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  شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
  (شركة مساھمة سعودیة)

   لقوائم المالیةا إیضاحات حول
     م٢٠١٦ دیسمبر ٣١في للسنة المنتھیة 

 

١٠ 

   . التنظیم واألنشطة الرئیسیة١
 

ب ـــة بموجلسعودیاإن المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج) (الشركة) ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة 
  .  م٢٠٠٧طس ــأغس ٢٢ق ــھـ المواف١٤٢٨عبان ــش ٩خ ــبتاری ٤٠٣٠١٧١٩٩٩م ــاري رقــجل التجــالس
   ودیة .عــة الســة العربیــالمملك ٢١٤٦٢جده،  ٧٠٧٦س ص. ب. ــــالرئیســـي للشـركة في حي الروی ركـزوان المـــعن
  

 لـقـالما حية إلى تم تغییر عنوان المكتب المسجل للشركة من جد، ٢٠١٤مایو  ١٣وفقا لقرار المساھمین بتاریخ م، و٢٠١٤خالل عام 
ب المسجل ن المكتنتھاء من اإلجراءات القانونیة لتغییر عنوا، المملكة العربیة السعودیة. وقد تم اإل١١٥١١الریاض  ٤٠٥٢٣ .بص

   .اسيالنظام األستم تعدیل  و ١٠١٠٤١٧١٧٨لھذا تم الحصول على  سجل تجاري جدید رقم  وفقاو، سنةللشركة خالل ھذه ال
  

، إستلمت الشركة ٢٠٠٩إبریل  ٤إن الشركة مرخص لھا لمزاولة التأمین واألنشطة المرتبطة لھا في المملكة العربیة السعودیة. في 
اریة عمالھا التجركة بأبدأت الشالترخیص من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لبدء أعمال التأمین في المملكة العربیة السعودیة. 

مساھمین معلومات السب مركز ح . .٢٠٠٧أغسطس  ٢٧تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي (تداول) في . ٢٠٠٩یولیو  ١في 
%    ١.٠٣%) و ٩٨٫٩٧: ٢٠١٥( %٩٨.٩٧المملوكة من قبل السعودیین بلغت أسھم الشركة  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في نظام تداول في 

  % ) االسھم المملوكة لغیر السعودیین . ١٫٠٣:  ٢٠١٥( 
  

  
  . أسس اإلعداد٢
 

  أسس القیاس
  

ة یمتھا بالقیمة العادلقات یتم قید ستثمارو إ اإلستثمارات المتاحة للبیع قیاس عداد القوائم المالیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة بإستثناءإلقد تم 
  .القیمة العادلةالتي أعدت وفقا لمبدأ األرباح والخسائر وفي 

 بیان اإللتزام
  

غ الموجودات ؤثر في مبالتفتراضات ستخدام تقدیرات واإ والتي تتطلبعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. إلقد تم 
لیة لقوائم المااریخ اوالمطلوبات المفصح عنھا ویتطلب أیضاً اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة، إن وجدت، وذلك كما في ت

فضل ما لدى أیة على والقرارات مبن القوائم المالیة. ورغم أن ھذه التقدیرات سنةومبالغ اإلیرادات والمصاریف المفصح عنھا خالل 
  .اإلدارة من علم باألحداث والتصرفات الحالیة إال أن النتائج الفعلیة قد تختلف عن تلك التقدیرات

 

 أسس العرض
 

ً لنظام التأمین السعودي،  جودات و یل الموتحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعملیات التأمین و عملیات المساھمین. یتم تسجوفقا
لعملیات اریف االمطلوبات و الدخل و المصاریف العائدة بوضوح على كل نشاط في الحسابات ذات الصلة، یتم تحدید أسس توزیع مص

  المشتركة من قِبل اإلدارة و یتم اعتمادھا من قِبل مجلس اإلدارة.
  عن عملیات التأمین كما یلي : الناتجوفقاً لنظام الشركة األساسي یتم توزیع الفائض 

  
  %  ٩٠  تحویل عملیات المساھمین

  %   ١٠  تحویل عملیات حاملي وثائق التأمین
     ١٠٠ %  

  
  في حالة العجز، فإن كامل العجز سیحول إلى عملیات المساھمین.

 
  العرض عملة

 

 یتم عرض ھذه القوائم المالیة بالریال السعودي، والذي یتمثل العملة الرئیسیة للشركة.
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 (تتمة) - . أسس اإلعداد٢
  

  المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والتفسیرات الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة
  

  جلس معاییر المحاسبة الدولیة:م من قبل الصادرةالتالیة و المراجعات  التعدیالتقد قامت الشركة بتطبیق ال
  

البیانالمعیار/ التفسیر
إقتناء المصالح في العملیات  -١١ التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

المشتركة
  الحسابات المؤجلة٤١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ئمةإیضاح طریقة اإلستھالك واإلطفاء المال – ٣٨و  ١٦التعدیل لمعیار رقم ٣٨و  ١٦ معیار المحاسبة الدولي رقم
حقوق الملكیة في القوائم المالیة المنفصلة –٢٧التعدیل لمعیار رقم ٢٧ معیار المحاسبة الدولي رقم

و  ١٠ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ةالمشاریع المشتركبیع الموجودات المشتركة بین المستثمر و  -التعدیالت٨٢ معیار المحاسبة الدولي رقم
االفصاح األولي – ١التعدیل لمعیار رقم ١ معیار المحاسبة الدولي رقم
األنشطة الزراعیة: اآلالت لحاملھا – ٤١و  ١٦التعدیل لمعیار رقم ٤١و  ١٦ معیار المحاسبة الدولي رقم

و  ١٠ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ةبیع الموجودات المشتركة بین المستثمر و المشاریع المشترك -التعدیالت٨٢ معیار المحاسبة الدولي رقمو ١٢

و  ٥ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
٣٤و  ١٩ معیار المحاسبة الدولي رقمو ٧

- ٢٠١٢التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لدورة 
٢٠١٤.

  
  ائم المالیة.ھذه القو ىي تأثیر جوھري علألیس لھا  التي للشركة القوائم المالیة ىتحدیثاتھا علتطبیق ھذه المعاییر و إن 

  
  المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد 

  

  دناه.أتاریخ إصدار القوائم المالیة للشركة ھي مدرجة  ىحت معاییر صادرة ولم تفعل
  

ما لمعاییر عندطبیق ھذه اتتعتزم الشركة  .الشركة ان تدخل حیز التنفیذ في المستقبل معقول تتوقعوالتي  درةاصالمعاییر و التفسیرات ال
  تصبح ساریة المفعول.

  
 تاریخ التفعیلالبیانالمعیار/ التفسیر

 ١٢تعدیالت على معیار المحاسبة الدولیة رقم ١٢ معیار المحاسبة الدولي رقم
٢٠١٧ینایر  ١محققة.اإلعتراف بأصل ضریبة الدخل للخسائر الغیر   

مبادرة  ٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٧ معیار المحاسبة الدولي رقم
٢٠١٧ینایر  ١اإلفصاح.  

٢٠١٨ینایر  ١التصنیف والقیاس –األدوات المالیة ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   
٨٢٠١ینایر  ١  العقود مع العمالءاإلیراد من ٥١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   
٩٢٠١ینایر  ١  اإلیجارات١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   

  
  .للشركة المالیة القوائم لىع أعاله المذكورة التفسیرات أو التعدیالت المعاییر، تطبیق على المترتبة اآلثار بتقییم حالیا الشركة تقوم
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  المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص. ٣
  
  عقود التأمین  

ود،ن دتعرف عقود التأمین بانھا تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمین عند نشأة العقد أو تلك التي یكون فیھا، عن أة العق ال ش  احتم
ة المؤ وع حادث للجھ ال وق ة یشتمل في جوھره التجاري على مخاطر تأمین. تعتمد اھمیة مخاطر التأمین على كل من احتم م من وحج

  االثر المحتمل المتعلق بھ.
و انخفضت مخاط ى ل ھ حت ة من رة المتبقی ة الفت أمین بشوفي حال تصنیف العقد كـ " عقد تأمین" فانھ یبقى على ھذه الحال بقی كل ر الت

  كبیر خالل ھذه السنة.
ة، تنقسم عقود التأمین بصفة رئیسیة الى  یارات، ھندس ون بحوادث واعقود التامین بحري، ممتلكات، س ات وتك یة اللتزام فة رئیس ص

  عقود تأمین قصیرة االجل.
ات الناشئة عن الخسارة أو الضرر للسفن والح ود عن االضرار وااللتزام ة العق ى تعویض حمل ي یھدف التأمین البحري ال وادث ف

أمین  بة للت یة بالنس اطر الرئیس اعة.  ان المخ حنة البض ة لش ة أو جزئی ي خالبحر التي ینتج عنھا خسارة كلی ري ھ فینة أالبح ارة س و س
  حدوث اضرار لھا، والحوادث التي ینتج عنھا خسارة كلیة أو جزئیة لشحنة البضاعة.

اتھم أو ا ممتلك رض لھ ي تتع رار الت ل االض ركة مقاب ة  یھدف التأمین على الممتلكات بصفة رئیسیة الى تعویض عمالء الش ل قیم مقاب
ي مبأنشطة تجاریة في مبانیھم بامكانھم ایضا تلقي تعویضات عن خسائر  الملكیة المفقودة. ان العمالء الذین یقومون ت نكاسبھم الت تج

أمین ع ود الت بة لعق ا بالنس ل).  أم اع العم ة انقط اتعن عدم قدرة استخدام الممتلكات المؤمنة في انشطة عملھم (تغطی ى الممتلك ان  ل ف
  المخاطر الرئیسیة ھي الحریق، انقطاع العمل والسطو.

یاراتھم أو  ا س ي تتعرض لھ ود عن األضرار الت ة العق ى تعویض حمل یارات ال ى الس أمین عل لیھدف الت زام تج مقاب ات االلت اه الجھ
رض ي تتع رقة الت ق أو الس ن الحری ویض ع ى تع ول عل ا الحص ود أیض ة العق تطیع حمل وادث.  یس ن الح يء ع رى الناش ا  األخ لھ

ة سیاراتھم. یعتبر من االلزام ي المملك اه، ف ة تج ى تغطی د ادن ا بح ون لھ ات ان تك ة المركب عودیة، لكاف ة الس ا العربی ر. ایض وم  الغی تق
ع  ف والزواب ات الناتجة عن العواص انات والشركة باصدار بوالص تأمین شاملة على السیارات. ان ھذه البوالص تغطي التلفی الفیض

  والحرائق والسرقة والحوادث الشخصیة.
تج، یشمل تأمین الحوادث التأمی ات المن اطر االنشطة، التزام ع مخ أمین جمی ة، ت ة االمان أمین خیان ویان على النقود، ت ات تع ض لتزام

  مل.ال اثناء العالعمال/اصحاب العمل وتغطیة التعویضات المھنیة التي تحمي االلتزام القانوني للمؤمن علیھم التي تنشأ عن االھم
اء)  أ(  یغطي تأمین الھندسة نوعین رئیسیین: یید وانش اء تش ة اثن ا تأمین "كافة مخاطر المقاولین" بحیث یقدم تغطی اني أو انش ءات مب

ال الصرف الصحي والخزا اني المصانع والطرق والجسور واعم اجر ومجموعة الشقق ومب اتھندسیة مدنیة مثل المنازل والمت  .ن
ب الم( یید أوتركی اء تش ة اثن دم تغطی ث یق یید بحی اطر التش ة مخ ة. ایضا یب) تأمن كاف ل محطات الطاق شمل الخط صنع واالالت مث

  تعطل االالت وتأمین المعدات االلكترونیة.في حالة الھندسي لعمل تأمین 
ر تم ع ابات. ی راض او االص ن األم أمین یھدف التأمین الطبي الى تعویض حملة البوالص عن مصاریفھم المتكبدة في العالج م ض الت

  كات التي یوجد بھا عدد كبیر من المؤمن لھم.الطبي بشكل رئیسي الى موظفي الشر
درة للتعویض ات المق ى االلتزام اء عل ك بن دھا وذل د تكب دخل عن ى ال ائر عل ات والخس ل مصاریف تسویة المطالب ة یتم تحمی ات المدنی

أ عتتضمن تكالیف تسویة المطالبات المباشرة وغیر المباشرة وتنولحاملي العقود أو الغیر من قبل حاملي العقود.  رأتش داث ط  ن اح
ا م مطلوباتھ ركة بخص م الش م تق د. ل ركة بع ى الش ات غ حتى تاریخ قائمة المركز المالي حتى في حالة عدم االبالغ عنھا ال ر للمطالب ی

ا ا غ عنھ ة المبل ات الحاالت الفردی اتج تقییم ر المسددة باستخدام ن ات غی ات للمطالب ى الشركة واالمسددة. یتم تقدیر االلتزام ل لتحالیل
ر تعق ات االكث ة للمطالب ة المتوقع ة النھائی دیر التكلف داالحصائیة للمطالبات المتكبدة ولم یتم االبالغ عنھا وتق ي ق دا والت أثرة  ی ون مت تك

  بعوامل خارجیة مثل قرارات المحاكم.
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  (تتمة) المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص. ٣
  

  إعادة التأمین

ي األتقوم الشركة، خالل دورة أعمالھا  ال وتسمح لالعادیة ، بعملیات إسناد التأمین، حیث تؤمن ھذه الترتیبات تنوع أكبر ف إلدارة عم
ات إ ن عملی ر م زء كبی تم ج افي. ی و إض ة نم ؤمن إمكانی رى وت أمینبالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكب ادة الت  ع

ادة  ة وإع أمین اختیاری ادة ت ود إع ات وعق ب اتفاقی جلبموج ات المس ودات أو المطلوب ل الموج ارة. تمث ائض الخس أمین ف ة ت ي قائم ة ف
ادم، یمثل صافي إیرادات العموالت الدخل المكتسب المركز المالي لعملیات التأمین أقساط مستحقة إلى معیدي التأمین ة ن شركات إع

الغ الالسترداد من معیدي التأمین. تقدأو دفعات مستحقة من معیدي التأمین وحصة الشركة في الخسائر القابلة ل التأمین تحقة ر المب مس
  .من لھممن اعادة التأمین بنفس الطریقة التي یتم بھا تقدیر التزامات المطالبات المتعلقة بالمؤ

  
ودات  یم موج ركة بتقی وم الش وص اإلإتق دت، بخص دیھا، ان وج أمین ل ادة الت اض ع لينخف اس فص ى أس ود دلیعل ال وج ي ح ل . وف

ل إعادة التأمین فإنخفاض في موجودات إحدث  موضوعي بانھ ة الص ة الدفتری ض القیم وم بخف أمینإن الشركة تق ادة الت ھ  ع ى قیمت ال
أمین وال ات الت ة عملی ائضالقابلة لالسترداد وتقوم باثبات خسارة االنخفاض في قائم ركة بجم ف وم الش راكم. تق وعالمت ة موض یة ع أدل

ت أمین باس ادة الت اض أصل اع أمینبوجود انخف دیني الت ة لم ة المتبع س الطریق ة  خدام نف ا واألرصدة المدین رى. كم اب یاالخ تم احتس
  خسارة االنخفاض باتباع نفس الطریقة المستخدمة لھذه الموجودات المالیة.

 
  االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وإمكانیة عدم تحصیلھا

جموعة من مالي أو یتم، بتاریخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقییم للتأكد من وجود أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أي أصل م
ي قیمة أي نخفاض فاالموجودات المالیة (باالضافة الى اقساط التأمین المدینة) . وفي حالة وجود دلیل موضوعي على وقوع خسائر 

  االصل القابلة لالسترداد ویتم تحدید خسارة االنخفاض على النحو التالي:   اصل مالي ، یتم تقدیر قیمة
 

 المستقبلیة  قات النقدیةالتدف بالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالتكلفة المطفأة، یحدد االنخفاض في القیمة على اساس الفرق بین
  الدفتریة.المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي والقیمة 

 مة العادلة.ي القیبالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالقیمة العادلة، یحدد اإلنخفاض في القیمة على اساس االنخفاض ف 
 لتدفقات النقدیة لمة الحالیة والقی بالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالتكلفة، یحدد اإلنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة الدفتریة

  بلیة المخصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حالیاً ألصل مالي مماثل. المستق
أمین عملیات الت نتائج وألغراض العرض، یتم قید االحتیاطي الناتج في البند الخاص بھ في قائمة المركز المالي، ویتم تعدیل قائمة

  والفائض المتراكم أو قائمة عملیات المساھمین.
 من المالحظة اناتالبی على الموجودات من مجموعة أو المالیة الموجودات قیمة في الدائم االنخفاض على ضوعیةالمو األدلة تشمل

  :التالیة األحداث عن الشركة قبل
  

  ؛قترضلمصدر أو الما تؤثرعلىصعوبات مالیة 
  

 .اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد 

  أو المقترض أو إعادة الھیكلة المالیة.ھناك احتمالیة إلفالس الُمصدر 

 .عدم وجود سوق نشط للموجودات المالیة بسبب الصعوبات المالیة 

 ات المالیة لموجودبیانات ملحوظة تشیر إلى أن ھناك انخفاض في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من مجموعة من ا
األصول  مع دیدهأن االنخفاض ال یمكن بعد تح على الرغم من یمكن قیاسھ منذ تاریخ االعتراف األولي بھذه الموجودات،

  المالیة الفردیة في الشركة، بما في ذلك:
o .التغیرات السلبیة في وضع الدفعات للُمصدرین أو المقترضین في الشركة 

o .الظروف االقتصادیة المحلیة أو الداخلیة في بلد المصدر المتالزمة مع التعثر في الموجودات  
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  مالیة الموجودات غیر الاالنخفاض في 

نوي. یتم بشكل س ستھالك الموجودات التي لیس لھا عمر إنتاجي محدد بل یتم مراجعة االنخفاض الدائم في قیمتھاإال یتم 
قیمة ى أن الالتغیر في الظروف إلمراجعة االنخفاض في قیمة الموجودات الخاضعة لالستھالك عندما تشیر االحداث أو 

  الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد.
  

السترداد لة القابلة القیم یتم إثبات الخسارة الناتجة عن الھبوط في القیمة، والتي تمثل الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل عن
ً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام، أیھ تم تجمیع اض ، یما أعلى. لغرض تقدیر االنخفوھي القیمة العادلة لألصل ناقصا

  الموجودات على أدنى مستوى لھا بحیث تتواجد تدفقات نقدیة منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد).
 

  تكالیف إستحواذ وثائق تأمین مؤجلة

القدر الذي التأمین ب ید عقودالمالیة عند إصدار أو إعادة تجد الفترةیتم تأجیل التكالیف المباشرة وغیر المباشرة المتكبدة خالل 
مصروف عند كخرى كتتاب األتكون فیھ ھذه التكالیف قابلة لالسترداد من االقساط المستقبلیة. یتم إثبات كافة تكالیف اإل

  تكبدھا.
  

عة ما عدا لیة المتوقلمستقبوبعد اإلثبات األولي لھا، یتم إطفاء ھذه التكالیف بطریقة النسبة والتناسب على مدى فترة االقساط ا
التأمین  ائج عملیاتئمة نتالشحن البحري حیث یكون الجزء المؤجل التكلفة المتكبدة خالل الربع األخیر . یتم قید اإلطفاء في قا

  والفائض المتراكم . 
  

منھا ذلك یة التي تضلمستقبلاحتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطریقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادیة إیتم 
  االصل وذلك بتعدیل فترة اإلطفاء ، ویتم اعتبار ذلك كتغیر في التقدیرات المحاسبیة.

 
  ستثماراتاإل

ذ على تلك ستحواس التكلفة ، القیمة العادلة لھا و المتضمنة مصاریف اإلجمیع اإلستثمارات یتم قیدھا المبدئي على أسا
ً الیھا،في حال جمیع ا تم یلمالیة ال األصول اإلستثمارات .إن اإلصول المالیة یتم تسجیلھا المبدئي بالقیمة العادلة مضافا

  .ثماراتاإلست اإلستحواذ على ھذه تسجیلھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،تكالیف العملیة و التي تعزى إلى
لعموالت على لة العادلة القیم تستند القیمة العادلة على أسعار األوراق المالیة المتداولة أو القیمة العادلة المقدرة .یتم تحدید

  أساس التدفقات النقدیة المخصومة بإستخدام عموالت لھا ذات السمات و المخاطر.
 

العادلة في قائمة الدخلإستثمارات یتم قید قیمتھا  أ)  
ن ثوق بھ وكاشكل موبتصنف اإلستثمارات كإستثمارات یتم قید قیمتھا العادلة في قائمة الدخل إذا تم قیاس قیمتھا العادلة 

ً إلستراتجیة الشركة. ھذه االستثمارات یتم تسجیلھا بتكلفھ عند  ً وفقا ادة عالحقا، یتم إ.راءھا شتصنیفھا تحت ھذا البند موثقا
ساھمین و ملیات  المائمة عیم ھذه االستثمارات لتعكس قیمتھا العادلة. إن جمیع التغیرات في القیمة العادلة یتم قیدھا في قتقی

  عملیات التأمین و الفائض المتراكم.
 

 ب) إستثمارات متاحة للبیع 
ن غیر ا لم یكن ممعادلة ع" بالقیمة البعد التسجیل األولي، یتم عادة إعادة قیاس االستثمارات المصنفة على أنھا "متاحة للبی

ض في القیمة. اً االنخفاة ناقصالممكن تحدید القیمة العادلة بصورة یعتمد علیھا، وفي ھذه الحالة یتم قیاس االستثمار طبقاً للتكلف
ئم في انخفاض دا ثو حدوتظھر التغیرات في القیمة العادلة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل إلى أن یتم بیع االستثمار أ

 ائمة الدخلقارھا في التي سبق إظھالمتراكمة قیمتھ. في حالة البیع أو االنخفاض الدائم في القیمة فإن الربح أو الخسارة 
  .الشامل یتم إدراجھا في قائمة عملیات المساھمین
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 المحاسبة بتاریخ التداول 

 
ي تلتزم فیھ لتاریخ الذ(أي ا أو شطب كافة العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریخ التداول یتم إثبات

لب أن ت التي تتطلعملیااالشركة بشراء أو بیع الموجودات) . العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة ھي 
  وق.ل الفترة الزمنیة التي تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السیتم سداد تلك الموجودات خال

 
 النقدیة وشبھ النقدیة

 
تستحق خالل ثالثة اشھر او اقل من  و ودائع قصیرة األجلتتكون النقدیة وشبھ النقدیة من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك، 

 تاریخ اقتنائھا.
 

 ممتلكات ومعدات
 

المملتكات والمعدات بالكلفة بعد تنزیل اإلستھالكات المتراكمة وأي إنخفاض في القیمة. یحمل االستھالك على قائمة تظھر 
عملیات التأمین والفائض المتراكم وذلك باستخدام طریقة القسط الثابت، ویتم توزیع تكالیف الموجودات ذات الصلة على اساس 

  حیاتھا العملیة المقدرة كما یلي:
السنوات عدد    
   

 ٤  سیارات
و معدات مكتبیةاثاث وتجھیزات    ٧ 

وبرامج أجھزة كمبیوتر   ٤ 
 ٧  تحسینات على المأجور

 
یات قائمة عمل دھا فيتحدد االرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة ویتم قی

  التأمین والفائض المتراكم.
ین ات المساھممة عملیمصاریف الصیانة واالصالح العادیة التي ال تزید جوھریا عن العمر االنتاجي المقدر لالصل في قائتقید 

النحو  لى ھذاعند ظھورھا. اما مصاریف التجدیدات والتحسینات ، ان وجدت، فتعتبر مصاریف رأسمالیة وھذه الموجودات ھ
  یتم ایقافھا.

 
 مخصصات االلتزامات

 
ات المخصصات عندما یكون على الشركة (التزام قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق، ویكون تدفق المواد التي تنطوي یتم اثب

 على منافع اقتصادیة مطلوبا لسداد االلتزامات مع امكانیة تقدیر مبلغ االلتزام بشكل موثوق.
 

 ذمم دائنة تجاریة واخرى مستحقة الدفع
 

  ة.یالفعل لعمولةاطریقة یتم اثبات الذمم الدائنة التجاریة مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالكلفة المطفأة باستخدام 
  شركة.ا فواتیر للبھ رصدییتم اثبات االلتزامات بالنسبة للمبالغ الواجب سدادھا عن الخدمات المستلمة سواء صدرت بھا فواتیر أم لم 

 
األجنبیةتحویل العمالت   

 
 موجوداتلاویتم تحویل  . المعاملة إجراءالتحویل السائدة عند  بأسعارالریال السعودي  إلى األجنبیةیتم تحویل المعامالت بالعملة 

 إن یخ .ذلك التاري فلسائدة االریال السعودي باألسعار  إلى كما في تاریخ قائمة المركز المالي األجنبیةبالعمالت  والمطلوبات النقدیة
جودات ام للموتسدید ھذه العملیات أو تحویل العمالت االجنبیة باسعار الصرف في نھایة العوالخسائر الناتجة عن  المكاسب

  .عملیات التأمین والفائض المتراكم او قائمة عملیات المساھمینضمن قائمة  إدراجھایتم  والمطلوبات المالیة
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 إختبار كفایة المطلوبات

 
یتم إجراء اختبارات بتاریخ كل قائمة مركز مالي للتأكد من مدى كفایة مطلوبات عقود التأمین، بعد خصم تكالیف االكتتاب المؤجلة 

تعاقد علیھا، ذات العالقة. وإلجراء ھذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقدیرات الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة الم
ومصاریف إدارة ومعالجة المطالبات. یحمل أي نقص في القیمة الدفتریة مباشرةً على قائمة نتائج عملیات التأمین والعجز المتراكم 

وذلك بشطب تكالیف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة أوالً وبعد ذلك یتم تكوین مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفایة 
ص الخسائر ساریة المفعول). المطلوبات (مخص  

 
وفي الحاالت التي یتطلب فیھا اختبار كفایة المطلوبات استخدام أفضل االفتراضات الجدیدة، یتم استخدام ھذه االفتراضات (بدون أي 

 ھامش لقاء أي تغیر عكسي) لقیاس ھذه المطلوبات الحقاً.
  

  اقساط تأمین وأخرى مدینة
  

المدینة ھي عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة بدفعات ثابتة أو محددة، ویتم تسجیلھا مبدئیا بالقیمة  و األخرى ان اقساط التأمین
  بعد تنزیل مخصص االنخفاض في القیمة. العمولة الفعلیةالعادلة ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة 

  
ب مخصص وتسجل خسائر االنخفاض في قائمة عملیات التأمین والفائض تخفض القیمة الدفتریة للموجودات من خالل استخدام حسا

المتراكم. یتم عمل مخصص انخفاض للذمم المدینة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصیل جمیع 
قیدھا على قائمة عملیات التأمین  المبالغ المستحقة بموجب الشروط االصلیة. ان المبالغ المستردة الالحقة التي تم شطبھا سابقا یتم

والفائض المتراكم. یتم تسجیل الذمم المدینة من عقود التأمین في نفس الفئة وتتم مراجعتھا للتحقق من وجود انخفاض في القیمة كجزء 
  من مراجعة االنخفاض في قیمة الذمم المدینة.

  
  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

  
ً تجنیب مخصص لمكافأة ً لشروط وأحكام نظام العمل  یتم حالیا نھایة الخدمة كمبلغ مقطوع یتوجب دفعھ لجمیع الموظفین طبقا

السعودي عند إنھاء عقود عملھم. یحتسب ھذا االلتزام كقیمة حالیة للمزایا المكتسبة التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ العمل في 
موظفین على أساس رواتب الموظفین األخیرة وبدالتھم وسنوات خدمتھم تاریخ قائمة المركز المالي. تحسب مكافأة نھایة الخدمة لل

 المتراكمة كما ھو مبین بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. 
  

  إثبات اإلیرادات
  

  إثبات دخل األقساط والعمولة
یل الجزء من األقساط والعموالت التي سیتم إكتسابھا مستقبالً یتم إثبات إجمالي األقساط والعموالت عند إصدار وثیقة التأمین. یتم تسج

كـ "أقساط وعموالت غیر مكتسبة" على التوالي، ویتم تأجیلھا بصورة مماثلة على مدى فترة وثیقة التأمین المعنیة ما عدا الشحن 
جمالي األقساط المكتتبة خالل السنة من ا أخر ثالثة أشھرالبحري. إن الجزء غیر المكتسب من التأمین على الشحن البحري یمثل 

  المالیة الحالیة.
المالیة كأقساط غیر مكتسبة، ویتم تأجیلھا  السنةتظھر أقساط التأمین ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار الساریة لما بعد نھایة 

  بإستعمال الطرق التالیة:
  التأمین البحري أقساط منثالثة أشھر أخر.  
  لكافة فئات التأمین األخرى.عدد األیام الفعلیة  
  

  دخل العمولة
  

  یتم إثبات دخل العموالت على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعین االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة السائد.
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  (تتمة) المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص. ٣

  توزیعات األرباح
  

  استالمھا.یتم إثبات توزیعات األرباح عند اإلقرار بأحقیة 
  

  المطالبات
  

یشتمل إجمالي المطالبات على المزایا والمطالبات المدفوعة لحملة وثائق التأمین، التغیرات في قیمة المطلوبات الناشئة عن العقود مع 
  القیمة المتوقعة لالستردادات. صافي حملة وثائق التأمین وتكالیف معالجة المطالبات الخارجیة والداخلیة بعد خصم

المطالبات تحت التسویة على التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غیر المسددة بتاریخ قائمة المركز المالي، وكذلك تكالیف  تشتمل
معالجة المطالبات، والنقص في القیمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى، سواء تم التبلیغ عنھا من قبل المؤمنین أم ال. یتم 

طالبات المبلّغ عنھا وغیر المدفوعة بتاریخ قائمة المركز المالي على أساس تقدیر كل حالة على حده. كما تجنیب مخصصات لقاء الم
ً لتقدیرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غیر المبلّغ عنھا، بما في ذلك  یجنب مخصص، وفقا

ة للخردة واالستردادات األخرى كما في تاریخ قائمة المركز المالي. یدرج الفرق بین تكالیف معالجة المطالبات والقیمة المتوقع
المخصصات بتاریخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في قائمة نتائج عملیات التأمین والفائض 

  المتراكم للسنة.
  

  مالي، ویتم إظھار الجزء المتعلق بمعیدي التأمین بصورة منفصلة.یتم إظھار المطالبات تحت التسویة على أساس إج
  

  تعویضات الحطام و اإلستردادات
  

تسمح بعض عقود التأمین للشركة ببیع سیارات (الحطام) أو ممتلكات مقتناة لتسدید مطالبة (اي الحطام). كما یحق للشركة متابعة 
  االسترداد).اطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكالیف (اي: 

  
ان تقدیرات مستردات الحطام المدرجة بمثابة مخصص في قیام التزامات التأمین بخصوص المطالبات، والمركبات الحطام أو 
الممتلكات المقتناة یتم اثباتھا في بند الموجودات االخرى عند تسدید االلتزام. ان المخصص عبارة عن المبلغ الذي یمكن استرداده 

  یع السیارات أو الممتلكات.بشكل معقول من ب
  

ایضا تعتبر تعویضات االسترداد بمثابة مخصص في قیام التزامات التأمین بخصوص المطالبات، ویتم اثباتھا في بند الموجودات 
االخرى عند تسدید االلتزام. ان المخصص عبارة عن التقییم للمبلغ الذي یمكن استعادتھ بشكل معقول من التصرف ازاء الطرف 

  لث.الثا
  

  التوقف عن إثبات األدوات المالیة
  

یتم التوقف عن إثبات أي أداة مالیة عند التوقف عن ممارسة السیطرة على الحقوق التعاقدیة التي یتكون منھا ویتم ذلك عادةً عند 
  بیعھا، أو عند انتقال التدفقات المتعلقة بھا إلى طرف ثالث مستقل.

  
  المقاصة 

والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما یكون لدى تتم مقاصة الموجودات 
الشركة نیة لتسویتھا على اساس الصافي او بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد. ال یتم مقاصة االیرادات والمصاریف في 

عملیات المساھمین إال اذا كان ذلك مطلوباً او مسموحاً من قبل المعاییر المحاسبیة او  قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم وقائمة
  تفسیراتھا.
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  (تتمة) -. ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٣

  عقود االیجار

الثابت على طول یتم اثبات دفعات عقود االیجار التشغیلیة كمصاریف ضمن قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم بطریقة القسط 
  فترة عقد االیجار.

  
  وضریبة الدخل اةـالزك

    
نظمة مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") تخضع الشركة للزكاة نیابة عن المساھمین السعودیین وضریبة الدخل نیابة عن ألوفقا 

ین السعودیین واالجانب على المساھمین االجانب. تستحق الزكاة وضریبة الدخل وتحمل على قائمة التغیرات في حقوق المساھم
  التوالي ویتم احتساب ایة مبالغ اضافیة مستحقة ، ان وجدت، عند االنتھاء من الربوطات وتحدید تلك المبالغ.

  
  دخل عموالت غیر مكتسبة

  
مماثلة القساط  یتم تاجیل وإطفاء دخل العموالت الناتجة عن عقود إعادة التامین على مدى فترات عقود التأمین المتعلقة بھا بطریقة

  التأمین المكتسبة . ویتم تسجیل اإلطفاء في قائمة نتائج عملیات التأمین والفائض المتراكم.
  

  القیم العادلة لألدوات المالیة
  

 والمطلوب من معیدي التأمین، و المدینة، أقساط التأمینو وشبھ النقدیة، النقدیة من بالشركة الخاصة المالیة الموجودات تتكون
  وموجودات ومطلوبات أخرى.  ، والمطالبات تحت التسویة، والمطلوب إلى معیدي التأمین االستثمارات

  
 صفاتلبنود بشروط و ائدةفمعدل الل احمل فوائد بناء على التدفقات النقدیة المخصومة باستعمتیتم تقدیر القیمة العادلة للبنود التي 

  المستقبلیة.النقدیة مثل القیمة الحالیة للتدفقات طرق كافة االدوات المالیة االخري باستخدام لعادلة لایتم تقدیر القیمة ومخاطر مماثلة. 
  

لالستثمارات على األسعار المتداولة في األسواق النشطة أو القیمة العادلة المقدرة. وبالنسبة للقیمة العادلة القیمة العادلة تعتمد 
  المخصومة. لتدفقات النقدیةر السوق إلستثمار مشابھ أو على أساس الالستثمارت الغیر متداولة، فیتم تقدیرھا لسع

  
  .المالي المركز قائمة بتاریخ الدفتریة قیمتھا عن جوھریا تختلف ال المالیة والمطلوبات للموجودات العادلة القیم إن
  

  لألدوات المالیة:تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي في حال تطبیقھ عند احتساب وعرض القیمة العادلة 
  

  المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة المالیة (بدون تعدیل أو دعم).
  

المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالیة المشابھة أو طرق تسعیر أخرى والتي تكون 
  ة مبنیة على معلومات ملحوظة من السوق.فیھا جمیع المعطیات الجوھری

  
  لسوق.المستوى الثالث: طرق التسعیر التي ال تكون فیھا جمیع المعطیات الجوھریة مبنیة على معلومات ملحوظة من ا

  
  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة

  
عند وجود حق نظامي ملزم وعندما یكون لدى تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي 

الشركة نیة لتسویتھا على اساس الصافي او بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد. ال یتم مقاصة االیرادات والمصاریف في 
قبل المعاییر المحاسبیة او  قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم وقائمة عملیات المساھمین إال اذا كان ذلك مطلوباً او مسموحاً من

  تفسیراتھا.
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  (تتمة) -. ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ٣

  حتیاطى عجز األقساطإ
تقوم الشركة بتحلیل نسب الخسارة المباشرة أو الصافیة/ المجمعة للفترات المنقضیة. یتم األخذ في اإلعتبار إحتیاطي المطالبات 

  العالقة عند احتساب ھذه النسب، ومن ثم یتم استخدامھا لتحدید إحتیاطي العجز في كل وحده عمل.المتكبدة والغیر مبلغ عنھا ذات 
  

  القطاعیةالتقاریر 
الذي یقوم بأنشطة األعمال، والذي ینتج عنھ ایرادات وینتج عنھ مصاریف ولھ معلومات مالیة  الشركة فيیمثل القطاع جزء اساسي 

. والغراض اداریة، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتھا وخدماتھا، ولدیھا منفصلة متاحة یتم تقییمھا بانتظام
  التالیة: الثالثة قطاعات االعمال الرئیسیة 

  
 .تأمین السیارات، تقوم بتغطیة الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسیارات ویستثنى من ذلك مخاطر النقل  
 الیف الطبیة واألدویة وجمیع الخدمات والمستلزمات الطبیة والعالجیة.التأمین الصحي،  ویشمل التأمین على التك 
 حوادث متنوعة من التأمین مثل فقدان المال، الحوادث الشخصیة، تعویض العمال، السفر،  الحوادث العامة، والتي تغطي فئات

 مسؤولیة الطرف الثالث العامة وتعویض المھنیة.
  .فروع التأمین األخرى، ویشمل فروع التأمین األخرى التي لم یتم ذكرھا أعاله  

  
ال یتم إعتبار دخل المساھمین قطاع أعمال. ان الدخل المكتسب من الودائع قصیرة االجل و الودائع ألجل واالستثمارات ھو النشاط 

المصاریف غیر المباشرة خصصت لھذا القطاع على  الوحید لتحقق اإلیرادات. ان بعض مصاریف التشغیل المباشرة وغیرھا من
  أساس مناسب. ویتم تخصیص الخسارة أو الفائض من عملیات التأمین إلى ھذا القطاع على أساس مناسب.

  
یتم تقییم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي یتم قیاسھا، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في 

  وائم المالیة المرفقة. الق
ً ألسعار التحویل بین قطاعات  لم تحدث أیة معامالت بین القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أیة معاملة، فإنھا تتم وفقا
األعمال، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إیرادات ومصاریف ونتائج القطاع على التحویالت بین قطاعات 

  عمال والتي سیتم حذفھا على مستوى القوائم المالیة  للشركة.األ
  

  .  التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة٤
  

یتطلب اعداد القوائم المالیة للشركة من االدارة اجراء التقدیرات واالفتراضات التي قد توثر على مبالغ االیرادات والمصاریف 
ح عن المطلوبات المحتملة بتاریخ اعداد القوائم المالیة . لكن عدم التأكد من ھذه التقدیرات والموجودات والمطلوبات المسجلة واالفصا

  واالفتراضات یمكن ان یؤدي الى تعدیل جوھري في المستقبل على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات.
  

واالخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ قائمة المركز المالي فیما یلي االفتراضات االساسیة المتعلقة بالمصادر االساسیة  المسقبلیة 
والتي یمكن ان تؤدي كما ھو موضح ادناه الى اجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة 

  القادمة.
  

  أمین االلتزامات النھائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقیات الت
  

یعتبر تقدیر االلتزامات النھائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین من أھم التقدیرات المحاسبیة التي تقوم بھا 
دفعھا  الشركة. ھناك العدید من مصادر عدم التأكد التي یجب أخذھا بعین االعتبار عند تقدیر االلتزامات التي یتعین على الشركة

تقدیراً للمطالبات التي یتوقع اإلفصاح عنھا بعد تاریخ  مطالبات المتكبدة غیر المفصح عنھالمطالبات. یعتبر مخصص البموجب ھذه 
  قائمة المركز المالي بشأن الحدث المؤمن علیھ الذي وقع قبل تاریخ قائمة المركز المالي.

  
المتبعة من قبل اإلدارة في تقدیر تكلفة المطالبات المفصح عنھا وكذلك المطالبات المتكبدة غیر المفصح عنھا  االولیة ان الطریقة الفنیة

  الدارة.لسابقة لخبرة اال، تعتمد على 
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  (تتمة) .  التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة٤

 
  (تتمة) اتفاقیات التأمینااللتزامات النھائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب 

  
تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طریق التحكیم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسویات مخاطر 

متكبدة مستقلة بتقدیر المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات ال
  .فصليغیر المبلغ عنھا، على أساس 

تطور النزاعات مع  تقوم اإلدارة بمراجعةإن الشركة معرضة لمخاطر النزاعات مع احتمالیة عدم مقدرة معیدي التأمین على السداد.  
  .فصليعلى أساس معیدي التأمین 

  
  خسائر اإلنخفاض في الذمم المدینة

  
التي تعتبر ھامة بمفردھا، وكذلك الذمم المدینة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالیة تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدینة 

التي لھا خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قیمتھا. ان الذمم المدینة التي یتم مراجعتھا بصورة فردیة للتأكد 
یستمر في إثبات خسارة اإلنخفاض ال یتم إدراجھا عند مراجعتھا بصورة  من وجود إنخفاض في قیمتھا والتي یتم بشأنھا إثبات أو

جماعیة للتأكد من وجود إنخفاض في قیمتھا. تتطلب مراجعة اإلنخفاض في القیمة ھذه إجراء األحكام والتقدیرات. وإلجراء ذلك، 
بقة والتي تعتبر مؤشراً على القدرة على سداد تقوم الشركة بتقویم خصائص االئتمان التي تأخذ بعین االعتبار حاالت اإلخفاق السا

  كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدیة.
  

  تكالیف إستحواذ وثائق تأمین مؤجلة 
  

یتم تسجیل بعض تكالیف اإلستحواذ المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على عقود جدیدة كتكالیف اإلستحواذ المؤجلة وتطفأ في قائمة 
والفائض المتراكم على مدى فترة العقد وبما یتماشى مع شروط التغطیة المعنیة.  اذا لم یتم تحقیق االفتراضات عملیات التأمین  

المتعلقة بالربحیة المسقبلیة لھذه الوثائق ، فإن إطفاء ھذه المصاریف یمكن أن یتسارع ، وھذا قد یتطلب أیضا شطب اضافي لھذه 
  مین و الفائض المتراكم.المصاریف المؤجلة في قائمة عملیات التأ

  
  إعادة التأمین

  
الشركة معرضة لمنازعات و إحتمال تخلف بالدفع مع و من قبل معیدي التأمین، إن الشركة تقوم بمتابعة تطور النزاعات مع وقوة 

 المالیة لمعیدي التأمین.
  

   یعادلھ النقد وما. ٥
 

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
  (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي) 

   عملیات التأمین
 ٤٥٫٠٥٠ ٣٦٫٣٨١  لدى البنوكفي الصندوق و نقد 

 ١٢٢٫٥٦٣ ١٦٨٫١١٩ ودیعة قصیرة األجل
 ١٦٧٫٦١٣ ٢٠٤٫٥٠٠ 

    عملیات المساھمین
 ١٥٫١٦٨١٨٫٥٥١  لدى البنوك في الصندوق و نقد

 ٣٩٫٨٦٨١٢٫٠٠٠ودیعة قصیرة األجل
 ٣٠٫٥٥١ ٥٥٫٠٣٦ 

  
عاله د. إن المبالغ المفصح عنھا أذات تصنیف إئتماني جییتم االحتفاظ بالنقدیة لدى البنوك والودیعة قصیرة األجل لدى  أطراف 

  تقارب بشكل معقول القیمة العادلة كما في تاریخ قائمة المركز المالي.
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   ودائع ألجل. ٦
 م٢٠١٥ م٢٠١٦  
  (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)  

    تأمینعملیات ال
 ٥٠٫٠٠٠ -  دائع ألجلو

  
عودي وی اللایر الس جلة ب ل مس ع ألج ذه الودائ ة. ھ وك التجاری دى البن ل ل الودائع ألج اظ ب تم االحتف دة ی ون م ك

ع أل ذه الودائ ة لھ ة الدفتری ى عشر شھراً. القیم ن اثن ل م ة أشھر وأق ةاستحقاقھا مابین أكثر من ثالث  جل معقول
  .التقریروتقریبیة لقیمتھا العادلة في تاریخ إعداد 

  
  ، صافيأقساط تأمین مدینةذمم  .٧

 

 م٢٠١٥ م٢٠١٦
  (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي) 

٩٥٫٨٠٤٨٤٫٩٦٥  المطلوب من حملة وثائق التأمین

 ٧١١٤٩ أطراف ذات عالقة -المطلوب من حملة وثائق التأمین 

)٢٫٦٢٢()٦٫٢١٤(  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 ٨٩٫٦٦١٨٢٫٤٩٢ 

 
  وغیر منخفضة القیمةمتأخرة السداد 

یوم ١٨٠أكثر من یوم ١٨٠الى  ٩١من یوم ٩٠أقل من   المجموع 
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)(ألف لایر سعودي)(ألف لایر سعودي)م٦٢٠١ دیسمبر ٣١

  
 ٩٥٫٨٠٤ ٧٢٫٨٥١١١٫٩٠٥١١٫٠٤٨المطلوب من حملة وثائق التأمین
 -المطلوب من حملة وثائق تأمین 

 ٧١ ٦٠١١-أطراف ذو عالقة
)٤٫٤١٩()١٫٧٩٥(-مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  )٦٫٢١٤(  

 ٨٩٫٦٦١ ٧٢٫٨٥١١٠٫١٧٠٦٫٦٤٠صافي  ،اقساط التامین المدینةذمم 
 

  متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة
یوم ١٨٠أكثر من یوم ١٨٠الى  ٩١من یوم ٩٠أقل من   المجموع 

 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)(ألف لایر سعودي)(ألف لایر سعودي)م٥٢٠١ دیسمبر ٣١
  

 ٨٤٫٩٦٥ ٧١٫٤٥١٩٫٧٨٤٣٫٧٣٠المطلوب من حملة وثائق التأمین
 -المطلوب من حملة وثائق تأمین 

 ١٤٩ ٨٨٤٩١٢أطراف ذو عالقة
)١٤٧١٫()٤٧٥١٫(-حصیلھاتمخصص دیون مشكوك في   )٢٫٦٢٢(  

 ٨٢٫٤٩٢ ٧١٫٥٣٩٨٫٣٦٥٢٫٥٨٨صافي  ،التامین المدینةاقساط ذمم 
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  ، صافي (تتمة)أقساط تأمین مدینةذمم  .٧

 
 م٢٠١٥ م٢٠١٦  

  (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)  احركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھ

٢٬٦٢٢١٫٦٧١  الرصید في بدایة السنة
٣٬٥٩٢٩٥١ إضافة مخصص خالل السنة

٦٫٢١٤٢٫٦٢٢ الرصید في نھایة السنة
  

لتكون قابلة لالسترداد بشكل كامل ال تقوم  .السابقة الخبرة على بناءً  وذلك التأمین، أقساطتوقع استالم كافة مبالغ الم من
% من ١٥الشركة بأخذ ضمانات على المبالغ المدینة وبالتالي فإن غالبیة الذمم غیر مضمونة. یشكل اكبر خمسة عمالء 

%). تتكون الذمم المدینة من عدد كبیر من العمالء وشركات ٢٢: ٢٠١٥( ٢٠١٦دیسمبر  ٣١الذمم المدینة القائمة كما في 
  تأمین بشكل أساسي في المملكة العربیة السعودیة.

  
  

  بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل . إستثمارات٨
  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
  (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي) عملیات المساھمین

 ٥٫٣١٩ -  الرصید في بدایة السنة
 - - مشتریات خالل السنة

)٥٫٣١٩( -  إستبعادات خالل السنة  
 - -  التغیر في القیمة العادلة لإلستثمار

 - - الرصید في نھایة السنة
  
  

  
  ستثمارات متاحة للبیع إ. ٩

  
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

  ریـال سعودي) (ألف  (ألف ریـال سعودي)  عملیات المساھمین

 ٢٦٫٥٠٣ ٢٥٫٠٠٠  استثمار في صكوك
 ١٩٫٣٦١ -صنادیق إستثماریة مشتركة

 ١٧٫٦٥٥ ٢٠٫٧٥٩  أوراق مالیة مدرجة
 ١٫٩٢٣ ١٫٩٢٣  مدرجة  غیر أوراق مالیة

 ٦٥٫٤٤٢ ٤٧٫٦٨٢ 
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  إستثمارات متاحة للبیع (تتمة). ٩

  
   م٢٠١٦ دیسمبر ٣١في كما 

  

 

  الرصید في
  نةالسبدایة 

 ألف لایر سعودي)(

  الحركة
  السنة خالل

 (ألف لایر سعودي)

القیمة  يالتغیر ف
  للسنةالعادلة 

  (ألف لایر سعودي)

  الرصید في
  السنةنھایة 

  (ألف لایر سعودي)
ستثمار في شركة نجم لخدمات إ

 ١٬٩٢٣ - - ١٬٩٢٣  التأمین
إستثمار في صنادیق إستثماریة

)١٩ ١٩٬٣٦١ مشتركة , )٦٣٢  ٢٧١ - 
 ٢٥٬٠٠٠ ٦٠٢ (٢,١٠٥) ٢٦٬٥٠٣  استثمار في صكوك
 ٢٠٫٧٥٩ ٦٣٣ ٢٫٤٧١ ١٧٬٦٥٥  أوراق مالیة مدرجة

   ٤٧٫٦٨٢ ١٫٥٠٦ (١٩٫٢٦٦) ٦٥٬٤٤٢ 
          

  
  

  م ٢٠١٥ دیسمبر ٣١  فيكما 
  

  
 

  الرصید في 
  بدایة السنة

 سعودي)ألف لایر (

  الحركة
  السنة خالل

 (ألف لایر سعودي)

التغیر في القیمة 
  سنةللالعادلة 

 (ألف لایر سعودي)

  الرصید في
  نھایة السنة

  (ألف لایر سعودي)
ستثمار في شركة نجم لخدمات إ

 ١٫٩٢٣ - - ١٫٩٢٣  التأمین
إستثمار في صنادیق إستثماریة

 ١٩٫٣٦١ ١٫٦٨٤ ٢٠٤ ١٧٫٤٧٣ مشتركة
 ٢٦٫٥٠٣ ٧٠٦ ٥٠٠٠ ٢٠٫٧٩٧  استثمار في صكوك

)٦٫٣٧٥( ٢٤٫٠٣٠ -  مدرجةأوراق مالیة   ١٧٫٦٥٥ 
   ٣٫٩٨٥( ٢٩٫٢٣٤ ٤٠٫١٩٣(  ٦٥٫٤٤٢ 

  
و یة مشتركة و اإلستثمار في صنادیق إستثمار ٣ ىمستوأعاله ضمن  في شركة نجم لخدمات التأمین تم تصنیف اإلستثمار

   .٢صكوك ھیئة الطیران المدنى ضمن مستوى 
  

مساھمة : ٢٠١٥ دیسمبر ٣١( ٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  المنتھیة للسنة ملیون لایر سعودي ١٫٥٠٦غیر المحققة  االرباحبلغت 
ق المساھمین )، و قد تم اإلعتراف بھا في قائمة التغیرات في حقوملیون لایر سعودي ٣٫٩٨٥غیر محققة  زیادة الخسائر

لایر  لفا ١٬٠٥٣م: ٢٠١٦ دیسمبر ٣١ كإحتیاطي إستثمارات متاحة للبیع. و بلغ إحتیاطي إستثمارات متاحة للبیع في
  .)لایر سعودي الف ٢٫٥٩٩م: ٢٠١٥ دیسمبر ٣١سعودي (

  
  . تكالیف إستحواذ وثائق التأمین المؤجلة١٠
  

  م٢٠١٦ م٢٠١٥
  (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي)

  ینایر ١الرصید في  ١٧٫٩٢٣ ١١٫٩٢٩
 تكالیف متكبدة خالل السنة ٤٠٫٠١٧ ٣٦٫١٩٨

)٢٠٤٫٣٠(  )٤٠٫٤٠٨(   خالل السنةالمحمل 
٩٢٣٫١٧  ١٧٫٥٣٢   دیسمبر  ٣١الرصید في 
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  ىخرأ مدفوعة مقدما وذمم مدینة بالغم. ١١
  م٢٠١٦ م٢٠١٥

  (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي)
 عملیات التأمین    

 مصروفات مدفوعة مقدما ٤٫٨٤١ ٦٫٤٠٦
  )٢٦ (إیضاح ودائع ضمانات  ٣٫٦٢١  ١٫٩٦٥
  للموظفین سلف  ١٫٢٤١  ١٫٠٦٦
 رسوم مؤجلة إلدارة المطالبات  ٤٫٧١١ ٣٫٦٣٠

  ىأخر ١٣٫٨٣٥ ١٢٫٨٤٣
٢٨٫٢٤٩ ٢٥٫٩١٠   

  
      عملیات المساھمین

  ٢٫٣٤٥  ٢٫٣٤٥  زكاة مستردة من المساھمین
 ٤٢ ٢٫٣٩٣  ذمم مدینة أخرى

  ٢٫٣٨٧ ٤٫٧٣٨ 
  
  

  ممتلكات و معدات، صافي .١٢
  

  عملیات التأمین

  سیارات
  اثاث وتجھیزات

  معدات مكتبیةو
 و برامج أجھزة

  كمبیوتر
تحسینات على 

  االجمالي  المباني
)ألف لایر سعودي()ألف لایر سعودي()ألف لایر سعودي((ألف لایر سعودي)سعودي)(ألف لایر   

       التكلفة:
 ١٥٫٠٣٠ ٢٫٧٩١  ٧٫٠٤٨  ٥٫٠٧٦ ١١٥  ٢٠١٦ینایر  ١

  ٤٫٣٦٢ ١٫٦٦٤  ١٫٩٠٥  ٧٩٢  ١  ضافاتاإل

 ١٩٫٣٩٢ ٤٫٤٥٥  ٨٫٩٥٣  ٥٫٨٦٨ ١١٦  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١
            
            :المتراكم ستھالكاإل
 ٩٫٥٧٨ ١٫٧٢٦  ٣٫٧٨٥  ٣٫٩٧٥ ٩٢  ٢٠١٦ینایر  ١
 ٢٫٣٤٠ ٥٣٣  ٩٨٤  ٨١٧ ٦  لسنةخالل ا محملال

 ١١٫٩١٨ ٢٫٢٥٩  ٤٫٧٦٩  ٤٫٧٩٢ ٩٨  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١

            
            :صافي القیمة الدفتریة

 ٧٫٤٧٤  ٢٫١٩٦  ٤٫١٨٤  ١٫٠٧٦ ١٨  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١

 ٥٫٤٥٢  ١٫٠٦٥  ٣٫٢٦٣  ١٫١٠١ ٢٣  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١
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  ةمكتسبالعموالت غیر ال دخل .١٣

  م٢٠١٦ م٢٠١٥
  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)

 ینایر ١كما في  ١٫٩٤٣ ٢٫٣٠٧
 عموالت مستلمة خالل السنة  ٣٫٧٢٧ ٤٫٤٣٤

)٤٫٧٩٨(  )٥٫٠٢٦(   عموالت مكتسبة خالل السنة 
  دیسمبر ٣١ كما في ٦٤٤ ١٫٩٤٣

  
 الحركة في األقساط غیر المكتسبة .١٤

  م٢٠١٦ م٢٠١٥
  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)

 ینایر  ١إجمالي األقساط غیر المكتسبة كما في   ٢٣٤٫٩٧١  ١٥٤٫٩٢٤
 دیسمبر ٣١إجمالي األقساط غیر المكتسبة كما في  ٢٣٢٫٢٩٦ ٢٣٤٫٩٧١

 في األقساط غیر المكتسبة الحركة ٢٫٦٧٥ )٨٠٫٠٤٧(
      

 ینایر  ١حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة كما في  ٣٤٫٤٢٠ ٢٦٫٥١١
  دیسمبر ٣١حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة كما في  ٣٥٫١٢٠ ٣٤٫٤٢٠

 في حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة الحركة ٧٠٠ ٧٫٩٠٩

)٧٢٫١٣٨(  في األقساط غیر المكتسبة، صافي الحركة ٣٫٣٧٥ 
  
  
  

  المطالبات .١٥

  م٢٠١٦ م٢٠١٥
  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)

 إجمالي المطالبات المدفوعة  ٣٥٣٫٥٦٦ ٢٨٤٫٣١٧
 (انظر ایضاح أ) إجمالي المطالبات تحت التسویة كما في نھایة السنة ١٢٩٫٤٢٠ ٧٦٬٢٦٣

٤٨٢٫٩٨٦ ٣٦٠٬٥٨٠   
 إجمالي المطالبات تحت التسویة كما في بدایة السنة  )٧٦٫٢٦٣( )٤٣٫٥٧٢(

 إجمالي المطالبات المتكبدة ٤٠٦٫٧٢٣ ٣١٧٫٠٠٨
      
 المبالغ المستردة من معیدي التأمین )٢٩٫٤١٧( )٢٤٫٤٩١(

)٤٣٫٢٢٤( )١٠٫٦٣٣( 
نة تحت التسویة حصة معیدي التأمین من المطالبات ة الس ي نھای ر (انظ كما ف

 ایضاح ب)
)٧٢٫٦٤١(  )٣٥٫١٢٤(   

 كما في بدایة السنة تحت التسویةحصة معیدي التأمین من المطالبات  ١٠٫٦٣٣ ٩٫١٠٦
  حصة معیدي التأمین من المطالبات ٦٢٫٠٠٨ )٢٦٫٠١٨(

  صافي المطالبات المتكبدة ٣٤٤٫٧١٥ ٢٩٠٫٩٩٠
  

لصافي تشمل مخصص المطالبات المتكبدة غیر المفصح عنھا با ٢٠١٦ ردیسمب ٣١كما في  تحت التسویةإجمالي المطالبات   )أ
 .)يسعود لایر ألف ٥٦٫٠٤٥:  ٢٠١٥سعودي (  لایر ألف ٧٤٫٣٩٠والبالغة 

تم إ  )ب ر. ی اریخ التقری حتساب حصة من المتوقع إستالم المبالغ المستحقة من معیدي التأمین في غضون إثني عشر شھراً من ت
 ائمة على أساس نسبة توزیع الخطر ذات الصلة.معیدي التأمین من المطالبات الق
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٢٦ 
 

  (تتمة) المطالبات .١٥
  

  جدول تطویر المطالبات
  

ا ل غ عنھ م یبل ي ل دة والت ات المتكب ك المطالب ي ذل ا ف دة، بم ة المتكب ات المتراكم الي المطالب دول الت ین الج نیب وادث الس ویة لح
وین مطال أمینالمتعاقبة حتى تاریخ قائمة المركز المالي، بالمقارنة مع المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ. ان تك ات الت وفر  ب ی

  تقدیر القیمة النھائیة للمطالبات. مقیاس على قدرة الشركة على 
ا ى الحف دف الشركة عل ات ظتھ ذه المطالب ة لھ ن اجل الحمای أمین م ات الت ق بعملی ا یتعل ة فیم ات كافی ى احتیاطی تقبلیة عل  المس

یوالتطورات السلبیة، كلما كانت توقعات المطالبات والتكلفة النھائیة للمطالبات اكثر یقینا یمكن ازالة الن ات تائج العكس ة للمطالب
ات الحوادث المكو ا عكس االحتیاطی تج عنھ ي ین ات كافوالت ى احتیاطی اظ عل ن اجل الحف ابقة وم ي السنوات الس ة ف وم ن ة تق ی

نة الحال اطي حوادث للس ى احتی ابقة ال ي السنوات الس دما الشركة بتحویل جزء كبیر من ھذه االحتیاطیات المعكوسة ف ة ، عن ی
  .لمطالباتنھائیة للتكلفة اتكون عملیة انشاء المطالبات أقل وضوحا وھناك جزء كبیر من عدم التیقن یتم تحمیلھا الى ال

  
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١

  الحادث سنة
٢٠١٢ 
  االجمالي  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  وماقبلھا

        :النھائیة المطالبات تكلفة تقدیر
    ٣٧٧٫٨٢٨  ٣١١٫٤٦٩  ١٤١٫٩٨٨  ١٠٥٫٦٢٤  ١٦٨٫٩٣٩  الحادث سنة نھایة في
    -  ٣٩٥٫١٢٦  ١٧٤٫٤٣٦  ١٥٨٫١١٤  ٢٢٨٫٢٨٣  سنة بعد
    -  -  ١٨٣٫٧١٠  ١٦٣٫٦٢٩  ٢٤٥٫٨٠٠  سنتین بعد
    -  -  -  ١٦٩٫٧٤٤  ٢٥٣٫٩٢٩  سنوات ثالث بعد
    -  -  -  -  ٢٦٤٫٩٩٨  سنوات أربعة بعد

  ١٫٣٩١٫٤٠٦  ٣٧٧٫٨٢٨  ٣٩٥٫١٢٦  ١٨٣٫٧١٠  ١٦٩٫٧٤٤  ٢٦٤٫٩٩٨  المتراكمة للمطالبات الحالي التقدیر
)١٫٢٦١٫٩٨٦()٢٧٣٫٤٦١( ٣٧٧٬٩٩٧ ١٨٠٬٣٠٤ )١٦٧٫١٣٤( )٢٦٣٫٠٩٠(  تاریخھ حتى المتراكمة الدفعات

ات ة المطلوب ي المدرج ة ف ز قائم  المرك
  المالي

١٢٩٫٤٢٠ ١٠٤٫٣٦٧ ١٧٬١٢٩ ٣٬٤٠٦ ٢٫٦١٠ ١٫٩٠٨ 

  
  م٢٠١٥دیسمبر  ٣١

  الحادث سنة
٢٠١١ 
  االجمالي  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  وماقبلھا

        :النھائیة المطالبات تكلفة تقدیر
    ٣١٥٫٥٩٥  ١٤١٫٩٨٨  ١٠٥٫٦٢٤  ٧٩٫٠٩٢  ٨٩٫٨٤٧  الحادث سنة نھایة في
    -  ١٧٤٫٤٣٦  ١٥٨٫١١٤  ١٠٢٫٨٢٩  ١٢٥٫٤٥٤  سنة بعد
    -  -  ١٦٣٫٦٢٩  ١١٢٫٦٨٠  ١٣٣٫١٢٠  سنتین بعد
    -  -  -  ١١٦٫١٦٦  ١٣٧٫٧٦٣  سنوات ثالث بعد
    -  -  -  -  ١٤٢٫٧٢١  سنوات أربعة بعد

  ٩١٢٫٥٤٧  ٣١٥٫٥٩٥  ١٧٤٫٤٣٦  ١٦٣٫٦٢٩  ١١٦٫١٦٦  ١٤٢٫٧٢١  المتراكمة للمطالبات الحالي التقدیر
 )٨٣٦٫٢٨٤( )٢٤٧٫٢٧٠( )١٧٠٫٤٨٨( )١٦٠٫٨٦٧()١١٥٫٣٩٨()١٤٢٫٢٦١(  تاریخھ حتى المتراكمة الدفعات

ات ة المطلوب ي المدرج ة ف ز قائم  المرك
  المالي

٧٦٫٢٦٣ ٦٨٫٣٢٥ ٣٫٩٤٨ ٢٫٧٦٢ ٧٦٨ ٤٦٠ 
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٢٧ 
 

  
  دائنة ذمم. ١٦
  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦  
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)  عملیات الـتأمین

  ٢٫٩٧٧  ٦٫٦٤١  رسوم إدارة المطالبات
  ٤٫٥٧٥  ٣٫٣٣٨  وسطاء التـأمین

  ٥٫٦٩٩  ٣٫٥٨٣  مقدمي الخدمات الطبیة
  ١٫٧٧٠  ٣٢٣  رسوم مستحقة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

  ٦٫٣٨٢  ٢٫٢٥٧  ذمم دائنة لحملة الوثائق
 ٣٤٠ ٤٦٧  أخرى

  ٢١٫٧٤٣ ١٦٫٦٠٩ 
  

  ومطلوبات أخرىمبالغ مستحقة الدفع . ١٧
  

  م٢٠١٦ م٢٠١٥
  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)

  عملیات التأمین  
    

 مصاریف مستحقة ٦٫٣٥٦ ٦٫٩٠٧
  مطلوبات أخرى ٢٣٤ ٤٦٦

٦٫٥٩٠ ٧٫٣٧٣  
 عملیات المساھمین  
    

 مصاریف مستحقة ١١٠ ١٠٠
  مطلوبات أخرى ٦٨٥ ٥٧٣
٧٩٥ ٦٧٣  

  
   ودیعة نظامیة. ١٨

 م٢٠١٥ م٢٠١٦  
  (ألف ریـال سعودي)  (ألف ریـال سعودي)  

    عملیات المساھمین
 ٢٠٫٠٠٠٢٠٫٠٠٠  ودیعة نظامیة

  
ال  %١٠ تمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، قامت الشركة بإیداع الودیعة النظامیة بنسبة من رأس الم

ة ھسحب  نال یمكمن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  ختیارهإتم یملیون لایر سعودي في بنك  ٢٠المدفوع ما قیمتھ  ذه الودیع
   النظامیة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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٢٨ 
 

  وضریبة الدخل  الزكاة. ١٩
  

  : یلي مما السنة الحالیة مخصص مكونات تتألف
  
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
    

 ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠    حقوق المساھمین
 ٦٫٨٢٣ ٩٫٨٤٨ رصید مخصص مدور و تعدیالت

 )١٤٠٫٨٩٤( )٧٥٫١٥٦(  صافي القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل
 )٢٫٥٥٩( )١٫٠٥٣( أرباح غیر مكتسبة من إستثمارات متاحة للبیع

  ٦٣٫٣٧٠ ١٣٣٫٦٣٩ 
 ١١٫١٣٣ ٨٫٣٤٤  الربح المعدل للسنة

 ٧٤٫٥٠٣ ١٤١٫٩٨٣ الوعاء الزكوي

  
ة وفقإن  دیالت معین یة بسبب تع ون بصفة رئیس د تك اة الخاضعة للضریبة ق ة والزك ائج المالی ین النت ة الفروقات ب ا لألنظم

  المالیة ذات الصلة.
  

  الدخل  :فیما یلي حركة الزكاة وضریبة 
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 (ألف ریـال سعودي)(ألف ریـال سعودي) 

 ١٫٢٩٤ ٧٤٨    بدایة السنةالرصید في 
 ١٫٦٥٨٧٢٠ السنةالمحمل خالل 
)١٫٢٦٦()٨٩٦(السنةالمدفوع خالل   

 ١٫٥١٠٧٤٨  السنةالرصید في نھایة 
  

  

  ضریبة الدخل : 

  من ضریبة الدخل. بما أن المساھم األجنبي ھو بنك التنمیة، فإنھ معفى
  
  

  موقف الربط :

  م .٢٠١٥دیسمبر  ٣١الدخل للسنوات حتى ضریبة ـریبة الدخــل الخاصــة بمصلحة الزكاة وم تقــدیم إقــرارات الزكـاة وضت
ط إضافي على م. قامت المصلحة بعمل رب٢٠٠٨دیسمبر  ٣١تم الحصول على شھادة نھائیة من المصلحة للسنة المنتھیة في 

لقوائم المالیة ملیون لایر سعودي التي لم یتم تسجیلھا في ا ١٫٨٦بمبلغ  ،م٢٠١٠م و ٢٠٠٩م و ٢٠٠٨إلقرارات للسنوات ا
 ن نفقات مابجزء م الدخل یتمثل في عدم اإلعترافضریبة األولیة. اإلختالف الرئیسي في الربط المستلم من مصلحة الزكاة و

إلعتــراض جـــة ااإلستقطاع و الشركة بصدد عمل إعتراض على ھذا الربط وتثـــق اإلدارة في أن نتی قبل التأسیس وضریبة
ة ملیون لایر سعودي لمصلح ١٫٨٣سوف تكون في صالحھــا. في ھذا الخصوص، الشركة أصدرت خطاب ضمان بمبلغ 

  ).٢٦الدخل ( انظر اإلیضاح ضریبة الزكاة و
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٢٩ 
 

   مالال سرأ .٢٠
  

ھم منھا سھم عادي قیمة كل س یونمل ٢٠ملیون لایر سعودي مكون من  ٢٠٠ال الشركة المصرح بھ والمصدر م سیبلغ رأ
  . لایر سعودي ١٠
  

  
 م٢٠١٥دیسمبر ٣١م٢٠١٦ دیسمبر ٣١ 
 ألف لایر سعودي الحصة %ألف لایر سعوديالحصة % 

 ٨٠٫٠٠٠ ٤٠ ٤٠٨٠٫٠٠٠  المساھمون المؤسسون
 ١٢٠٫٠٠٠ ٦٠١٢٠٫٠٠٠٦٠  المكتتبونالمساھمون 

 ٢٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٢٠٠٫٠٠٠١٠٠  الرصید في نھایة السنة
  

  ساسي و المخفض  األ السھم ربح. ٢١
  

  .للسنة ةالقائمالمصدرة و على المتوسط المرجح لعدد األسھمفترة ربح البقسمة صافي  للسنة لسھم تم إحتساب ربح ا
  

  حتیاطي نظاميإ .٢٢
  

ً مع متطلبات من  %٢٠تحویـل بحتیاطي نظامي إتقوم الشركة بتكوین ،  نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة تمشیا

دى للم یتم تكوین مخصص حیث أن  من رأس المال. %١٠٠حتیاطي صافي الدخل السنوي للمساھمین إلى أن یبلغ اإل

  .السنةالشركة خسائر متراكمة في نھایة 

  
  واإلداریةالمصاریف العمومیة . ٢٣

  
  م٢٠١٦ م٢٠١٥

  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
   عملیات التأمین  

 تكلفة موظفین ٤١٫١٥٨ ٣٧٫٣٨٦
 أتعاب مھنیة وقانونیة ٧٥٣ ٦٩٠
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  ٣٫٥٩٢  ٩٥١

  إیجار مكاتب ٣٫٩١٤ ٣٫٠٣٠
 استھالك  ٢٫٣٤٠ ١٫٩٣٤
 مصاریف مكاتب ٣٫٤٤٩ ٢٫٦٩٣
 مصاریف دعایة ٢٫٣٤٠ ٣٫٤٤٦

 سفرمصاریف  ٣٦ ٦
 أخرى ٤٫٣٠٩ ٢٫٥٣٤

٦١٫٨٩١ ٥٢٫٦٧٠  
   
      
     م٢٠١٥ دیسمبر ٣١  م٢٠١٥ دیسمبر ٣١ 

   (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)
  عملیات المساھمین    

  وقانونیة  أتعاب مھنیة ٥٠٨ ٥٠٢
 ىأخر ٦٧٧ ١٫٠٩٥
١٫١٨٥  ١٫٥٩٧    
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٣٠ 
 

  ذات عالقة أطراف. معامالت مع ٢٤
  

  : السنةواألرصدة الناتجة عنھا بنھایة  السنةفیما یلي تفاصیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة الرئیسیة خالل       
 

    عملیات التأمین

  العالقـة ذوالطرف 
 

  طبیعة المعاملة
  العملیاتمبالغ 
 المنتھیة للسنة 

  النھائي الرصید
  (دائنة) مدینة /

م٦٢٠١ دیسمبر ١٣  م٥٢٠١ دیسمبر ١٣  م٦٢٠١ دیسمبر ١٣  م٥٢٠١دیسمبر  ٣١   

 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 

 أسیج البحرین (مساھم )
  شقیقة شركات

 - ١٫٢١٥-١٫٢١٥  دفعات بالنیابة

 ١٤٩ ١٫٠٧١١٫٦٣٠٧١  أقساط تأمین 

)٢٠٠()٣٤()٢٠٧(  مطالبات مدفوعة  )٣١٣(  
جلس اإلدارة ولجنة م

 - -٦٩٠٦٨٩   إجتماعاتأتعاب   المراجعة

  كبار موظفي اإلدارة

مزایا قصیرة 
 ٧٠ ٥٫٤٢٦٤٫٩١٥١٠  األجل

مزایا طویلة 
)١٫٣٨٧(٣١٠٢٣٢  األجل  )١٫٠٢٤(  

  
  

 



  للتأمین التعاوني (أسیج)شركة المجموعة المتحدة 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة) لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة 

 

٣١ 
 

   التقاریر القطاعیة. ٢٥
  

لوباتھا وداتھا ومطكة وموجعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشرعداد التقاریر الداخلیة بالشركة، إتمشیاً مع طریقة إ
  كما ھو مبین أدناه.

  .و إیرادات أخرىالمصاریف العمومیة واإلداریة  ال تتضمن نتائج القطاعات
َ  ستثمارات،النقد وما فى حكمھ، اإل،  ال تتضمن موجودات القطاعات ت ي الممتلكاوصافوذمم مدینة أخرى  مبالغ مدفوعة مقدما

  والمعدات.
ى عملیات إل المستحق، المصاریف المستحقة والمطلوبات األخرى،  لمعیدي التأمین ذمم دائنةال تتضمن مطلوبات القطاعات 

  .مخصص نھایة الخدمة للموظفین والمساھمین 
  

  : م٢٠١٦دیسمبر ٣١
  

  
 طبي  مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إیرادات
 ٢٢٫٨٢٥٥١٠٫٦١٨ ٢٧٨٫٨٥٨١٨٦٫٧٦٥٢٢٫١٧٠ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)٩٫٥٨١()٤٠٫٦١٣()٦٦( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٧٢٫٣٤٢()٢٢٫٠٨٢(  
)٠٤٦(-)٥٫٦٢٧(  فائض خسارة أقساط تأمین   )٦٫٤٨٤()٣٩٧(  

 ٣٤٦٤٣١٫٧٩٢ ٢٧٣٫١٦٥١٤٦٫١٥٢١٢٫١٢٩ صافي أقساط التأمین المكتتبة
)٤٫٢٢٠()١٧٫٤٥٣(  ٢٤٫٧٥٢ صافي، التغیر في أقساط التأمین غیرالمكتسبة  ٢٩٦٣٫٣٧٥ 

 ٦٤٢٤٣٥٫١٦٧ ٢٩٧٫٩١٧١٢٨٫٦٩٩٧٫٩٠٩ المكتسبةصافي أقساط التأمین 
 ١٠٫٤٩٤- --١٠٫٤٩٤ دخل اكتتاب آخر

 ٣٫٤٧٧٥٫٠٢٦ ١٫٥٣٩-١٠ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ٤٫١١٩٤٥٠٫٦٨٧ ٣٠٨٫٤٢١١٢٨٫٦٩٩٩٫٤٤٨ صافي اإلیرادات

    
    التكالیف والمصاریف

 ١٫٧٠٥٣٥٣٫٥٦٦ ٢٧٥٫٥٤٣٧٥٫٥٧٨٧٤٠ إجمالي المطالبات المدفوعة
)١٩٨()٢٥٫١٦٥()٢٫٧٦٢(  ناقصا : حصة معیدي التأمین  )٢٩٫٤١٧()١٫٢٩٢(  

 ٤١٣٣٢٤٫١٤٩ ٢٧٢٫٧٨١٥٠٫٤١٣٥٤٢  صافي المطالبات المدفوعة
 ٢٠٫٥٦٦)٢٥٩( ١٢٫٥١٩٧٫٢٣٧١٫٠٦٩ ، صافي المطالبات تحت التسویة التغیر في

 ١٥٤٣٤٤٫٧١٥ ٢٨٥٫٣٠٠٥٧٫٦٥٠١٫٦١١  صافي المطالبات المتكبدة
)٦٫٩٦٩(- --)٦٫٩٦٩(  التغیر في احتیاطي عجز أقساط التأمین  

  ١١٥- --١١٥  قائمة التغیر في احتیاطي كوارث
  ٧١٧٤٠٫٠١٧ ٢٥٫٠٨٩١٣٫١٤٦١٫٠٦٥ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

 ١٫٩١٨- -٥٣٨١٫٣٨٠ مصاریف إكتتاب أخرى

 ٨٧١٣٧٩٫٧٩٦ ٣٠٤٫٠٧٣٧٢٫١٧٦٢٫٦٧٦  صافي التكالیف والمصاریف

 ٣٫١٣٣٧٠٫٨٩١ ٤٫٤٦٣٥٦٫٥٢٣٦٫٧٧٢ صافي نتائج عملیات التأمین
    
)٦١٫٨٩١()٦١٫٨٩١(  مصاریف عمومیة وإداریة   

)٨٨()٧٣٦()١٫٥١٨(  أتعاب فحص و إشراف   )٢٫٤٥٩()١١٧(  
)١٫٦٨٤(- -)١٫٦٨٤(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

 ٤٫٩٢٢    إستثماراتدخل 
 ١٫٦٦٢   إیرادات أخرى

 ١١٫٤٤١  من عملیات التأمین فائضال

  



  شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
  (شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة) لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة 

 

٣٢ 
 

  (تتمة) – . التقاریر القطاعیة٢٥
  

العامة الحوادث طبي مركبات    المجموع أخرى 
 (ألف لایر
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

     م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١ فيكما 
 ٩٤٫٤٠٠ ٣٢٫٦٨٣ ٢٦٫١٦٤٣٣٫٧١٤١٫٨٣٩ ذمم أقساط تأمین و معیدي التأمین، صافي
٫١٢٠٣٥ ١٥٫٠٤١ ١٧٫٣٩٦٢٫٦٥٣ ٣٠  حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة  

٦٨٢٣١٫ ١٫١٠٠٧٫٥٧٢٢٫٨٧٠  تأمین في مطالبات تحت التسویة حصة إعادة  ٤٣٫٢٢٤ 
 ١٧٫٥٣٢ ١٨٥ ٤٫٧٨٨١١٫٤١٠١٫١٤٩  مؤجلة تأمینوثائق تكالیف إستحواذ 

 ٢٤١٫٤٣٨     موجودات غیر موزعة

 ٤٣١٫٧١٤     مجموع موجودات عملیات التأمین
 

 ٦٤٤ ٢٩٩ ٣٤٤ -١ دخل عموالت غیر مكتسبة
 ٢٣٢٫٢٩٦ ١٥٬٢٩٥ ١١٦٫١٦٨٨٣٫٤٢٨١٧٬٤٠٥ سبةتمك غیرتأمین  قساط أ

 ١٢٩٫٤٢٠ ٣٢٫٠٠٤ ٦٩٫٣٠٧٢٢٫٢٣٧٥٫٨٧٢  مطالبات تحت التسویة
 ٥٦٫٢٨٩ ٥٦٫٢٨٩ - - -  مطلوبات أخرى

٠٦٥١٣٫    مطلوبات غیر موزعة  
 ٤٣١٫٧١٤    جمالي مطلوبات عملیات التأمینإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   



  شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
  (شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة) لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة 

 

٣٣ 
 

  (تتمة) – القطاعیة التقاریر .٢٥
  

  
  م ٢٠١٥ دیسمبر ٣١

  
 طبي  مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

  
  

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

       إیرادات
 ٣٢٫١١٠٥٤٩٫٤٤١ ٣٢٠٫٤٦٩١٧٧٫٠٣١١٩٫٨٣١ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)٩٫٩٦٥()٤٤٫٦٢٩()٩٠( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٨٥٫٢٩٣()٣٠٫٦٠٩(  
)٤٦٤(-)٤٫٦٧٢(  فائض خسارة أقساط تأمین   )٥٫٦٠٤()٤٦٨(  

 ١٫٠٣٣٤٥٨٫٥٤٤ ٣١٥٫٧٠٧١٣٢٫٤٠٢٩٫٤٠٢ صافي أقساط التأمین المكتتبة
)٣٫١٥٣()١٤٫١١٩()٥٤٫١٨٨( صافي، التغیر في أقساط التأمین غیرالمكتسبة  )٧٢٫١٣٨()٦٧٨(  

 ٣٥٥٣٨٦٫٤٠٦ ٢٦١٫٥١٩١١٨٫٢٨٣٦٫٢٤٩ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ١٠٫٧٤٠- --١٠٫٧٤٠ دخل اكتتاب آخر

 ٣٫٤٧٣٤٫٧٩٨ ١٫٢٨٣-٤٢ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ٣٫٨٢٨٤٠١٫٩٤٤ ٢٧٢٫٣٠١١١٨٫٢٨٣٧٫٥٣٢ صافي اإلیرادات

    
    التكالیف والمصاریف

 ٣٫٥٥٣٢٨٤٫٣١٧ ٢٢١٫٨٥٠٥٦٫٠١٧٢٫٨٩٧ المطالبات المدفوعة إجمالي
)٢٫٣٧٤()١٩٫٢٣٣()٥٩٨(  ناقصا : حصة معیدي التأمین  )٢٤٫٤٩١()٢٫٢٨٦(  

 ١٫٢٦٧٢٥٩٫٨٢٦ ٢٢١٫٢٥٢٣٦٫٧٨٤٥٢٣  صافي المطالبات المدفوعة
 ٢١٣١٫١٦٤ ٣٠١)٩١٢(٣١٫٧٥٤ ، صافي المطالبات تحت التسویة التغیر في

 ١٫٢٨٨٢٩٠٫٩٩٠ ٢٥٣٫٠٠٦٣٥٫٨٧٢٨٢٤  المطالبات المتكبدةصافي 
  ٦٫٩٦٩- --٦٫٩٦٩  التغیر في احتیاطي عجز أقساط التأمین

  ١٣٣١٣٣ ---  التغیر في احتیاطي كوارث قائمة
  ١٫١١٥٣٦٫١٩٨ ٢١٫٤٧٧١٢٫٤٤٩١٫١٥٧ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

 ٢٫٣٥٣- -١٫٢١٩١٫١٣٤  مصاریف إكتتاب أخرى

 ٢٫٥٣٦٣٣٦٫٦٤٣ ٢٨٢٫٦٧١٤٩٫٤٥٥١٫٩٨١  صافي التكالیف والمصاریف

 ١٫٢٩٢٦٥٫٣٠١ ٦٨٫٨٢٨٥٫٥٥١)١٠٫٣٧٠( صافي نتائج عملیات التأمین
    
)٥٢٫٦٧٠(  مصاریف عمومیة وإداریة   

)٨٦()٧٩٤()١٫٢٦٣(  أتعاب فحص و إشراف   )٢٫٢٨٢()١٣٩(  
)١٫٥٨٨(- -)١٫٥٨٨(-  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  

 ٨٦٩    دخل إستثمارات
 ١٫٢٢٥   إیرادات أخرى

 ١٠٫٨٥٥  من عملیات التأمین فائضال

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
  (شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة) لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة 

 

٣٤ 
 

  (تتمة) – . التقاریر القطاعیة٢٥
العامة الحوادث طبي مركبات    المجموع أخرى 

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

     م ٢٠١٥ دیسمبر ٣١كما في 
 ٨٣٫٨٢٨ ٢٠٫٢٠٣ ٦٥٣ ٣٠٫١٢٥ ٣٢٫٨٤٧ ذمم أقساط تأمین و معیدي التأمین، صافي
 ٣٤٫٤٢٠ ١٤٫٩١٠ ٣٫٠١٧ ١٦٫٤٥٣ ٤٠  حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة

 ١٠٫٦٣٣ ٢٫٩٠٣ ١٫٢٧٣ ٤٫٦٨٤ ١٫٧٧٣  حصة إعادة تأمین في مطالبات تحت التسویة
 ١٧٫٩٢٣ ٣٨١ ٩٤٧ ٨٫٦٩٤ ٧٫٩٠١  مؤجلة تأمینوثائق تكالیف إستحواذ 

 ٢٤٨٫٩٧٥     موجودات غیر موزعة

 ٣٩٥٫٧٧٩     مجموع موجودات عملیات التأمین
 

 ١٫٩٤٣ ١٫٤٠٧ ٥٣٠ -٦ دخل عموالت غیر مكتسبة
 ٢٣٤٫٩٧١ ١٥٫٤٥٩ ١٣٫٥٥٠ ٦٥٫٠٣١ ١٤٠٫٩٣١ غیر مكتسبةتأمین  أقساط 

 ٧٦٫٢٦٣ ٣٫٤٨٢ ٣٫٢٠٧ ١٢٫١١٢ ٥٧٫٤٦٢  مطالبات تحت التسویة
 ٦٫٩٦٩ - - - ٦٫٩٦٩  احتیاطي عجز أقساط التأمین

 ١٣٣ ١٣٣ - - -  احتیاطي كوارث قائمة
 ٣٤٫٢٤٢ ٣٤٫٢٤٢ ---  مطلوبات أخرى

 ٤١٫٢٥٨      مطلوبات غیر موزعة
 ٣٩٥٫٧٧٩    إجمالي مطلوبات عملیات التأمین

  
  

   المحتملة اإللتزامات. ٢٦
  

ن لایر ملیو ١٫٨٣م :٢٠١٥دیسمبر ٣١( ن لایر سعوديملیو ١٫٨٣ خطاب ضمان بمبلغ لدى الشركة م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 ٣١(عودي سملیون لایر  ١٫٨٣نقدي بمبلغ  ھامش تم إیداع .)١٩(انظر ایضاح  الدخل و ضریبة لصالح مصلحة الزكاة  )سعودي
 ىمم مدینة أخرذفوعة مقدما و مد مبالغیتم إدراجھ ضمن و  الغرض) لدى البنك لھذا  ملیون لایر سعودي ١٫٨٣ م :٢٠١٥دیسمبر 

  لعملیات التأمین. المالي في قائمة المركز
  
  الجغرافي التوزیع. ٢٧

  
  تقع معظم موجودات ومطلوبات الشركة في المملكة العربیة السعودیة.

  
  المخاطر   إدارة. ٢٨

  
  حوكمة المخاطر

الھیكل  ي تستخدمالمخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السیاسات واإلجراءات والوسائل الرقابیة المقررة والتتتمثل حوكمة 
ع متي تتوافق وفة والالتنظیمي الحالي لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بھا والمعر

أمین إعادة الت تأمین وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر الالخطة اإلستراتیجیة المتعلقة بإدارة و
  ومخاطر معدل العمولة الخاص واإلئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر العمالت ومخاطر السوق.

  
  ھیكل إدارة المخاطر

  
  تم تأسیس ھیكل تنظیمي محكم داخل الشركة لتحدید ومتابعة ومراقبة المخاطر.

  
  
  
  
  
  
  



  شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
  (شركة مساھمة سعودیة)

  (تتمة) لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 م٢٠١٦ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة 

 

٣٥ 
 

  (تتمة)   -المخاطر إدارة. ٢٨
  

  مجلس اإلدارة 
السیاسات واتیجیات عن محكومیة المخاطر حیث یقوم بتقدیم التوجیھ وإعتماد اإلستر المسئولةإن مجلس اإلدارة ھو الجھة العلیا 

  .لتحقیق األھداف المحددة للشركة
  
  اإلدارة العلیا 

ً اإلدارة العلیا مسئولة عن العملیات الیومیة  ن الشركة بشأ من قبل من أجل تحقیق األھداف اإلستراتیجیة ضمن سیاسة محددة مسبقا
  قبول المخاطر.

  
  لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلیة

  
ءات ومن فایة اإلجراد من كیتم تدقیق عملیات إدارة المخاطر داخل الشركة سنویاً من قبل إدارة المراجعة الداخلیة والتي تقوم بالتأك

قریر بالنتائج تا، وتقدیم ة العلیمع اإلدار بمناقشة كافة نتائج عملیات المراجعةلتزام بھذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلیة اإل
  .توصیات مباشرة إلى لجنة المراجعةوال
  

 في ذلك عدم ة بماداف مالیان الھدف الرئیسي الطار ادارة المخاطر المالیة للشركة ھو حمایة الشركة من احداث تعرقل تحقیق اھ
  استغالل الفرص .

  
  فیما یلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجھھا الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتخفیض منھا :

  
  ادارة مخاطر التأمین 

  
جة عن ذلك النات إن المخاطر بموجب عقد تأمین تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن علیھ مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة

زید عن وعة التي تة المدفالحادث.  تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا الشركة بموجب ھذه العقود في المطالبات والمزایا الفعلی
صال المقدرة أ من تلك القیمة الدفتریة لمطلوبات التأمین.  ویخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة أكثر

ن عقود كبرى م لتطورات الالحقة للمطالبات طویلة األجل. تتحسن تغیرات المخاطر وذلك بتوزیع مخاطر الخسائر على محفظةوا
  عة.المتوق التأمین حیث أن المحافظ األكثر تنوعاً ستكون أقل تأثراً بالتغییر في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غیر

 
ً وضوح صالحیات االكتتاب ھي التي تن ل دقیق ظم بشكان االجراءات والسیاسات المتعلقة باالقساط واالكتتاب وحدودھا وأیضا

كل ه النظم بشطبیق ھذتاالشخاص المخولین المسؤولین عن اختیار عقود التأمین واعادة التأمین و وفقا ألیة ظروف. یتم التأكد من 
تطورات ع ھذه ال. اذا ما تطلب االمر، یتم التفاعل مالسوق العالمي واالقلیمي والمحليت في دوري كما تتم مراقبة التطورا

  وترجمتھا الى اسس وقواعد االكتتاب.
  

.  ادة التأمینالل اعان مقیاس مراقبة المخاطر الرئیسي بالنسبة لمخاطر التأمین یكمن في تحویل ھذه المخاطر الى طرف ثالث من خ
نویع عقود . یتم تة التأمین الصادرة بأساس نسبي وغیر نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا لخطوط االعمالیتم وضع عملیة اعاد

  .اعادة التأمین بحیث ال تكون الشركة معتمدة على معید تأمین منفرد أو عقد اعادة تأمین منفرد
  

إنھا ف، وبالتالي لوثائقاماتھا المباشرة تجاه حملة اوبالرغم من وجود ترتیبات إعادة تأمین لدى الشركة، فإنھا غیر معفاة من إلتز
ھ بالتزامات الوفاء تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عملیات إعادة التأمین الصادرة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معیدي التأمین من

ي ي تأمین ذوع معیدتأمین م بموجب ترتیبات إعادة التأمین. تقلل الشركة من مخاطر االئتمان من خالل الدخول في ترتیبات اعادة
داء الفنیة واألداریة وتقییم جید یتم مراقبتھ على اساس دوري. تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصیلیة للقوة المالیة والخبرات اإل

الموافقة  قبل لتأمیناإعادة  التاریخي، حیثما ینطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس اإلدارة ولجنة
دمت ر و التي قباستمرا یتم التحكم في المخاطر من خالل مراقبة االحتیاطیات لمطالبات التأمین على تبادل عملیات إعادة التأمین.

  ولكن لم یتم تسویتھا بعد، وذلك من خالل تعدیل اإلحتیاطیات، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
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  (تتمة)  -المخاطر إدارة. ٢٨
  

  (تتمة) -ر التأمین ادارة مخاط
  لحساسیاتا

تحت طالبة الم في نأقل من حصة إعادة التأمی تحت التسویة بموجب عقد التأمین (المطالبة اتمطالبال مطلوباتوتعتقد الشركة أن 
ردة الوا اتالبالمط وباتمطلن عختلف المدفوعات الفعلیة ت، ویمكن أن حددة) في نھایة السنة كافیة. لكن ھذه المبالغ لیست مالتسویة

  حساسة الفتراضات مختلفة.   مطالبات التأمینمطلوبات إن المالیة.  قوائمفي ال
 حت التسویةتات ٪ في احتیاطي المطالب٥ إنخفاض/  إرتفاععلى أساس  اتالمطالب مطلوباتتغییر في لللسنة لخسارة الحساسیة 

  (صافي حصة إعادة التأمین) أدناه.
  

  التأثیر على صافي الدخل/(الخسارة)  التأثیر على صافي المطلوبات  في اإلفتراضات التغیر  نسبة الخسارة النھائیة
٤٫٣١٠±  ٤٫٣١٠±  %٥± ٢٠١٦  
٣٫٢٨١±  ٣٫٢٨١±  %٥± ٢٠١٥  

  
  تكرار المطالبات ومبالغھا

  
 قود التأمینعكتتاب یمكن أن یتأثر تكرار المطالبات ومبالغھا بالعدید من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئیسي، بتغطیة مخاطر إ

نھ ألیرة األجل أمین قصالطبي وتأمین المركبات والحریق والسطو والحوادث العامة والتأمین البحري . تعتبر ھذه العملیات كعقود ت
 ین.خاطر التأمملیل من یتم ، في العادة ، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل فترة زمنیة قصیرة. وھذا من شأنھ أن یساعد في التق

  
  یق والسطوالحر

  
الناجمة  لمخاطرایتم االكتتاب في عقود تأمین الحرائق والسطو، حیث یتمثل الخطر الرئیسي في األضرار من الحریق وغیرھا من 

إعادة بناء أو ترمیم  تكلفة رالمتعلقة بھا، بالرجوع إلى قیمة االستبدال أو أساس التعویض مع القیم المناسبة لمصلحة المؤمن لھ. تعتب
توى ؤثر على مستة التي الممتلكات المتضررة ، والوقت المستغرق للبدء بالعملیات التي تؤدي إلى إعاقة العمل من العوامل الرئیسی

  .لنسبیةتأمین االمطالبات . فیما یتعلق بتراكم الضمانات المتعلقة بالممتلكات، یتم تغطیتھا من خالل إتفاقیات إعادة ال
  

  المركبات
  

ح دیل أو إصالدیة وتبللتأمین على المركبات ، تتمثل المخاطر الرئیسیة في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسبالنسبة 
:   ٢٠١٥( %٥٥ مثلیممتلكات الجھات االخرى اضافة الى المركبات المؤمنة. لدى الشركة تركیز في التأمین على السیارات والذي 

  . من إجمالي األقساط المكتتبة )%٥٨
ممتلكات من في ال یعتبر مستوى التعویضات لدى المحاكم فیما یتعلق بتعویضات الوفاة واألطراف المصابة باألذى ودرجة االضرار

كثر من أن تضرر عأھم العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات. لدى الشركة تغطیة إعادة تأمین عن أخطار الخسائر الناتجة 
  مركبة في الحادث الواحد .

  
  الحوادث العامة والتعویض عن حوادث العمل

  
 ر ، مسؤولیة، السفیتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمین على الحوادث مثل فقدان المال، الحوادث الشخصیة ، تعویضات العمال
 مل الرئیسیةالعوان الطرف الثالث العامة والتعویضات المھنیة . إن حجم الخسائر أو األضرار وتعویضات المحكمة المحتملة ھي م

  التي تؤثر في مستوى المطالبات.
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  (تتمة)  -المخاطر إدارة. ٢٨
  

  التأمین البحري
  

یعتبر العنصر الرئیسي للخطر في التأمین البحري ھو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن علیھا أو التلف في السفینة نفسھا بسبب الحوادث 
للتعویض عن الخسارة الكلیة أو الجزئیة.  ان مدى الخسارة أو الضرر ھو العامل الرئیسي الذي یؤثر المختلفة مما یؤدى إلى مطالبات 

على مستوى المطالبات . یتم التأمین على المخاطر التي تنبع أساساً من المملكة العربیة السعودیة. تم إجراء ترتیبات مع شركات إعادة 
 التأمین من خالل اإلتفاقیات النسبیة.

  
  ز مخاطر التأمین تركی

  
لیس لدى الشركة عقد یغطي المخاطر بالنسبة لحوادث مفردة اوالذي یعرض الشركة لمخاطر تأمین متعددة . قامت الشركة بإعادة 
التأمین على نحو كاف لمواجھة المخاطر التي قد تنطوي على دعاوي قضائیة. ان الشركة لیس لدیھا أي مطالبات كبیرة لم یتم التوصل 

  .عام واحد من تاریخ التبلیغ عنھا لغھا أو توقیت دفعھا في غضونإلى مب
  

  التأمین الطبي
  

تم تصمیم إستراتیجیة التأمین الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جید من حیث نوع المخاطر ومستوى المزایا المؤمن 
والمناطق الجغرافیة وذلك للتأكد من ان األسعار تأخذ بعین االعتبار علیھا. ویمكن تحقیق ذلك بشكل كبیر من خالل تنوع القطاعات 

الظروف الصحیة الحالیة والمراجعة االعتیادیة للمطالبات الفعلیة وسعر المنتج واإلجراءات التفصیلیة لمتابعة المطالبات. كما تقوم 
غطیة المخاطر المستقبلیة غیر المتوقعة التي یمكن أن تؤثر الشركة بإتباع سیاسة تقوم على المتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك لت

یتم التأمین على المخاطر التي تنبع أساساً من المملكة العربیة السعودیة. تم إجراء ترتیبات مع شركات إعادة التأمین  .سلباً على الشركة
  من خالل اإلتفاقیات النسبیة.

  
  المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامیة

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

ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القیود مثل كفایة رأس المال لتقلیل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمین 
  ا غیر المتوقعة عند نشوئھا.ولتمكینھا من سداد إلتزاماتھ

  
  مخاطر اإلئتمان 

  
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداة مالیة ما، مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 

صوى للشركة القیمة الدفتریة المفصح ، تمثل مخاطر االئتمان القالمالیة المقتناة من قبل الشركة مالیة. بالنسبة لكافة فئات الموجودات
  عنھا في قائمة المركز المالي.

  

  :اإلئتمان التي تتعرض لھا الشركة فیما یلي بیاناً بالسیاسات واإلجراءات الموضوعة لتقلیل مخاطر
  

ركة بأن یخضع كافة تقوم الشركة بإبرام عقود التأمین وإعادة التأمین فقط مع جھات معترف بھا وذات سمعة جیدة. وتكمن سیاسة الش
 العمالء الذین تود التعامل معھم للتحقق والدراسة من الناحیة اإلئتمانیة . إضافة إلى ذلك ، یتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود

 .ض الشركة لمخاطر الدیون المعدومةالتأمین وإعادة التأمین بصورة مستمرة لتقلیل تعر
  

  .، ومراقبة الذمم المدینة القائمةتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكیل ووسیطتقوم الشركة بالحد من المخاطر الم
  

  تدار المحفظة االستثماریة للشركة من قبل لجنة ادارة االستثمار وذلك طبقاً للسیاسة اإلستثماریة المعتمدة من لجنة االستثمار.
 

كز مالي قوي الموجودات المالیة األخرى ، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجاریة ذات مرفیما یتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن 
  .وسمعة إئتمانیة جیدة
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  . إدارة المخاطر (تتمة)٢٨
  

  (تتمة) –مخاطر اإلئتمان 
  

  یعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي :
  

عملیات المساھمین  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١ عملیات التأمین  

(ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)    
 نقد وما فى حكمھ ٢٠٤٫٥٠٠  ٥٥٫٠٣٦
  إستثمارات متاحة للبیع  -   ٤٧٫٦٨٢

 ، صافي أقساط تأمین مدینة ٨٩٫٦٦١  -
  ذمم مدینة لمعیدي التأمین ، صافي  ٤٫٧٣٩   -
 تحت التسویةحصة معیدى التأمین من المطالبات ٤٣٫٢٢٤  -
 مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى مبالغ ٢٨٫٢٤٩  -

٣٧٠٫٣٧٣   ١٠٢٫٧١٨  
  
  
  

 م٢٠١٥دیسمبر  ٣١ عملیات التأمین   عملیات المساھمین
(ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)    

 نقد وما فى حكمھ ١٦٧٫٦١٣  ٣٠٫٥٥١
  إستثمارات متاحة للبیع  -   ٦٥٫٤٤٢

 ، صافي مدینةأقساط تأمین  ٨٢٫٤٩٢  -
  ذمم مدینة لمعیدي التأمین ، صافي  ١٫٣٣٦   -
 حصة معیدى التأمین من المطالبات تحت التسویة ١٠٬٦٣٣  -
 مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى مبالغ ٢٥٬١٩٠  -

٢٨٧٬٢٦٤   ٩٥٫٩٩٣  
  
  

  مخاطر السیولة
  

المتعلقة بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا . یتم مراقبة متطلبات تتمثل مخاطر السیولة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعھدات 
ة السیولة شھریاً ، وتقوم اإلدارة بالتأكد مـن توفر السیولة الكافیة لمواجھة أیة التزامات عند نشوئھا. یتم استثمار جزء كبیر من سیول

  الشركة في ودائع آلجل لدى بنوك محلیة .
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  المخاطر (تتمة) إدارة .٢٨

  
  تواریخ اإلستحقاق

  
یعكس الجدول أدناه تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالشركة وذلك على اساس اإللتزامات التعاقدیة غیر المخصومة 

  المتوقعة المتبقیة.
  

 م٢٠١٦دیسمبر  ٣١ حتى سنة واحدة  أكثر من سنة اإلجمالي
  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 المطلوبات المالیة لعملیات التأمین      
 مطلوب إلى معیدي التأمین  ٣٥٫٤٦١ -  ٣٥٫٤٦١
  ذمم دائنة  ١٦٫٦٠٩  -  ١٦٫٦٠٩

 مطالبات تحت التسویة ١٢٩٫٤٢٠ - ١٢٩٫٤٢٠
 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى ٦٫٥٩٠ - ٦٫٥٩٠

١٨٨٫٠٨٠ - ١٨٨٫٠٨٠  
 للمساھمینالمطلوبات المالیة    

  مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى  ١٫٦٢٠ ٦٨٥  ٢٫٣٠٥
١٫٦٢٠ ٦٨٥ ٢٫٣٠٥  

 إجمالي المطلوبات المالیة ١٨٩٫٧٠٠ ٦٨٥ ١٩٠٫٣٨٥
  
  

 م٢٠١٥دیسمبر  ٣١ حتى سنة واحدة  أكثر من سنة اإلجمالي
  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 التأمینالمطلوبات المالیة لعملیات      
 مطلوب إلى معیدي التأمین  ٣٨٫٤٣٠ -  ٣٨٫٤٣٠
  ذمم دائنة  ٢١٫٧٤٣  -  ٢١٫٧٤٣
 مطالبات تحت التسویة ٧٦٫٢٦٣ - ٧٦٫٢٦٣

 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى ٥٫١٢٦ - ٥٫١٢٦
١٤١٫٥٦٢ - ١٤١٫٥٦٢  

 المطلوبات المالیة للمساھمین   
  مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى  ٨٩٩ ٥٢٢  ١٫٤٢١
٨٩٩ ٥٢٢ ١٫٤٢١  

 إجمالي المطلوبات المالیة ١٤٢٫٤٦١ ٥٢٢ ١٤٢٫٤٦١
  
  

  السیولةتواریخ 
  

 مة وان جمیعھا مستحقة السداد وفقال یوجد مطلوبات بتاریخ قائمة المركز المالي مبنیة على أساس التدفقات النقدیة المخصو
  األسس المذكورة أعاله.

  
  مخاطر العمالت االجنبیة

ت تم المعامالجنبي. تالعمالت في المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف األتتمثل مخاطر 
ف األجنبي ر الصرالرئیسیة للشركة بالریال السعودي . تعتقد اإلدارة بأن مخاطر وقوع خسائر جوھریة بسبب التقلبات في أسعا

  لمخاطر العمالت األجنبیة .ضئیلھ وبالتالي ال تقوم الشركة بالتحوط 
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  . إدارة المخاطر (تتمة)٢٨
  

  مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب في القیمة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في أسعار العموالت 

الشركة لمخاطر أسعار العموالت الناتجة عن التدفقات النقدیة، بینما األدوات السائدة في السوق . تعرض األدوات المالیة بعمولة عائمة 
  المالیة بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر العموالت الناتجة من مخاطر عمولة القیمة العادلة .

    
جل . تقوم الشركة بالحد من تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض إستثماراتھا وبشأن النقدیة وشبھ النقدیة والودائع أل

  .مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغیرات في أسعار العموالت بالعمالت المسجلة بھا اإلستثمارات
  

یعكس الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العموالت على قائمة عملیات المساھمین الشاملة بسبب التغیرات المحتملة المعقولة في أسعار 
  فة التغیرات األخرى التي بقیت ثابتة .العموالت مع كا

  
یمثل األثر على قائمة الدخل الشامل للمساھمین أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت على دخل الشركة للسنة وذلك على أساس 

  دیسمبر : ٣١الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بعمولة عائمة والمقتناة كما في 
 الشامل للسنةاألثر على الدخل   
 (ألف لایر سعودى) التغیر في نقاط األساس 

١٫٠٤٠±  ٥٠ ٢٠١٦ 
٩٢٣±  ٥٠ ٢٠١٥ 

  
  مخاطر أسعار السوق 

أسعار ان مخاطر أسعار السوق ھي المخاطر المتعلقة بتقلبات القیمة العادلة للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة نتیجة للتغیرات في 
الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة) ، سواء كانت ھذه التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة بھذه السوق (بخالف تلك 

  المتداولة بالسوق.و األداة المالیة أو بالجھة المصدرة لھا أو بأیة عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالیة المشابھة
  

  خصص وفقاً لتعلیمات مجلس االدارة.صندوق مت مدیر ادارة االستثمارات من قبل یتم
  یظھر الجدول أدناه التسلسل الھرمي لألدوات المالیھ المقیدة بالقیمة العادلة: 

  
  

  المجموع  ٣المستوى  ٢المستوى ١المستوى   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١
      

       عملیات المساھمین
      

 ٤٧٫٦٨٢ ١٫٩٢٣ ٢٠٫٧٥٩٢٥٫٠٠٠  إستثمارات متاحة للبیع
  ٤٧٫٦٨٢  ١٫٩٢٣ ٢٥٫٠٠٠  ٢٠٫٧٥٩  

  
  المجموع  ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى   ٢٠١٥دیسمبر  ٣١

      
       عملیات المساھمین

      
 ٦٥٫٤٤٢ ١٫٩٢٣ ٤٥٫٨٦٤ ١٧٫٦٥٥  إستثمارات متاحة للبیع

  ٦٥٫٤٤٢  ١٫٩٢٣ ٤٥٫٨٦٤  ١٧٫٦٥٥  
  

والتي یتم ادراج أثر التغیر في سعرھا فقط عند بیع ھذا  استرشاديغیر مدرجة أو سعر البیع مقیدة بالتكلفة حقوق ملكیة  أدواتلدى الشركة 
  عند انخفاضھ وعندھا یتم قید التأثیر في قائمة الدخل الشامل للمساھمین. واالستثمار أ
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  المخاطر (تتمة) إدارة .٢٨
  

  إدارة رأس المال 
المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال الكافیة في حالة اإلفالس. كما یتم تحدید وتنظیم متطلبات رأس 

  وضعت الشركة أھداف أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقیق أغراضھا وزیادة المنفعة للمساھمین.
  

بین مستویات رأس المال المسجلة والمطلوبة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدیر حجم اإلنخفاض  بصورة منتظمة تقوم الشركة
. یتم إجراء التعدیالت على مستویات رأس المال الحالي على ضوء التغیرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة 

مین أو بنشاطات الشركة . وللحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال ، یجوز للشركة تعدیل مقدار توزیعات األرباح المدفوعة للمساھ
الخارج خالل السنة المالیة بفي رأي مجلس اإلدارة، الشركة قد امتثلت تماما لمتطلبات رأس المال المفروضة  . إصدار أسھم

  .المقررة
  

  أرقام المقارنة .٢٩
  

  مع تبویب السنة الحالیة . لتتماشىأعید تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة 
  

  
  القوائم المالیة  إعتماد .٣٠

  

ھـ.٤٣٨١ جمادى االخر ١ الموافق م٢٠١٧ فبرایر ٢٨ إعتمدت ھذه القوائم المالیة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاریخ  
  


