,138  49,457,138  -  حتى تاريخ االستحقاق استثمارات مقتناة

 35,000,000  35,000,000  -  الوديعة النظامية 

 366,774  366,774  -  عموالت الوديعة النظامية

  150,043,626  241,000,993  391,044,619 

 

 

 

 2015ديسمبر  31  

  
 عمليات التأمين

 لاير سعودي 
 

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 
 المجموع

 لاير سعودي

 131,004,041  66,314,800  64,689,241  نقدية وشبه نقدية

 35,661,423  -  35,661,423  صافي ,أقساط مدينة

 19,923,644  -  19,923,644  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 1,282,601  -  1,282,601  ذمم الموظفين 

 3,175,163  3,175,163  -  استثمارات متاحة للبيع

 10,000,000  10,000,000  -  حتى تاريخ االستحقاق استثمارات مقتناة

 17,500,000  17,500,000  -  الوديعة النظامية 

 521,174  174,521  -  عموالت الوديعة النظامية

  121,556,909   97,164,484  218,721,393 
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 إدارة المخاطر )تتمة( - 22

 

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة( و

تنشببأ مخببباطر أسبببعار العمبببوالت الخاصببة عبببن إحتمبببال تبببأثير التغيبببرات فببي أسبببعار العمبببوالت علبببى الربحيبببة 

بلية أو القيمببببة العادلببببة لببببألدوات الماليببببة. ال تتعببببرض الشببببركة لمخبببباطر أسببببعار عمببببوالت خاصببببة المسببببتق

 .هامة

 

مع بقاء إعتبار كافة البنود القابلة  ,إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت 

ودات المالية بعمولة عائمة كما في على دخل الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموج ,للتغييراألخرى ثابتة 

يوجد لدى الشركة إستثمار مقتنى حتى تاريخ اإلستحقاق بعمولة عائمة  ,وفي نهاية العام. 2016ديسمبر  31

( إن اثر أي تغيير مليون لاير سعودي 10 :2015) 2016ديسمبر  31لاير سعودي كما في  مليون 49بمبلغ 

  ى صافي الدخل ال يتوقع أن يكون جوهريافي اسعار العموالت لهذا االستثمار عل

 

  مخاطر العمالت( ز

 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف 

 .األجنبي

 

بية تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن غال

وحيث أن معامالت  ,الموجودات والمطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة بالريال السعودي. إضافة إلى ذلك

فإن  ,الشركة بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي

وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة  ,ر هامةاألرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية ال تعتب

لدى الشركة إستثمارات في صكوك غير مدرجة ذات معدل عائم و في شركة نجم لخدمات التأمين  مستقلة.

(. 12والتي تم تصنيفها في "إستثمارات مبقاة حتى تاريخ االستحقاق" و"إستثمارات متاحة للبيع" )انظر ايضاح 

 ق جوهرية فيما يتعلق باستثماراتها النها تسجلها بالتكلفة.الشركة مخاطر سو ليس لدى
  

 مخاطر السوق  (ح

     

تتمثبببل مخببباطر السبببوق فبببي مخببباطر تقلببببات القيمبببة العادلبببة والتبببدفقات النقديبببة المسبببتقبلية ألداة ماليبببة بسببببب 

سبببواء  ,التغيبببرات فبببي أسعارالسبببوق )عبببدا تلبببك الناتجبببة مبببن مخببباطر أسبببعار العمبببوالت أو مخببباطر العمبببالت(

حبببدثت تلبببك التغيبببرات بسببببب عوامبببل تتعلبببق بببباألداة الماليبببة المعينبببة أو بمصبببدرها أو عوامبببل تبببؤثر علبببى 

لبببدى الشبببركة إسبببتثمارات فبببي صبببكوك غيبببر مدرجبببة جميبببع األدوات الماليبببة المماثلبببة المتداولبببة فبببي السبببوق. 

مبقبباة حتببى تبباريخ  ذات معببدل عببائم و فببي شببركة نجببم لخببدمات التببأمين والتببي تببم تصببنيفها فببي "إسببتثمارات

(. لبببيس لبببدى الشبببركة مخببباطر سبببوق جوهريبببة 12االسبببتحقاق" و"إسبببتثمارات متاحبببة للبيبببع" )انظبببر ايضببباح 

 فيما يتعلق باستثماراتها النها تسجلها بالتكلفة.  
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 إدارة المخاطر )تتمة( -22
 

 إدارة رأس المال (ط
 

توضع أهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة 

ً لمبدأ الفائدة للمساهمين.  تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد بأنها قادرة على اإلستمرارية في العمل وفقا

ربي السعودي وزيادة الفائدة اإلستمرارية واإللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن مؤسسة النقد الع

للمساهمين من خالل رصيد حقوق الملكية. يتكون هيكل رأسمال الشركة من حقوق الملكية العائدة 

 للمساهمين والتي تتكون من رأس المال المدفوع واإلحتياطيات.
 

مة ال تتطلب تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظ

بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال  ,فقط الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب

لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند 

 نشوئها.
 

ً بإعادة تقييم إحتياجات رأسمالها لل ً لذلك للوفاء تقوم الشركة حاليا حفاظ على الموارد الكافية للسيولة ووفقا

  (.20بالمتطلبات الموضوعة بشأن الحفاظ على هامش المالءة )أنظر إيضاح 
 

 اإلطار التنظيمي مخاطر( ي    

 

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال 

بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية  ,ل على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسبتتطلب فقط الحصو

رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير 

 المتوقعة عند نشوئها.

 

 القيم العادلة لألدوات المالية (ك   

 

  والمطلوبات المالية. موجودات التتكون من  األدوات المالية للشركة  

 

و  اإلستثمارات ,والمستحقات الوديعة النظامية ,المالية للشركة النقدية وشبه النقدية الموجوداتوتشمل 

تحت  المالية إجمالي المطالبات و تشمل التزاماتها  التأمين من المطالبات تحت التسوية.حصة معيدي 

 .والمطلوبات األخرىالمستحقة المصروفات  ,ةالدائن  التأمين إعادة أرصدة  ,التسوية

  

ت عرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم إستالمه لبيع موجودات ما أو السعر المدفوع لتحويل 

مطلوبات ما في عملية اعتيادية بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس. ي بنى قياس القيمة العادلة على 

 المطلوبات قد تم: افتراض أن بيع الموجودات أو

 أو ,في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات  •

 وذلك في حالة غياب السوق األساسي  ,في أكثر سوق فائدة للموجودات أو المطلوبات •

كذلك فإنه يجب أن يكون السوق األساسي أو السوق األكثر فائدة ممكن الوصول له من قبل الشركة. ت قيم 

ودات أو المطلوبات باستخدام افتراضات يستعملها المتعاملون لتسعير المطلوبات أو القيمة العادلة للموج

 الموجودات وذلك بافتراض أن المتعاملين يسعون ألفضل منفعة اقتصادية.
 

 الدفترية. قيمتها جوهرياً عن تختلف ال للموجودات والمطلوبات المالية للشركة القيمة العادلة إن



  شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني
 ) شركة مساهمة سعودية (

43 

 

 الية )تتمة(إيضاحات حول القوائم الم
 2016ديسمبر   31

 

  المعدلة -خسارة السهم األساسية والمخفضة   - 23

 

على المتوسط المرجح  السنةبقسمة صافي خسارة  للسنةتم إحتساب خسارة السهم األساسي والمخفض 

 .السنةلعدد األسهم العادية والمصدرة والقائمة في نهاية 

 

المكافاة إلصدار بند السابقة لتعكس  السنواتثر رجعي لجميع تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأ

 "ربحية السهم" على النحو التالي: 33الحقوق األولوية حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 للسنة الـمنتهية 

 ديسمبر 31في 

2016 

 للسنة المنتهية 

 ديسمبر 31في 

2015 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

ةالسنالعادية في بداية األسهم المصدرة   17,500,000  17,500,000 

    -  16,424,180 حقوق األولوية المعدلة

درةتأثير إصدار أسهم حقوق األقلية المص  -  12,250,000 

 29,750,000  33,924,180 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 

وهي نسبة من  ,1.7ستخدام عامل تعديل السابقة با للسنةيحسب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

فبراير  22في  57,04لاير سعودي وسعر اإلغالق للسهم الواحد وهو  33.52الحقوق السابقة النظرية 

 .وهو آخر يوم تداول لألسهم قبل إصدار أسهم الحقوق األولوية ,2016

 

 ربح السهم األساسي والمخفض على النحو التالي:

 
 للسنة الـمنتهية 

 ديسمبر 31في 

2016 

 للسنة المنتهية 

 ديسمبر 31في 

2015 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

قبل الزكاة السنةصافي خسارة   (21,855,235)  (31,497,529) 

 29,750,000  33,924,180 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 (1,06)  (0.64) )خسارة( السهم األساسية والمخفضة 
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  عقود اإليجار التشغيلية -24

 

 3,86في المستقبل سيكون مبلغ  الحد األدنى للمدفوعات االيجارية الستخدام مباني أو عقارات الشركة 

بالسنة متعلقة مليون لاير  1.29لاير سعودي( يتضمن  5,21مبلغ  :2015ديسمبر  31مليون لاير )

 ة فيالمنتهي بالسنةمليون لاير  متعلقة  1,35مبلغ  :2015ديسمبر  31)  2017ديسمبر  31في  ةلمنتهيا

 .(2016ديسمبر  31

 

 المعلومات القطاعية  - 25

ً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة إعتمدت اإلدارة التشغيلية قطاعات األعمال بالنسبة  ,تماشيا

ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف  ,باتها وكما هو مذكور أدناهلنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلو

 العمومية واإلدارية واإليرادات األخرى.

 

المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات جزء من  ال تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات والمعدات و

ي تم إدراجها ضمن الموجودات وبالتال ,و المستحق من عمليات المساهمين األخرى والنقدية وشبه النقدية

 غير الموزعة.

 

ال تتضمن مطلوبات القطاعات المبالغ المستحقة إلى عمليات المساهمين ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين و 

 .المستحق ألطراف ذات عالقةو الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرىجزء من و 

 

بصفته صانع القرار ويتم  ,الموزعة إلى رئيس العمليات يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير

 مراقبتها على أساس مركزي.

 

 تتواجد كافة الموجودات التشغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية.
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 ()تتمةالمعلومات القطاعية  -25

 

 تائج عمليات التأمين قائمة ن ( أ

 
 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حماية وادخار

 لاير سعودي

 طبي

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 عام اخرى

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 208,090,001 43,007,640 13,572,220 127,311,630 24,198,511 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (58,487,360) (38,981,230) - (2,724,727) (16,781,403) التأمين المسندةأقساط إعادة 

 (678,289) (395,098) (258,885) - (24,306) فائض خسائر أقساط تأمين

 148,924,352 3,631,312 13,313,335 124,586,903 7,392,802 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (3,830,454) (248,505) (5,449,774) 2,646,606 (778,781) صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

 145,093,898 3,382,807 7,863,561 127,233,509 6,614,021 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 10,732,808 7,291,654 - 496,302 2,944,852 دخل عموالت إعادة التأمين

 5,945,810 218,753 4,156,226 - 1,570,831 ايرادات اكتتابات اخرى

 161,772,516 10,893,214 12,019,787 127,729,811 11,129,704 إجمالي إيرادات اإلكتتاب

      

 (127,394,847) (743,134) (4,249,046) (89,514,394) (32,888,273) إجمالي المطالبات المدفوعة

 30,962,876 730,503 - 1,339,336 28,893,037 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (96,431,971) (12,631) (4,249,046) (88,175,058) (3,995,236) صافي المطالبات المدفوعة

 (27,579,549) (104,510) (3,296,619) (20,310,256) (3,868,164) تغيرات في المطالبات تحت التسوية

 (124,011,520) (117,141) (7,545,665) (108,485,314) (7,863,400) صافي المطالبات المتكبدة

 (15,489,983) (4,674,600) (1,128,273) (8,364,664) (1,322,446) عموالت متكبدة

 (2,319,132) (208,385) (40,589) (1,953,259) (116,899) رسوم فحص و اشراف

 (1,246,730) (195,850) (120,027) (930,853) - مصاريف اكتتاب اخرى

 (2,971,471) 765 (652,558) (2,248,040) (71,638) ديون مشكوك في تحصيلها

 (146,038,836) (5,195,211) (9,487,112) (121,982,130) (9,374,383) إجمالي مصاريف اإلكتتاب

 15,733,680 5,698,003 2,532,675 5,747,681 1,755,321 نتائج اإلكتتاب

 (43,497,187)     مصاريف غير موزعة

 1,445,393     ير موزعةدخل عموالت خاصة غ

 (26,318,114)     صافي عجز الفترة من عمليات التأمين
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 (المعلومات القطاعية )تتمة -25

 

 قائمة نتائج عمليات التأمين )تتمة(أ( 

 
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية  في 

 

 
 دخارحماية وا

 لاير سعودي

 طبي

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 عام اخرى

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 144,740,920 36,902,909 190,439 90,989,100 16,658,472 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (47,695,383) (34,152,685) - (1,858,145) (11,684,553) أقساط إعادة التأمين المسندة

 (380,483) (375,145) (1,684) - (3,654) فائض خسائر أقساط تأمين

 96,665,054 2,375,079 188,755 89,130,955 4,970,265 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (62,950,291) (642,357) (168,962) (61,259,999) (878,973) صافي التغير في األقساط غير المكتسبة

 33,714,763 1,732,722 19,793 27,870,956 4,091,292 لمكتسبةصافي أقساط التأمين ا

 4,650,695 2,125,824 - 274,211 2,250,660 دخل عموالت إعادة التأمين

 1,933,163 - 1,178,982 - 754,181 ايرادات اكتتابات اخرى

 40,298,621 3,858,546 1,198,775 28,145,167 7,096,133 إجمالي إيرادات اإلكتتاب

      

 (41,389,428) (474,879) (880) (10,703,298) (30,210,371) إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المدفوعة
28,565,808 826,104 - 473,276 29,865,188 

 (11,524,240) (1,603) (880) (9,877,194) (1,644,563) صافي المطالبات المدفوعة

 (19,440,698) (1,427,852) (173,114) (15,876,199) (1,963,533) المطالبات تحت التسويةتغيرات في 

 (30,964,938) (1,429,455) (173,994) (25,753,393) (3,608,096) صافي المطالبات المتكبدة

 (3,284,661) (1,487,305) (1,625) (1,114,641) (681,090) عموالت متكبدة

 (548,375) (45,574) (131) (424,604) (78,066) رسوم فحص و اشراف

 (394,863) (27,168) - (367,695) - مصاريف اكتتاب اخرى

 (1,232,300) (732,701) (1,292) (469,936) (28,371) ديون مشكوك في تحصيلها

 (36,425,137) (3,722,203) (177,042) (28,130,269) (4,395,623) إجمالي مصاريف اإلكتتاب

 3,873,484 136,343 1,021,733 14,898 2,700,510 ج اإلكتتابنتائ

 (35,304,973)     مصاريف غير موزعة

 156,164     دخل عموالت خاصة غير موزعة

 (31,275,325)     صافي عجز الفترة من عمليات التأمين
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 ت وموجودات عمليات التأمينمطلوباأ( 

 
 2016ديسمبر  31

 

 
 حماية وادخار

 لاير سعودي

 طبي

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 عام اخرى

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 حماية وادخار

 لاير سعودي

       موجودات عمليات التأمين

 44,784,851 13,784,851 - - 31,000,000 - نقدية و شبه نقدية

صافي ,أقساط مدينة  624,199 34,600,805 5,052,236 13,114,110 - 53,391,350 

 1,249,349 - - - - 1,249,349 مديني معيدي التأمين

حصة معيدي التأمين من األقساط 

 غير المكتسبة
206,192 282,253 - 28,103,822 - 28,592,267 

ات يحصة معيدي التامين من اإلحتياط

 الحسابية
234,842,010 - - - - 234,842,010 

 حصة معيدي التامين من المطالبات

 تحت التسوية
15,715,914 852,998 - 17,235,340 - 33,804,252 

جلةتكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤ  262,429 5,132,546 763,885 2,924,757 - 9,083,617 

 1,745,571 1,745,571 - - - - مستحق من جهات ذات عالقة

مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات 

 أخرى
32,926 19,574,671 3,430,779 377,560 11,845,787 35,261,723 

 15,000,000 15,000,000 - - - - ودائع ألجل

 2,904,525 2,904,525 - - - - مستحق من عمليات المساهمين

صافي ,ممتلكات ومعدات  - - - - 3,776,580 3,776,580 

وع موجودات عمليات التأمينمجم  252,933,019 91,443,273 9,246,900 61,755,589 49,057,314 464,436,095 

       مطلوبات عمليات التأمين

 96,831,054 - 29,573,100 5,618,736 59,775,272 1,863,946 إجمالي األقساط غير المكتسبة

 81,112,229 - 18,993,576 3,469,732 37,101,310 21,547,611 إجمالي مطالبات تحت التسوية

 234,842,010 - - - - 234,842,010 اجمالي مخصصات حسابية

 21,776,258 6,259,251 1,848,298 1,027,546 11,547,455 1,093,708 ذمم دائنة ومستحقات واخرى

 20,292,935 - 17,639,101 99,295 793,867 1,760,672 أرصدة إعادة تأمين دائنة

عموالت إعادة تأمين غير دخل 

 مكتسبة
45,489 81,114 - 4,825,494 - 4,952,097 

 2,615,731 2,615,731 - - - - مستحق إلى جهات  ذات عالقة

 2,013,781 2,013,781 - - - - مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

 464,436,095 10,888,763 72,879,569 10,215,309 109,299,018 261,153,436 مجموع مطلوبات عمليات التأمين
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 تتمة(المعلوماات القطاعية )     - 25

 

 ب (   مطلوبات وموجودات عمليات التأمين )تتمة(                  
 

 2015ديسمبر  31
 

 
 حماية وادخار

 لاير سعودي

 طبي

 لاير سعودي

 المركبات

 لاير سعودي

 عام اخرى

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 حماية وادخار

 لاير سعودي

       موجودات عمليات التأمين

 64,689,241 14,689,241 - - 50,000,000 - نقدية و شبه نقدية

 35,661,423 - 18,237,183 85,666 17,020,050 318,524 صافي ,أقساط مدينة

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 مكتسبةال
178,864 147,265 - 27,296,603 - 27,622,732 

حصة معيدي التامين من اإلحتياطيات 

 الحسابية
251,654,626 - - - - 251,654,626 

حصة معيدي التامين من المطالبات تحت 

 التسوية
12,222,662 300,053 - 7,400,929 - 19,923,644 

 4,857,863 - 2,370,628 13,983 2,320,193 153,059 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 474,740 474,740 - - - - مستحق من جهات ذات عالقة

مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات 

 اخرى
17,742 3,603,685 1,180,363 251,632 8,696,644 13,750,066 

 8,010,111 8,010,111 - - - - مستحق من عمليات المساهمين

 5,757,153 5,757,153 - - - - صافي ,ممتلكات ومعدات

 432,401,599 37,627,889 55,556,975 1,280,012 73,391,246 264,545,477 مجموع موجودات عمليات التأمين

       

       مطلوبات عمليات التأمين

 92,031,067 - 28,517,378 168,962 62,286,890 1,057,837 إجمالي األقساط غير المكتسبة

 39,652,073 - 9,054,656 173,114 16,238,108 14,186,195 ات تحت التسويةإجمالي مطالب

 251,654,626 - - - - 251,654,626 اجمالي مخصصات حسابية

 12,721,984 5,715,634 1,590,248 7,010 5,416,566 (7,474) ذمم دائنة ومستحقات واخرى

 29,875,305 - 21,763,265 4,856 (50,935) 8,158,119 أرصدة إعادة تأمين دائنة

 3,754,021 - 3,672,753 - 36,828 44,440 دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 1,675,037 1,675,037 - - - - مستحق إلى جهات ذات عالقة

 1,037,486 1,037,486 - - - - مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

 432,401,599 8,428,157 64,598,300 353,942 83,927,457 275,093,743 مجموع مطلوبات عمليات التأمين
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  اإللتزاماتالتعهدات و  - 26

لاير سبببببعودي وكانبببببت  3,543,980بلغبببببت خطاببببببات الضبببببمان مبلبببببغ   2016ديسبببببمبر  31فبببببي 

لاير  3,538,097بلببببغ )لصببببالح  مقببببدمي الخببببدمات الطبيببببة  وعطبببباءات التببببأمين العببببام  بم معلقببببة

( وخطابببببات الضببببمان هببببذه صببببدرت مقابببببل الهببببامش النقببببدي 2015ديسببببمبر  31سببببعودي كمببببا فببببي 

ديسبببببمبر  31لاير سبببببعودي كمبببببا فبببببي  3,538,097لاير سبببببعودي وبمبلبببببغ  3,543,980بمبلبببببغ  

علبببى التبببوالي والتبببي تبببم تصبببنيفها ضبببمن مصبببروفات مدفوعبببة مقبببدما  2015ديسبببمبر  31و 2016

 ي بيان المركز المالي للشركة.وموجودات أخرى ف

 

وتخضببببع لإلجببببراءات القانونيببببة فببببي الببببدورة العاديببببة لألعمببببال  ,الشببببركة تعمببببل فببببي مجببببال التببببأمين

فبببي حبببين أنبببه لبببيس عمليبببا التنببببؤ أو تحديبببد النتبببائج . التبببأمين ببببوالصالمتعلقبببة بمطالببببات أصبببحاب 

اإلدارة أن مثبببل هبببذه اإلجبببراءات  ال تبببرى ,النهائيبببة لجميبببع اإلجبببراءات القانونيبببة المعلقبببة أو المهبببددة

 .)بما في ذلك الدعاوى القضائية( سيكون لها أثر مادي على أدائها ومركزها المالي

 

 والتعديالت على المعايير والتفسيرات ,المعايير الجديدة -27

قوائم ان السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد ال

باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير القائمة  ,2015ديسمبر  31 المنتهية فيالمالية 

 . 2015يناير  1في  البادئةللسنة 

 

 المعايير الجديدة الصادرة والمعدلة والمطبقة 

 1تي تبدأ في أو بعد ال التي تنطبق على الفترات السنوية 19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

ن و/أو األطراف وتنطبق على البرامج المحددة المزايا التي تشمل اشتراكات الموظفي 2014يوليو 

استيفاء )شريطة  2011التعديالت اعفاء من المتطلبات المقترحة في تعديالت عام  األخرى. توفر هذه

لفترات الخدمة ضمن نموذج برنامج الموظفين/األطراف األخرى المعنية  معايير معينة( الشتراكات

التعديالت الحالية خياراً )حسب الظروف( للحد من تكلفة الخدمة  يا أو بطريقة القسط الثابت. تمنحالمزا

 .ذات الصلة في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة المعنية

 

 – 2011ومن  2012-2010دورة التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية لألعوام من 

ً بهذه 2014يوليو  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التي تنطبق 2013 . وفيما يلي ملخصا

 التعديالت:

  المنح" ليعرف بصورة ليوضح تعريف "شروط  2تم تعديل معيار التقارير المالية الدولية رقم

 األداء" و "شروط الخدمة". منفصلة "شروط

 تعديالت التصنيف "عمليات إندماج األعمال": توضح هذه ال 3لمالية الدولية رقم معيار التقارير ا

 المادي المحتمل في عمليات اندماج األعمال. باإلضافة إلى ذلك تم تعديل معيار والقياس للمقابل

ليوضح أن المعيار ال يطبق على المحاسبة عن إنشاء كافة أنواع  3التقارير المالية الدولية رقم 

 .11المالية الدولي رقم  شتركة الواردة في معيار التقاريريبات المالترت
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 والتعديالت على المعايير والتفسيرات )تتمة( ,المعايير الجديدة -27

 المعايير الجديدة الصادرة والمعدلة والمطبقة )تتمة(

 

 اح "قطاعات التشغيل" تم تعديله بحيث يتطلب صراحة اإلفص 8لدولية رقم معيار التقارير المالية ا

 المطبقة بواسطة اإلدارة عند اتباع أسس التجميع. عن األحكام

 

  لدائنة قصيرة األجل لتوضيح قياس الذمم المدينة وا 13تم تعديل معيار التقارير المالية الدولي رقم

خصم إذا كان أثر الخصم غير جوهرياً. كما تم تعديله  بفوائد بقيمتها المفوترة دون وغير المحملة

بالمحفظة يطبق فعلياً على العقود ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  ستثناء المتعلقلتوضيح أن اال

بغض النظر عما إذا كانت تلبي تعريف الموجودات  9ومعيار التقارير المالية الدولي رقم  39رقم 

 .32الدولي رقم  ة بموجب معيار المحاسبةات الماليالمالية أو المطلوب

 

  ومعيار المحاسبة : "الممتلكات واآلالت والمعدات16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم "

كما  ,قييم"الموجودات غير الملموسة": توضح التعديالت متطلبات نموذج إعادة الت 38الدولي رقم 

ً في كل األحوال للتغير في إجمالي القيمة  المتراكم )اإلطفاء( توضح أن تعديل االهالك ليس مالئما

 الدفترية للموجودات.

 

  ة": تعريف الطرف ذو "اإلفصاحات المتعلقة باألطراف ذوي العالق 24معيار المحاسبة الدولي رقم

تي يتم ليشمل منشأة اإلدارة التي تقوم بتقديم خدمات اإلدارة الرئيسية العليا للمنشأة ال العالقة يمتد

 مباشرة أو غير مباشرة من خالل إحدى شركات المجموعة. التقرير عنها سواًء بصورة

 

  شأة: أن تقوم "االستثمارات العقارية": ليوضح أنه يتعين على المن 40معيار المحاسبة الدولي رقم

 لدوليالعقارات التي تم شراؤها هي استثمارات عقارية بموجب معيار المحاسبة ا بتحديد ما إذا كانت

لتحديد ما إذا كان شراء  3بموجب معيار التقارير المالية الدولية رقم  وإجراء تقييم مستقل 40رقم 

 االستثمار يشكل إندماج أعمال.  

 

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

 

نها غير نورد أدناه المعايير التالية والتفسيرات الصادرة ولك ,باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله

بعد حتى تاريخ اصدار القوائم المالية للشركة. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير )إذا  سارية المفعول

قررت الشركة عدم التطبيق  ,عندما تصبح سارية المفعول. إضافة لذلك كانت تنطبق على أنشطتها(

نشرت وتعتبر الزامية للشركة اعتباراً التقارير المالية الدولية والتي  المبكر للتعديالت والتنقيحات لمعايير

 من تواريخ مستقبلية.
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 والتعديالت على المعايير والتفسيرات )تتمة( ,المعايير الجديدة -27

 

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد )تتمة(

 

 األدوات المالية 9رقم معيار التقارير المالية الدولية 

 

)الصادر( المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة  9يظهر معيار التقارير المالية الدولية رقم  

 39الدولية على الرغم من ان تاريخ االعتماد يخضع لمسودة مشروع استبدال معيار لمحاسبة الدولي رقم 

ات والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار الصادرة مؤخراً وينطبق على تصنيف وقياس الموجود

 1. كان المعيار في البداية ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 39المحاسبة الدولي رقم 

وتاريخ السريان االلزامي لمعيار  9إال أن التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم  ,2013يناير 

قد انتقلت إلى التاريخ  ,2011وافصاحات االنتقال الصادرة في ديسمبر  9ية الدولية رقم التقارير المال

 .2015يناير  1االلزامي الفعلي في 

 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية  ,2013نوفمبر  19بتاريخ  ,ومع ذلك 

( 9يالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم األدوات المالية )محاسبة التحوط والتعد 9الدولية رقم 

بحيث يتم التعديل على معيار التقارير المالية الدولية ليشمل النموذج الجديد العام لمحاسبة التحوط. وقرر 

ً في اجتماعه المنعقد في شهر فبراير  أن معيار التقارير  2014مجلس معايير المحاسبة الدولية مبدئيا

ديسمبر  31سيكون ساري المفعول بشكل الزامي للسنوات التي ستنتهي في أو بعد  9رقم المالية الدولية 

2018. 

 

 أرقام المقارنة -28

 

 تم إعادة تصنيف بعض مبالغ السنة المقارنة لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية ولم يكن أثرها جوهريا.

 

  المالية القوائمالموافقة على  -29

  الموافق 2017 مارس 9 اإلدارة بتاريخ مجلس ية من قبل تم اعتماد القوائم المال

 .(هـ1438 االخرة ىجماد 10) 
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