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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
    م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في للسنة المنتھیة 

 
  . التنظیم واألنشطة الرئیسیة۱

 
ب ـــ(الشركة) ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجإن المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج) 

 .  م۲۰۰۷طس ــأغس ۲۲ق ــھـ المواف۱٤۲۸عبان ــش ۹خ ــبتاری ٤۰۳۰۱۷۱۹۹۹م ــاري رقــجل التجــالس
  عودیة .ــة الســة العربیــالمملك ۲۱٤٦۲جده،  ۷۰۷٦س ص. ب. ــــالرئیســـي للشـركة في حي الروی ركـزوان المـــعن

 
 لـقـالما حيتم تغییر عنوان المكتب المسجل للشركة من جدة إلى ، ۲۰۱٤مایو  ۱۳وفقا لقرار المساھمین بتاریخ وم، ۲۰۱٤عام خالل 

نتھاء من اإلجراءات القانونیة لتغییر عنوان المكتب المسجل ، المملكة العربیة السعودیة. وقد تم اإل۱۱٥۱۱الریاض  ٤۰٥۲۳ .بص
  .النظام األساسيتم تعدیل  و ۱۰۱۰٤۱۷۱۷۸لھذا تم الحصول على  سجل تجاري جدید رقم  وفقاو، ةسنللشركة خالل ھذه ال

 
، إستلمت الشركة ۲۰۰۹إبریل  ٤إن الشركة مرخص لھا لمزاولة التأمین واألنشطة المرتبطة لھا في المملكة العربیة السعودیة. في 

بدأت الشركة بأعمالھا التجاریة الترخیص من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لبدء أعمال التأمین في المملكة العربیة السعودیة. 
 .۲۰۰۷أغسطس  ۲۷تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي (تداول) في  .۲۰۰۹یولیو  ۱في 

 
  . أسس اإلعداد۲
 

 أسس القیاس
 

و إستثمارات یتم قید قیمتھا بالقیمة العادلة  اإلستثمارات المتاحة للبیع قیاس عداد القوائم المالیة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة بإستثناءإلقد تم 
 .أعدت وفقا لمبدأ القیمة العادلة في قائمة الدخل و التي

 بیان اإللتزام
 

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المإلقد تم  ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة. یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقا  ،  الیةعداد القوائم المالیة وفقا
ً اإلفصاح عن الموجودات ویتطلب إ ستخدام تقدیرات وافتراضات تؤثر في مبالغ الموجودات والمطلوبات المفصح عنھا ویتطلب أیضا

القوائم  سنةوالمطلوبات المحتملة، إن وجدت، وذلك كما في تاریخ القوائم المالیة ومبالغ اإلیرادات والمصاریف المفصح عنھا خالل 
والقرارات مبنیة على أفضل ما لدى اإلدارة من علم باألحداث والتصرفات الحالیة إال أن النتائج الفعلیة  المالیة. ورغم أن ھذه التقدیرات

 .قد تختلف عن تلك التقدیرات
 

 أسس العرض
 

ً لنظام التأمین السعودي , تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعملیات التأمین و عملیات المساھمین. یتم تسجیل الموجودات و  وفقا
المطلوبات و الدخل و المصاریف العائدة بوضوح على كل نشاط في الحسابات ذات الصلة، یتم تحدید أسس توزیع مصاریف العملیات 

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

 
 %  ۹۰ تحویل عملیات المساھمین

 %   ۱۰ تحویل عملیات حاملي وثائق التأمین
    ۱۰۰ % 

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

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض

 

تظھر القوائم المالیة بالریال السعودي ما إن العملة الوظیفیة والعملة التي تستخدم ألغراض عرض القوائم المالیة ھي الریال السعودي، 
 لم یذكر خالف ذلك.
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) - . أسس اإلعداد۲
 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة والتفسیرات الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة
 

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

 البیان المعیار/ التفسیر
۱۹معیار المحاسبة الدولي رقم  تعویض نھایة الخدمة  - ۱۹مراجعة لمعیار المحاسبة الدولي    

۲المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   الدفع على أساس السھم 
۳المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   تجمیع األعمال 
۸المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   التقاریر القطاعیة 
۱۳المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   قیاس القیمة العادلة 

۳۸و  ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم   الممتلكات والمعدات واآلالت ، الموجودات الغیر ملموسة 
۲٤معیار المحاسبة الدولي رقم  العالقةاإلفصاح عن األطراف ذات    
٤۰معیار المحاسبة الدولي رقم   االستثمارات العقاریة 

 
 ھذه القوائم المالیة. ىي تأثیر جوھري علألیس لھا  التي للشركة القوائم المالیة ىتطبیق ھذه المعاییر و تحدیثاتھا علإن 

 
 المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد 

 

 دناه.أتاریخ إصدار القوائم المالیة للشركة ھي مدرجة  ىحت التي لم تفعلو  الصادرةإن المعاییر 
 

تنوي الشركة تطبیق ھذه  .في المستقبلھا في تطبیق بشكل معقول حین الشركة تتوقع في ،إن الئحة المعاییر و التفسیرات المصدرة
 .المعاییر عند تفعیلھا

 
 تاریخ التفعیل البیان المعیار/ التفسیر

۹المالیة رقم المعیار الدولي للتقاریر  التصنیف والقیاس –األدوات المالیة   ۲۰۱۸ینایر  ۱   
۱۱المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   -۱۱ التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

۲۰۱٦ینایر  ۱ تناء المصالح في العملیات المشتركةقإ  
۱٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۲۰۱٦ینایر  ۱ المؤجلةالحسابات    
۱٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  ۲۰۱۷ینایر  ۱ اإلیراد من العقود مع العمالء   

۳۸و  ۱٦ معیار المحاسبة الدولي رقم إیضاح طریقة  – ۳۸و  ۱٦التعدیل لمعیار رقم  
۲۰۱٦ینایر  ۱ اإلستھالك واإلطفاء المالئمة  

۲۷ معیار المحاسبة الدولي رقم حقوق الملكیة في القوائم  –۲۷التعدیل لمعیار رقم  
۲۰۱٦ینایر  ۱ المالیة المنفصلة  

و  ۱۰ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
۲۸ معیار المحاسبة الدولي رقم  

بیع الموجودات المشتركة بین المستثمر و  -التعدیالت
۲۰۱٦ینایر  ۱ المشاریع المشتركة  

۱ معیار المحاسبة الدولي رقم االفصاح األولي – ۱التعدیل لمعیار رقم   ۲۰۱٦ینایر  ۱   
٤۱و  ۱٦ معیار المحاسبة الدولي رقم األنشطة الزراعیة:  – ٤۱و  ۱٦التعدیل لمعیار رقم  

۲۰۱٦ینایر  ۱ اآلالت لحاملھا  
و  ۱۰ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

۲۸ معیار المحاسبة الدولي رقمو  ۱۲ تطبیق استثناءات توحید القوائم المالیة –التعدیالت   ۲۰۱٦ینایر  ۱   
 

 .المالیة للشركة القوائم على أعاله المذكورة التفسیرات أو التعدیالت المعاییر، تطبیق على المترتبة اآلثار بتقییم حالیا الشركة تقوم
 
 

۱۱ 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص. ۳

 
 عقود التأمین 

تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمین عن�د نش�أة العق�د أو تل�ك الت�ي الت�ي یك�ون فیھ�ا، ع�ن نش�أة العق�ود، تعرف عقود التأمین بانھا 
سیناریو یشتمل في جوھره التجاري على مخاطر تأمین. تعتمد اھمیة مخاطر التأمین على كل من احتمال وقوع حادث للجھة المؤمن�ة 

 وحجم االثر المحتمل المتعلق بھ.
العقد كـ " عقد تأمین" فانھ یبقى على ھذه الحال بقی�ة الفت�رة المتبقی�ة من�ھ حت�ى ل�و انخفض�ت مخ�اطر الت�أمین بش�كل  وفي حال تصنیف

 كبیر خالل ھذه السنة.
تنقسم عقود التأمین بصفة رئیسیة الى البحري، الممتلك�ات، الس�یارات، الھندس�ة، الح�وادث وااللتزام�ات وتك�ون بص�فة رئیس�یة عق�ود 

 جل.تأمین قصیرة اال
یھدف التأمین البحري الى تع�ویض حمل�ة العق�ود ع�ن االض�رار وااللتزام�ات الناش�ئة ع�ن الخس�ارة أو الض�رر للس�فن والح�وادث ف�ي 
البحر التي ینتج عنھا خسارة كلیة أو جزئی�ة لش�حنة البض�اعة.  ان المخ�اطر الرئیس�یة بالنس�بة للت�أمین البح�ري ھ�ي خس�ارة س�فینة أو 

 دث التي ینتج عنھا خسارة كلیة أو جزئیة لشحنة البضاعة.حدوث اضرار لھا، والحوا
یھدف التأمین على الممتلكات بصفة رئیسیة الى تعویض عمالء الش�ركة مقاب�ل االض�رار الت�ي تتع�رض لھ�ا ممتلك�اتھم أو مقاب�ل قیم�ة 

ویضات عن خسائر مكاسبھم الت�ي نتج�ت الملكیة المفقودة. ان العمالء الذین یقومون بأنشطة تجاریة في مبانیھم بامكانھم ایضا تلقي تع
عن عدم قدرة استخدام الممتلكات المؤمنة في انشطة عملھم (تغطی�ة انقط�اع العم�ل).  أم�ا بالنس�بة لعق�ود الت�أمین عل�ى الممتلك�ات ف�ان 

 المخاطر الرئیسیة ھي الحریق، انقطاع العمل والسطو.
ضرار التي تتعرض لھا سیاراتھم أو لقاء االلتزام تجاه الجھات األخرى یھدف التأمین على السیارات الى تعویض حملة العقود عن األ

الناشيء عن الحوادث.  یستطیع حملة العقود أیضا الحصول على تعویض عن الحریق أو السرقة التي تتع�رض لھ�ا س�یاراتھم. یعتب�ر 
تغطی�ة تج�اه الغی�ر. ایض�ا تق�وم الش�ركة باص�دار من االلزامي، في المملكة العربیة السعودیة، لكافة المركبات ان تكون لھا بح�د ادن�ى 

بوالص تأمین شاملة على السیارات. ان ھذه البوالص تغطي التلفیات الناتجة عن العواصف والزوابع والفیضانات والحرائق والسرقة 
 والحوادث الشخصیة.

نش�طة، التزام�ات المن�تج، التزام�ات تع�ویض یشمل تأمین الحوادث التأمین على النقود، ت�أمین خیان�ة االمان�ة، ت�أمین جمی�ع مخ�اطر اال
 العمال/اصحاب العمل وتغطیة التعویضات المھنیة التي تحمي االلتزام القانوني للمؤمن علیھم التي تنشأ عن االھمال اثناء العمل.

وانش�اء مب�اني أو انش�اءات ) تأمین "كافة مخاطر المقاولین" بحیث یق�دم تغطی�ة اثن�اء تش�یید  أ(  یغطي تأمین الھندسة نوعین رئیسیین:
 .ھندسیة مدنیة مثل المنازل والمتاجر ومجموع�ة الش�قق ومب�اني المص�انع والط�رق والجس�ور واعم�ال الص�رف الص�حي والخزان�ات

ب) تأمن كاف�ة مخ�اطر التش�یید بحی�ث یق�دم تغطی�ة اثن�اء تش�یید أوتركی�ب المص�نع واالالت مث�ل محط�ات الطاق�ة. ایض�ا یش�مل الخ�ط (
 تأمین تعطل االالت وتأمین المعدات االلكترونیة. الھندسي لعمل

یھدف التأمین الطبي الى تعویض حملة البوالص عن مصاریفھم المتكبدة في العالج من األم�راض او االص�ابات. ی�تم ع�رض الت�أمین 
 الطبي بشكل رئیسي الى موظفي الشركات التي یوجد بھا عدد كبیر من المؤمن لھم.

المطالب�ات والخس�ائر عل�ى ال�دخل عن�د تكب�دھا وذل�ك بن�اء عل�ى االلتزام�ات المق�درة للتعویض�ات المدنی�ة یتم تحمیل مص�اریف تس�ویة 
لحاملي العقود أو الغیر م�ن قب�ل ح�املي العق�ود. ھ�ذه تتض�من تك�الیف تس�ویة المطالب�ات المباش�رة وغی�ر المباش�رة وتنش�أ ع�ن اح�داث 

االبالغ عنھا الى الشركة بعد. لم تقم الش�ركة بخص�م مطلوباتھ�ا للمطالب�ات  طرأت حتى تاریخ قائمة المركز المالي حتى في حالة عدم
ل غیر المسددة. یتم تقدیر االلتزامات للمطالبات غیر المسددة باستخدام ناتج تقییمات الحاالت الفردیة المبلغ عنھا الى الش�ركة والتحالی�

كلف�ة النھائی�ة المتوقع�ة للمطالب�ات االكث�ر تعقی�دا والت�ي ق�د تك�ون مت�أثرة االحصائیة للمطالبات المتكبدة ولم یتم االبالغ عنھا وتق�دیر الت
 بعوامل خارجیة مثل قرارات المحاكم.

 
 
 
 
 
 

۱۲ 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص. ۳

 إعادة التأمین

أكبر ف�ي األعم�ال وتس�مح ل�إلدارة تقوم الشركة، خالل دورة أعمالھا العادیة ، بعملیات إسناد التأمین، حیث تؤمن ھذه الترتیبات تنوع 
بالتحكم في الخسائر المحتملة الناجمة عن المخ�اطر الكب�رى وت�ؤمن إمكانی�ة نم�و إض�افي. ی�تم ج�زء كبی�ر م�ن عملی�ات إع�ادة الت�أمین 

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

أو دفعات مستحقة من معیدي التأمین وحصة الشركة في الخسائر القابلة لالسترداد من معیدي التأمین. تقدر المب�الغ المس�تحقة  التأمین
 .من لھمأمین بنفس الطریقة التي یتم بھا تقدیر التزامات المطالبات المتعلقة بالمؤمن اعادة الت

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

ع�ادة الت�أمین ال�ى قیمت�ھ إن الشركة تقوم بخف�ض القیم�ة الدفتری�ة الص�ل إعادة التأمین فإنخفاض في موجودات إموضوعي بانھ حدث 
المت�راكم. تق�وم الش�ركة بجم�ع أدل�ة موض�وعیة  ف�ائضالقابلة لالسترداد وتقوم باثبات خسارة االنخفاض في قائم�ة عملی�ات الت�أمین وال

االخ�رى. كم�ا ی�تم احتس�اب واألرص�دة المدین�ة  بوجود انخف�اض أص�ل اع�ادة الت�أمین باس�تخدام نف�س الطریق�ة المتبع�ة لم�دیني الت�أمین
 خسارة االنخفاض باتباع نفس الطریقة المستخدمة لھذه الموجودات المالیة.

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وإمكانیة عدم تحصیلھا

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

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

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

 خفاض في القیمة العادلة.بالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالقیمة العادلة، یحدد اإلنخفاض في القیمة على اساس االن •
یة بالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالتكلفة، یحدد اإلنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات النقد •

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

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

 :التالیة األحداث عن الشركة قبل
 

 ؛قترضلمصدر أو الما تؤثرعلىصعوبات مالیة 
 

 اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد. •
 ھناك احتمالیة إلفالس الُمصدر أو المقترض أو إعادة الھیكلة المالیة. •
 عدم وجود سوق نشط للموجودات المالیة بسبب الصعوبات المالیة. •
انات ملحوظة تشیر إلى أن ھناك انخفاض في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من مجموعة من الموجودات المالیة بی •

مع األصول  أن االنخفاض ال یمكن بعد تحدیده على الرغم منیمكن 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 

التي لیس لھا عمر إنتاجي محدد بل یتم مراجعة االنخفاض الدائم في قیمتھا بشكل سنوي. یتم  ستھالك الموجوداتإال یتم 
مراجعة االنخفاض في قیمة الموجودات الخاضعة لالستھالك عندما تشیر االحداث أو التغیر في الظروف إلى أن القیمة 

 الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد.
 

ن الھبوط في القیمة، والتي تمثل الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابلة لالسترداد یتم إثبات الخسارة الناتجة ع
ً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى. لغرض تقدیر االنخفاض ، یتم تجمیع  وھي القیمة العادلة لألصل ناقصا

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

 تكالیف إستحواذ وثائق تأمین مؤجلة

المالیة عند إصدار أو إعادة تجدید عقود التأمین بالقدر الذي  الفترةیتم تأجیل التكالیف المباشرة وغیر المباشرة المتكبدة خالل 
كتتاب األخرى كمصروف عند تكون فیھ ھذه التكالیف قابلة لالسترداد من االقساط المستقبلیة. یتم إثبات كافة تكالیف اإل

 تكبدھا.
 

فترة االقساط المستقبلیة المتوقعة ما عدا  وبعد اإلثبات األولي لھا، یتم إطفاء ھذه التكالیف بطریقة النسبة والتناسب على مدى
الشحن البحري حیث یكون الجزء المؤجل التكلفة المتكبدة خالل الربع األخیر . یتم قید اإلطفاء في قائمة نتائج عملیات التأمین 

 والفائض المتراكم . 
 

منافع االقتصادیة المستقبلیة التي تضمنھا ذلك حتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطریقة المتوقعة الستنفاذ الإیتم 
 االصل وذلك بتعدیل فترة اإلطفاء ، ویتم اعتبار ذلك كتغیر في التقدیرات المحاسبیة.

 
 ستثماراتاإل

جمیع اإلستثمارات یتم قیدھا المبدئي على أساس التكلفة ، القیمة العادلة لھا و المتضمنة مصاریف اإلستحواذ على تلك 
ً الیھا،في حال جمیع األصول المالیة ال یتم  اإلستثمارات .إن اإلصول المالیة یتم تسجیلھا المبدئي بالقیمة العادلة مضافا

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

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

إستثمارات یتم قید قیمتھا العادلة في قائمة الدخل أ)  
ائمة الدخل إذا تم قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق بھ وكان تصنف اإلستثمارات كإستثمارات یتم قید قیمتھا العادلة في ق

ً وفقاً إلستراتجیة الشركة. ھذه االستثمارات یتم تسجیلھا بتكلفھ عند شراءھا .الحقا، یتم إعادة  تصنیفھا تحت ھذا البند موثقا
م قیدھا في قائمة عملیات  المساھمین و تقییم ھذه االستثمارات لتعكس قیمتھا العادلة. إن جمیع التغیرات في القیمة العادلة یت

 عملیات التأمین و الفائض المتراكم.
 

 ب) إستثمارات متاحة للبیع 
بعد التسجیل األولي، یتم عادة إعادة قیاس االستثمارات المصنفة على أنھا "متاحة للبیع" بالقیمة العادلة ما لم یكن من غیر 

یھا، وفي ھذه الحالة یتم قیاس االستثمار طبقاً للتكلفة ناقصاً االنخفاض في القیمة. الممكن تحدید القیمة العادلة بصورة یعتمد عل
تظھر التغیرات في القیمة العادلة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل إلى أن یتم بیع االستثمار أو حدوث انخفاض دائم في 

التي سبق إظھارھا في قائمة الدخل المتراكمة و الخسارة قیمتھ. في حالة البیع أو االنخفاض الدائم في القیمة فإن الربح أ
 .الشامل یتم إدراجھا في قائمة عملیات المساھمین
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 المحاسبة بتاریخ التداول 

 
التداول (أي التاریخ الذي تلتزم فیھ یتم إثبات أو شطب كافة العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریخ 

الشركة بشراء أو بیع الموجودات) . العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة ھي العملیات التي تتطلب أن 
 یتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنیة التي تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق.

 
یة وشبھ النقدیةالنقد  

 
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
 

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

 حیاتھا العملیة المقدرة كما یلي:
 عدد السنوات  
   

 ٤  سیارات
و معدات مكتبیةاثاث وتجھیزات    ۷ 

وبرامج أجھزة كمبیوتر   ٤ 
 ۷  تحسینات على المأجور

 
تحدد االرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة ویتم قیدھا في قائمة عملیات 

 التأمین والفائض المتراكم.
ي قائمة عملیات المساھمین تقید مصاریف الصیانة واالصالح العادیة التي ال تزید جوھریا عن العمر االنتاجي المقدر لالصل ف

عند ظھورھا. اما مصاریف التجدیدات والتحسینات ، ان وجدت، فتعتبر مصاریف رأسمالیة وھذه الموجودات ھلى ھذا النحو 
 یتم ایقافھا.

 
 مخصصات االلتزامات

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

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

 ذمم دائنة تجاریة واخرى مستحقة الدفع
 

  ة.یالفعل طریقة العمولةیتم اثبات الذمم الدائنة التجاریة مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالكلفة المطفأة باستخدام 
 بھا فواتیر للشركة. ریتم اثبات االلتزامات بالنسبة للمبالغ الواجب سدادھا عن الخدمات المستلمة سواء صدرت بھا فواتیر أم لم یصد

 
 تحویل العمالت األجنبیة

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

 إن ذلك التاریخ .الریال السعودي باألسعار السائدة في  إلى كما في تاریخ قائمة المركز المالي األجنبیةبالعمالت  والمطلوبات النقدیة
دات تسدید ھذه العملیات أو تحویل العمالت االجنبیة باسعار الصرف في نھایة العام للموجووالخسائر الناتجة عن  المكاسب

 عملیات التأمین والفائض المتراكم او قائمة عملیات المساھمین.ضمن قائمة  إدراجھایتم  والمطلوبات المالیة
 
 

۱٥ 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص. ۳

 
 إختبار كفایة المطلوبات

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

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

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

 
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

 
ً لشروط وأحكام نظام العمل  ً تجنیب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة كمبلغ مقطوع یتوجب دفعھ لجمیع الموظفین طبقا یتم حالیا
السعودي عند إنھاء عقود عملھم. یحتسب ھذا االلتزام كقیمة حالیة للمزایا المكتسبة التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ العمل في 

. تحسب مكافأة نھایة الخدمة للموظفین على أساس رواتب الموظفین األخیرة وبدالتھم وسنوات خدمتھم تاریخ قائمة المركز المالي
 المتراكمة كما ھو مبین بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة. 

 
 إثبات اإلیرادات

 
 إثبات دخل األقساط والعمولة

إصدار وثیقة التأمین. یتم تسجیل الجزء من األقساط والعموالت التي سیتم إكتسابھا مستقبالً  یتم إثبات إجمالي األقساط والعموالت عند
كـ "أقساط وعموالت غیر مكتسبة" على التوالي، ویتم تأجیلھا بصورة مماثلة على مدى فترة وثیقة التأمین المعنیة ما عدا الشحن 

من اجمالي األقساط المكتتبة خالل السنة  أخر ثالثة أشھربحري یمثل البحري. إن الجزء غیر المكتسب من التأمین على الشحن ال
 المالیة الحالیة.

المالیة كأقساط غیر مكتسبة، ویتم تأجیلھا  السنةتظھر أقساط التأمین ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار الساریة لما بعد نھایة 
 بإستعمال الطرق التالیة:

 .البحري التأمین أقساط منثالثة أشھر أخر  •
 عدد األیام الفعلیة لكافة فئات التأمین األخرى. •

 
 دخل العمولة

 
 یتم إثبات دخل العموالت على أساس العائد الفعلي بعد األخذ بعین االعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة السائد.
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) المحاسبیة السیاسات ألھم ملخص. ۳

 توزیعات األرباح
 

 األرباح عند اإلقرار بأحقیة استالمھا.یتم إثبات توزیعات 
 

 المطالبات
 

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

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

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

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

 المتراكم للسنة.
 

 بات تحت التسویة على أساس إجمالي، ویتم إظھار الجزء المتعلق بمعیدي التأمین بصورة منفصلة.یتم إظھار المطال
 

 تعویضات الحطام و اإلستردادات
 

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

 
ان تقدیرات مستردات الحطام المدرجة بمثابة مخصص في قیام التزامات التأمین بخصوص المطالبات، والمركبات الحطام أو 

استرداده الممتلكات المقتناة یتم اثباتھا في بند الموجودات االخرى عند تسدید االلتزام. ان المخصص عبارة عن المبلغ الذي یمكن 
 بشكل معقول من بیع السیارات أو الممتلكات.

 
ایضا تعتبر تعویضات االسترداد بمثابة مخصص في قیام التزامات التأمین بخصوص المطالبات، ویتم اثباتھا في بند الموجودات 

ن التصرف ازاء الطرف االخرى عند تسدید االلتزام. ان المخصص عبارة عن التقییم للمبلغ الذي یمكن استعادتھ بشكل معقول م
 الثالث.

 
 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 

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

ئض المتراكم وقائمة عملیات المساھمین إال اذا كان ذلك مطلوباً او مسموحاً من قبل المعاییر المحاسبیة او قائمة عملیات التأمین والفا
 تفسیراتھا.
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) -. ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ۳

 عقود االیجار

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

 
 وضریبة الدخل اةـالزك

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

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

 
 دخل عموالت غیر مكتسبة

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

 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 لعادلة لكافة االدوات المالیة االخري باستخدام ایتم تقدیر القیمة و. مخاطر مماثلة
 

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

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

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

 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
 فیھا جمیع المعطیات الجوھریة مبنیة على معلومات ملحوظة من السوق.

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

 
 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة

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

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

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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) -. ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة ۳

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

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

 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 صلة متاحة یتم تقییمھا بانتظاممنف
 التالیة: الثالثة قطاعات االعمال الرئیسیة 

 
  تأمین السیارات، تقوم بتغطیة الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسیارات ویستثنى من ذلك مخاطر النقل. •
 الصحي،  ویشمل التأمین على التكالیف الطبیة واألدویة وجمیع الخدمات والمستلزمات الطبیة والعالجیة.التأمین  •
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
لم تحدث أیة معامالت بین القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أیة معاملة، فإنھا تتم وفقاً ألسعار التحویل بین قطاعات 
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.
 

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

 القادمة.
 

 االلتزامات النھائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقیات التأمین 
 

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

تقدیراً للمطالبات التي یتوقع اإلفصاح عنھا بعد تاریخ  مطالبات المتكبدة غیر المفصح عنھبموجب ھذه المطالبات. یعتبر مخصص ال
 .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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 شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
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 (تتمة) .  التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة٤

 (تتمة) المطالبات المقدمة بموجب اتفاقیات التأمینااللتزامات النھائیة الناتجة عن 
 

تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طریق التحكیم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسویات مخاطر 
المتكبدة، والمطالبات المتكبدة  مستقلة بتقدیر المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات

 .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
 

بمراجعة الذمم المدینة التي تعتبر ھامة بمفردھا، وكذلك الذمم المدینة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالیة  تقوم الشركة
التي لھا خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قیمتھا. ان الذمم المدینة التي یتم مراجعتھا بصورة فردیة للتأكد 

لتي یتم بشأنھا إثبات أو یستمر في إثبات خسارة اإلنخفاض ال یتم إدراجھا عند مراجعتھا بصورة من وجود إنخفاض في قیمتھا وا
جماعیة للتأكد من وجود إنخفاض في قیمتھا. تتطلب مراجعة اإلنخفاض في القیمة ھذه إجراء األحكام والتقدیرات. وإلجراء ذلك، 

تبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً على القدرة على سداد تقوم الشركة بتقویم خصائص االئتمان التي تأخذ بعین االع
 كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدیة.

 
 تكالیف إستحواذ وثائق تأمین مؤجلة 

 
قائمة  یتم تسجیل بعض تكالیف اإلستحواذ المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على عقود جدیدة كتكالیف اإلستحواذ المؤجلة وتطفأ في

عملیات التأمین  والفائض المتراكم على مدى فترة العقد وبما یتماشى مع شروط التغطیة المعنیة.  اذا لم یتم تحقیق االفتراضات 
المتعلقة بالربحیة المسقبلیة لھذه الوثائق ، فإن إطفاء ھذه المصاریف یمكن أن یتسارع ، وھذا قد یتطلب أیضا شطب اضافي لھذه 

 لة في قائمة عملیات التأمین و الفائض المتراكم.المصاریف المؤج
 

 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.

 
  حكمھ يف النقد وما. ٥

 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 

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

 ٤۱٫۹٤۱ ٤٥٫۰٥۰ لدى البنوكفي الصندوق و نقد 
 ۸۸٫۰۰۰ ۱۲۲٫٥٦۳ ودیعة قصیرة األجل

 ۱٦۷٫٦۱۳ ۱۲۹٫۹٤۱ 
   عملیات المساھمین

 ۳۲٫۲۳٥ ۱۸٫٥٥۱ لدى البنوك في الصندوق و نقد
 ۱۲٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰ ودیعة قصیرة األجل

 ۳۰٫٥٥۱ ٤٤٫۲۳٥ 
 

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.

 

۲۰ 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
  ألجلودائع . ٦

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

   تأمینعملیات ال
 - ٥۰٫۰۰۰ ألجل دائعو

 
ی��تم االحتف��اظ ب��الودائع ألج��ل ل��دى البن��وك التجاری��ة. ھ��ذه الودائ��ع ألج��ل مس��جلة ب��اللایر الس��عودي ویك��ون م��دة 
استحقاقھا مابین أكثر من ثالثة أش�ھر وأق�ل م�ن اثن�ى عش�ر ش�ھراً. القیم�ة الدفتری�ة لھ�ذه الودائ�ع ألج�ل معقول�ة 

 .التقریروتقریبیة لقیمتھا العادلة في تاریخ إعداد 
 

 ، صافيأقساط تأمین مدینةذمم  .۷
 

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 ٤۷٫٥۲۸ ۸٤٫۹٦٥ المطلوب من حملة وثائق التأمین
 ۱٥۸ ۱٤۹ عالقة ذاتأطراف  -حملة وثائق التأمین من المطلوب 

)۲٫٦۲۲( مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  )۱٫٦۷۱(  
 ۸۲٫٤۹۲ ٤٦٫۰۱٥ 

 
 وغیر منخفضة القیمةمتأخرة السداد  
یوم ۹۰أقل من   یوم ۱۸۰الى  ۹۱من   یوم ۱۸۰أكثر من    المجموع 

م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
     

 ۸٤٫۹٦٥ ۳٫۷۳۰ ۹٫۷۸٤ ۷۱٫٤٥۱ المطلوب من حملة وثائق التأمین
 -المطلوب من حملة وثائق تأمین 

 ۱٤۹ ۱۲ ٤۹ ۸۸ أطراف ذو عالقة
مخصص دیون مشكوك في 

)۱٫٤٦۸( - تحصیلھا  )۱٫۱٥٤(  )۲٫٦۲۲(  
صافي  ،اقساط التامین المدینةذمم   ۷۱٫٥۳۹ ۸٫۳٦٥ ۲٫٥۸۸ ۸۲٫٤۹۲ 
 

 متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة 
یوم ۹۰أقل من   یوم ۱۸۰الى  ۹۱من   یوم ۱۸۰أكثر من    المجموع 

۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ لایر سعودي) (ألف   (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
     

 ٤۷٫٥۲۸ ۲٫۷۸۲ ٦٫۱٥٥ ۳۸٫٥۹۱ المطلوب من حملة وثائق التأمین
 -المطلوب من حملة وثائق تأمین 

 ۱٥۸ ۱ ٥۰ ۱۰۷ أطراف ذو عالقة
مخصص دیون مشكوك في 

)۹۳۱( - تحصیلھا  )۷٤۰(  )۱٫٦۷۱(  
صافي  ،المدینةاقساط التامین ذمم   ۳۸٫٦۹۸ ٥٫۲۷٤ )۲٫۰٤۳(  ٤٦٫۰۱٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۱ 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 ، صافي (تتمة)أقساط تأمین مدینةذمم  .۷

 
 

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ احركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھ
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 
   

 ۸۳۱ ۱٫٦۷۱ السنة الرصید في بدایة
 ۸٤۰ ۹٥۱ إضافة مخصص خالل السنة

 ۱٫٦۷۱ ۲٫٦۲۲ نھایة السنةالرصید في 
 

لتكون قابلة لالسترداد بشكل كامل ال تقوم  .السابقة الخبرة على بناءً  وذلك التأمین، أقساطتوقع استالم كافة مبالغ الم من
% من ۲٦الشركة بأخذ ضمانات على المبالغ المدینة وبالتالي فإن غالبیة الذمم غیر مضمونة. یشكل اكبر خمسة عمالء 

%). تتكون الذمم المدینة من عدد كبیر من العمالء وشركات ۲٦: ۲۰۱٤( ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الذمم المدینة القائمة كما في 
 ین بشكل أساسي في المملكة العربیة السعودیة.تأم

 
 

 بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل . إستثمارات۸
 

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) عملیات المساھمین

   
 ۱٦٫۹۲۸ ٥٫۳۱۹ السنةالرصید في بدایة 
 ٥٫۳۲٤ - السنةمشتریات خالل 

)٥٫۳۱۹( السنةإستبعادات خالل   )۱٦٫۹۲۸(  
)٥( - التغیر في القیمة العادلة لإلستثمار  

 ٥٫۳۱۹ - السنةالرصید في نھایة 
 
 

 
 ستثمارات متاحة للبیع إ. ۹

 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 

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

 ۲۰٫۷۹۷ ۲٦٫٥۰۳ استثمار في صكوك
 ۱۷٫٤۷۳ ۱۹٫۳٦۱ صنادیق إستثماریة مشتركة

 - ۱۷٫٦٥٥ أوراق مالیة مدرجة
 ۱٫۹۲۳ ۱٫۹۲۳ مدرجة  غیر أوراق مالیة

 ٦٥٫٤٤۲ ٤۰٫۱۹۳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۲ 
 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 إستثمارات متاحة للبیع (تتمة). ۹

 
  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في كما 

 

 

الرصید في بدایة 
 السنة

 ألف لایر سعودي)(

 الحركة خالل
 السنة 

 (ألف لایر سعودي)

القیمة  يالتغیر ف
 للسنةالعادلة 

 (ألف لایر سعودي)

الرصید في نھایة 
 السنة

 (ألف لایر سعودي)
ستثمار في شركة نجم لخدمات إ

 ۱٫۹۲۳ - - ۱٫۹۲۳ التأمین
إستثمار في صنادیق إستثماریة 

 ۱۹٫۳٦۱ ۱٫٦۸٤ ۲۰٤ ۱۷٫٤۷۳ مشتركة
 ۲٦٫٥۰۳ ۷۰٦ ٥۰۰۰ ۲۰٫۷۹۷ استثمار في صكوك
)٦٫۳۷٥( ۲٤٫۰۳۰ - أوراق مالیة مدرجة  ۱۷٫٦٥٥ 

  ٤۰٫۱۹۳ ۲۹٫۲۳٤ )۳٫۹۸٥(  ٦٥٫٤٤۲ 
         

 
 

 م ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱  فيكما 
 

 
 

الرصید في بدایة 
 السنة

 سعودي)ألف لایر (

 الحركة خالل
 السنة 

 (ألف لایر سعودي)

التغیر في القیمة 
 سنةللالعادلة 

 (ألف لایر سعودي)

الرصید في نھایة 
 السنة

 (ألف لایر سعودي)
إستثمار في شركة نجم لخدمات 

 ۱٫۹۲۳ - - ۱٫۹۲۳ التأمین 
إستثمار في صنادیق إستثماریة 

)۱٫۱٥٦( ۱۸٫۲٦٦ مشتركة  ۳٦۳ ۱۷٫٤۷۳ 
 ۲۰٫۷۹۷ ٦٤۹ - ۲۰٫۱٤۸ استثمار في صكوك

  ٤۰٫۳۳۷ )۱٫۱٥٦(  ۱٫۰۱۲ ٤۰٫۱۹۳ 
 

و و اإلستثمار في صنادیق إستثماریة مشتركة  ۳ ىمستوأعاله ضمن  في شركة نجم لخدمات التأمین تم تصنیف اإلستثمار
 . ۲صكوك ھیئة الطیران المدنى ضمن مستوى 

 
أرباح غیر :  ۲۰۱٤  دیسمبر ۳۱( ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  المنتھیة للسنة ملیون لایر سعودي ۳٫۹۸٥غیر المحققة  خسائربلغت ال
التغیرات في حقوق المساھمین كإحتیاطي إستثمارات متاحة )، و قد تم اإلعتراف بھا في قائمة ملیون لایر سعودي ۱٫۰۱۲محققة 

م: ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۲٫٥٥۹م: ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ للبیع. و بلغ إحتیاطي إستثمارات متاحة للبیع في
 .)لایر سعودي ملیون ۱٫٤۲٦

 
 . تكالیف إستحواذ وثائق التأمین المؤجلة۱۰
 

  م۲۰۱٥ م٤۲۰۱
  (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي)

 ینایر ۱الرصید في  ۱۱٫۹۲۹ ۱۲٫۰٦٥
 تكالیف متكبدة خالل السنة ۳٦٫۱۹۸ ۲۲٫۳۸٤

)۲۲٫٥۲۰(  )۲٦٫٥۷٤(  المحمل خالل السنة 
 دیسمبر  ۳۱الرصید في  ۲۱٫٥٥۳ ۱۱٫۹۲۹

 
 
 
 

۲۳ 
 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 ىخرأ مدفوعة مقدما وذمم مدینة بالغم. ۱۱

  م۲۰۱٥ م٤۲۰۱
  سعودي)(ألف ریـال  (ألف ریـال سعودي)

 عملیات التأمین  
 رسوم مؤجلة إلدارة المطالبات  - ۲٫٦٤۲
 مصروفات مدفوعة مقدما ٦٫٤۰٦ ۳٫۱۸٤
 )۲٦ (إیضاح ودائع ضمانات ۱٫۹٦٥ ۱٫۸۳۰

 دفعات مقدمة للموظفین ۱٫۰٦٦ ۸۰۷
 ىأخر ۱۲٫۸٤۳ ۳٫٥٥۲

۱۲٫۰۱٥ ۲۲٫۲۸۰  
 

   عملیات المساھمین
 ۲٫۳٤٥ ۲٫۳٤٥ زكاة مستردة من المساھمین

 ۳٤٦ ٤۲ ذمم مدینة أخرى
 ۲٫۳۸۷ ۲٫٦۹۱ 

 
 

 ممتلكات و معدات، صافي .۱۲
 

 عملیات التأمین

 سیارات

 

اثاث وتجھیزات 
 و معدات مكتبیة

 

 و برامج أجھزة
 كمبیوتر

 

تحسینات على 
 المباني

 

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

          التكلفة:
 ۱۳٫٥۹۲  ۲٫٦٥۱  ٦٫۲۹۲  ٤٫٥٥۹  ۹۰ ۲۰۱٥ینایر  ۱
 ۱٫٤۳۸  ۱٤۰  ۷٥٦  ٥۱۷  ۲٥ ضافاتاإل

 ۱٥٫۰۳۰  ۲٫۷۹۱  ۷٫۰٤۸  ٥٫۰۷٦  ۱۱٥ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
          

          :المتراكم ستھالكاإل
 ۷٫٦٤٥  ۱٫۱۹۷  ۳٫۰٦۷  ۳٫۲۹۱  ۹۰ ۲۰۱٥ینایر  ۱
 ۱٫۹۳۳  ٥۲۹  ۷۱۸  ٦۸٤  ۲ لسنةخالل ا محملال

 ۹٫٥۷۸  ۱٫۷۲٦  ۳٫۷۸٥  ۳٫۹۷٥  ۹۲ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
          

          :صافي القیمة الدفتریة

 ٥٫٤٥۲  ۱٫۰٦٥  ۳٫۲٦۳  ۱٫۱۰۱  ۲۳ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 ٥٫۹٤۷  ۱٫٤٥٤  ۳٫۲۲٥  ۱٫۲٦۸  - ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱

 
 
 
 
 
 
 
 

۲٤ 
 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 ةمكتسبالعموالت غیر ال دخل .۱۳

  م۲۰۱٥ م٤۲۰۱
  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)

 ینایر ۱كما في  ۲٫۳۰۷ ۱٫۷۱۰
 عموالت مستلمة خالل السنة  ٤٫٤۳٤ ٤٫٥٤۸

)۳٫۹٥۱(  )٤٫۷۹۸(  عموالت مكتسبة خالل السنة 
 دیسمبر ۳۱كما في  ۱٫۹٤۳ ۲٫۳۰۷

 
 الحركة في األقساط غیر المكتسبة .۱٤

  م۲۰۱٥ م٤۲۰۱
  (ألف لایر سعودي) سعودي)(ألف لایر 

 ینایر  ۱إجمالي األقساط غیر المكتسبة كما في  ۱٥٤٫۹۲٤ ۱٥٦٫۲۸۱
 دیسمبر ۳۱إجمالي األقساط غیر المكتسبة كما في  ۲۳٤٫۹۷۱ ۱٥٤٫۹۲٤

 في األقساط غیر المكتسبة الحركة )۸۰٫۰٤۷( ۱٫۳٥۷
   

 ینایر  ۱حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة كما في  ۲٦٫٥۱۱ ٤٤٫٥٤۸
  دیسمبر ۳۱حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة كما في  ۳٤٫٤۲۰ ۲٦٫٥۱۱

)۱۸٫۰۳۷(  في حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة الحركة ۷٫۹۰۹ 
)۱٦٫٦۸۰(  )۷۲٫۱۳۸(  في األقساط غیر المكتسبة، صافي الحركة 

 
 
 

 المطالبات .۱٥
  م۲۰۱٥ م٤۲۰۱

  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)
 إجمالي المطالبات المدفوعة  ۲۸٤٫۳۱۷ ۱٦٥٫٥۰۳
 )أدناه (انظر ایضاح أ إجمالي المطالبات تحت التسویة كما في نھایة السنة ۷۲٫۱۳۷ ٤۳٫٥۷۲

۲۰۹٫۰۷٥ ۳٥٦٫٤٥٤  
 التسویة كما في بدایة السنةإجمالي المطالبات تحت  )٤۳٫٥۷۲( )۳۳٫٥۸۷(

 إجمالي المطالبات المتكبدة ۳۱۲٫۸۸۲ ۱۷٥٫٤۸۸
   
 المبالغ المستردة من معیدي التأمین )۲٤٫٤۹۱( )۲۲٫۳۳۳(

)۹٫۱۰٦٫٥( )٦۰۷( 
(انظ�ر  كما ف�ي نھای�ة الس�نة تحت التسویة حصة معیدي التأمین من المطالبات

 ایضاح ب)
)۳۱٫٤۳۹( )۳۰٫۹۹۸(  

 كما في بدایة السنة تحت التسویةحصة معیدي التأمین من المطالبات  ۹٫۱۰٦ ٥٫۳۰۸
 حصة معیدي التأمین من المطالبات )۲۱٫۸۹۲( )۲٦٫۱۳۱(

 صافي المطالبات المتكبدة ۲۹۰٫۹۹۰ ۱٤۹٫۳٥۷
 

تشمل مخصص المطالبات المتكبدة غیر المفصح عنھا بالصافي  ۲۰۱٥ ردیسمب ۳۱كما في  تحت التسویةإجمالي المطالبات  ) أ
 .)يسعود لایر ألف ۲٦٫٤۸۰:  ۲۰۱٤سعودي (  لایر ألف ٥٦٫۰٤٥والبالغة 

من المتوقع إستالم المبالغ المستحقة من معیدي التأمین في غضون إثني عشر شھراً من ت�اریخ التقری�ر. ی�تم إحتس�اب حص�ة  ) ب
 ائمة على أساس نسبة توزیع الخطر ذات الصلة.معیدي التأمین من المطالبات الق
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) المطالبات .۱٥

 
 جدول تطویر المطالبات

 
یب��ین الج��دول الت��الي المطالب��ات المتراكم��ة المتكب��دة، بم��ا ف��ي ذل��ك المطالب��ات المتكب��دة والت��ي ل��م یبل��غ عنھ��ا للح��وادث الس��نویة 
المتعاقبة حتى تاریخ قائمة المركز المالي، بالمقارنة مع المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ. ان تك�وین مطالب�ات الت�أمین ی�وفر 

 تقدیر القیمة النھائیة للمطالبات. مقیاس على قدرة الشركة على 
تھدف الش�ركة عل�ى الحف�اط عل�ى احتیاطی�ات كافی�ة فیم�ا یتعل�ق بعملی�ات الت�أمین م�ن اج�ل الحمای�ة لھ�ذه المطالب�ات المس�تقبلیة 

للمطالب�ات  والتطورات السلبیة، كلما كانت توقعات المطالبات والتكلفة النھائیة للمطالبات اكثر یقینا یمكن ازالة النتائج العكس�یة
والتي ین�تج عنھ�ا عك�س االحتیاطی�ات الح�وادث المكون�ة ف�ي الس�نوات الس�ابقة وم�ن اج�ل الحف�اظ عل�ى احتیاطی�ات كافی�ة تق�وم 
الشركة بتحویل جزء كبیر من ھذه االحتیاطیات المعكوسة ف�ي الس�نوات الس�ابقة ال�ى احتی�اطي ح�وادث للس�نة الحالی�ة ، عن�دما 

 .نھائیة للمطالباتلقل وضوحا وھناك جزء كبیر من عدم التیقن یتم تحمیلھا الى التكلفة اتكون عملیة انشاء المطالبات أ
 
 

 الحادث سنة
۲۰۱۱ 

 االجمالي ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ وماقبلھا
       :النھائیة المطالبات تكلفة تقدیر

  ۳۱۱٫٤٦۹ ۱٤۱٫۹۸۸ ۱۰٥٫٦۲٤ ۷۹٫۰۹۲ ۸۹٫۸٤۷ الحادث سنة نھایة في
  - ۱۷٤٫٤۳٦ ۱٥۸٫۱۱٤ ۱۰۲٫۸۲۹ ۱۲٥٫٤٥٤ سنة بعد
  - - ۱٦۳٫٦۲۹ ۱۱۲٫٦۸۰ ۱۳۳٫۱۲۰ سنتین بعد
  - - - ۱۱٦٫۱٦٦ ۱۳۷٫۷٦۳ سنوات ثالث بعد
  - - - - ۱٤۲٫۰٦۲ سنوات أربعة بعد
  - - - - ۱٤۲٫۷۲۱ سنوات خمس بعد

 ۹۰۸٫٤۲۱ ۳۱۱٫٤٦۹ ۱۷٤٫٤۳٦ ۱٦۳٫٦۲۹ ۱۱٦٫۱٦٦ ۱٤۲٫۷۲۱ المتراكمة للمطالبات الحالي التقدیر
 )۸۳٦٫۲۸٤( )۲٤۷٫۲۷۰( )۱۷۰٫٤۸۸( )۱٦۰٫۸٦۷( )۱۱٥٫۳۹۸( )۱٤۲٫۲٦۱( تاریخھ حتى المتراكمة الدفعات

 المرك���ز قائم���ة ف���ي درج���ةمال المطلوب���ات
 ۷۲٫۱۳۷ ٦٤٫۱۹۹ ۳٫۹٤۸ ۲٫۷٦۲ ۷٦۸ ٤٦۰ المالي

 
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱

 الحادث سنة
۲۰۱۰ 

 االجمالي ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ وماقبلھا
       :النھائیة المطالبات تكلفة تقدیر

  ۱٤۱٫۹۸۸ ۱۰٥٫٦۲٤ ۷۹٫۰۹۲ ٦۱٫٤٥۳ ۲۸٫۳۹٤ الحادث سنة نھایة في
  - ۱٥۸٫۱۱٤ ۱۰۲٫۸۲۹ ۸٦٫۷۸٦ ۳۸٫٦٦۸ سنة بعد
  - - ۱۱۲٫٦۸۰ ۹۲٫۹٥۷ ٤۰٫۱٦۳ سنتین بعد
  - - - ۹٦٫۲۸۱ ٤۱٫٤۸۲ سنوات ثالث بعد
  - - - - ٤۲٫۹۰۳ سنوات أربعة بعد

 ٥٥۱٫۹٦٦ ۱٤۱٫۹۸۸ ۱٥۸٫۱۱٤ ۱۱۲٫٦۸۰ ۹٦٫۲۸۱ ٤۲٫۹۰۳ المتراكمة للمطالبات الحالي التقدیر
 )٥۰۸٫۳۹٤( )۱۰۹٫۳٦۹( )۱٤۸٫٥۳٦( )۱۱۱٫۷۰۳( )۹٦٫۰۸٦( )٤۲٫۷۰۰( تاریخھ حتى المتراكمة الدفعات

 ٤۳٫٥۷۲ ۳۲٫٦۱۹ ۹٫٥۷۸ ۹۷۷ ۱۹٥ ۲۰۳ المالي المركز قائمة في المدرجة المطلوبات
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 دائنة ذمم. ۱٦
 

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) عملیات الـتأمین

 ۲٫٦۹٦ ۲٫۹۷۷ رسوم إدارة المطالبات
 ۲٫۸٦٥ ٤٫٥۷٥ وسطاء التـأمین

 ۲٫۱۷٦ ٥٫٦۹۹ مقدمي الخدمات الطبیة
 ۱٫۲۱۱ ۱٫۷۷۰ رسوم مستحقة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

 ۳٫٥۰۷ ٦٫۳۸۲ ذمم دائنة لحملة الوثائق
 ٤٥۹ ۳٤۰ أخرى

 ۲۱٫۷٤۳ ۱۲٫۹۱٤ 
 

 مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى. ۱۷
 

  م۲۰۱٥ م۲۰۱٤
  (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)

 عملیات التأمین  
   

 مصاریف مستحقة ٦٫۹۰۷ ۳٫۰۰۹
 مطلوبات أخرى ٤٦٦ ٥۷٥

۳٫٥۸٤ ۷٫۳۷۳  
 عملیات المساھمین  
   

 مصاریف مستحقة ۱۰۰ ٦۱
 أخرى مطلوبات ٥۷۳ ٥٥۲
٦۱۳ ٦۷۳  

 
  ودیعة نظامیة. ۱۸

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

   عملیات المساھمین
 ۲۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰ ودیعة نظامیة

 
% م�ن رأس الم�ال ۱۰ تمشیاً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، قامت الشركة بإیداع الودیعة النظامیة بنسبة

س�حب ھ�ذه الودیع�ة  نال یمكمن قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.  ختیارهإتم یملیون لایر سعودي في بنك  ۲۰المدفوع ما قیمتھ 
  النظامیة بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 وضریبة الدخل  الزكاة. ۱۹

 
 : یلي مما الحالیة السنة مخصص مكونات تتألف

 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 

 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) 
   

 ۲۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰  حقوق المساھمین
 ۲٫۳۲۱ ٦٫۸۲۳ رصید مخصص مدور و تعدیالت

 )۱٦٤٫۳۰٤( )۱٤۰٫۸۹٤( صافي القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل
 ۱٫٤۲٦ )۲٫٥٥۹( أرباح غیر مكتسبة من إستثمارات متاحة للبیع

 ٦۳٫۳۷۰ ۳۹٫٤٤۳ 
 ۸٫۹۳۲ ۱۱٫۱۳۳ الربح المعدل للسنة

 ٤۸٫۳۷٥ ۷٤٫٥۰۳ الوعاء الزكوي

 
الفروقات ب�ین النت�ائج المالی�ة والزك�اة الخاض�عة للض�ریبة ق�د تك�ون بص�فة رئیس�یة بس�بب تع�دیالت معین�ة وفق�ا لألنظم�ة إن 

 المالیة ذات الصلة.
 

 : فیما یلي حركة الزكاة وضریبة الدخل 
 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
 (ألف ریـال سعودي) (ألف ریـال سعودي) 

 ۱٫۱۱۹ ۱٫۲۹٤  السنة بدایةالرصید في 
 ۱٫٦٦۳ ۷۲۰ السنةالمحمل خالل 
السنةالمدفوع خالل   )۱٫۲٦٦(  )۱٫٤۸۸(  

 ۱٫۲۹٤ ۷٤۸ السنةالرصید في نھایة 
 

 

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

 
 

 موقف الربط :
 م .۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱الدخل للسنوات حتى ضریبة ـریبة الدخــل الخاصــة بمصلحة الزكاة وم تقــدیم إقــرارات الزكـاة وضت

م. قامت المصلحة بعمل ربط إضافي على ۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱تم الحصول على شھادة نھائیة من المصلحة للسنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي التي لم یتم تسجیلھا في القوائم المالیة  ۱٫۸٦م بمبلغ ۲۰۱۰م و ۲۰۰۹م، ۲۰۰۸اإلقرارات للسنوات 

الدخل یتمثل في عدم اإلعتراف بجزء من نفقات ما ضریبة مصلحة الزكاة و األولیة. اإلختالف الرئیسي في الربط المستلم من
اإلستقطاع و الشركة بصدد عمل إعتراض على ھذا الربط وتثـــق اإلدارة في أن نتیجـــة اإلعتــراض  قبل التأسیس وضریبة

 سعودي لمصلحة ملیون لایر ۱٫۸۳سوف تكون في صالحھــا. في ھذا الخصوص، الشركة أصدرت خطاب ضمان بمبلغ 
 ).۲٦الدخل ( انظر اإلیضاح ضریبة الزكاة و
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
  مالال سرأ .۲۰
 

سھم عادي قیمة كل سھم منھا  یونمل ۲۰ملیون لایر سعودي مكون من  ۲۰۰ال الشركة المصرح بھ والمصدر م سیبلغ رأ
 . لایر سعودي ۱۰
 

 
 م۰۱٤۲دیسمبر ۳۱ م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ 
% الحصة  سعوديألف لایر   % الحصة   ألف لایر سعودي 

۸۰٫۰۰۰  ٤۰ المساھمون المؤسسون  ٤۰ ۸۰٫۰۰۰ 
 ۱۲۰٫۰۰۰ ٦۰ ۱۲۰٫۰۰۰ ٦۰ الجمھور العام

 ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰ الرصید في نھایة الفترة / السنة
 

 ساسي و المخفض  األ السھم ربح. ۲۱
 

 .للسنة القائمةالمصدرة و المتوسط المرجح لعدد األسھمعلى فترة ربح البقسمة صافي  للسنة لسھم تم إحتساب ربح ا
 

 حتیاطي نظاميإ .۲۲
 

ً مع متطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة % من ۲۰حتیاطي نظامي بتحویـل إتقوم الشركة بتكوین ،  تمشیا
لم یتم تكوین مخصص حیث أن لدى  % من رأس المال.۱۰۰حتیاطي صافي الدخل السنوي للمساھمین إلى أن یبلغ اإل

 .السنةالشركة خسائر متراكمة في نھایة 
 

 المصاریف العمومیة واإلداریة. ۲۳
 

  م۲۰۱٥ م۲۰۱٤
  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

  عملیات التأمین  
 تكلفة موظفین ۳۷٫۳۸٦ ۲۸٫۷۲٤

 أتعاب مھنیة وقانونیة ٦۹۰ ۷۸۰
 تحصیلھامخصص دیون مشكوك في  ۹٥۱ ۸٤۰

 إیجار مكاتب ۳٫۰۳۰ ۳٫۲٦۲
 استھالك  ۱٫۹۳٤ ۱٫۷۷٤

 مصاریف مكاتب ۲٫٦۹۳ ۷٥۷
 مصاریف دعایة ۳٫٤٤٦ ۱٫٦٥۱

 سفرمصاریف  ٦ ۹٤٦
 أخرى ۲٫٥۳٤ ۲٫٤۸٥

٤۱٫۲۱۹ ٥۲٫٦۷۰  
   
   

   م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱  م۰۱٤۲دیسمبر ۳۱
  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 عملیات المساھمین  
 وقانونیة  أتعاب مھنیة ٥۰۲ ٥۲٥

 ىأخر ۱٫۰۹٥ ۱٫۹۸۷
۲٫٥۱۲ ۱٫٥۹۷  
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 أطراف ذات عالقة. معامالت مع ۲٤

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

 
   عملیات التأمین

 
 

 العالقـة ذوالطرف 
 

 المعاملةطبیعة 

 
العملیاتمبالغ   

 للسنة المنتھیة 
 النھائي الرصید
 )دائنة( مدینة /

م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱   م۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱  م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱   
 (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي) (ألف لایر سعودي)  

 ۱٥۸ ۱٤۹ ۱۹ ۱٫٤۸۰ أقساط تأمین  حلیفة شركات
)۳٤( مطالبات مدفوعة  - )۳۱۳(  - 

جلس اإلدارة ولجنة م
 - - ۱۰۸ ٦۸۹  إجتماعاتأتعاب  المراجعة

 كبار موظفي اإلدارة

مزایا قصیرة 
 ۷۰ ۷۰ ٤٫۰٤۷ ٥٫۰۸٦ األجل

مزایا طویلة 
)۱٫۰۲٤( ۱۷۷ ۲۳۲ األجل  )٦۸٤(  

 
 

 

۳۰ 
 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
  . التقاریر القطاعیة۲٥

 
عتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتھا ومطلوباتھا عداد 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،  القطاعاتال تتضمن موجودات  وصافي الممتلكات وذمم مدینة أخرى  مبالغ مدفوعة مقدما

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

 .مخصص نھایة الخدمة للموظفین والمساھمین 
 

 : م۲۰۱٥دیسمبر ۳۱
 

 
 طبي مركبات

الحوادث 
 المجموع أخرى العامة

 
 

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      إیرادات
 ٥٤۹٫٤٤۱ ۳۲٫۱۱۰ ۱۹٫۸۳۱ ۱۷۷٫۰۳۱ ۳۲۰٫٤٦۹ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)۹۰( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )٤٤٫٦۲۹(  )۹٫۹٦٥(  )۳۰٫٦۰۹(  )۸٥٫۲۹۳(  
)٥٫۸۹۱( فائض خسارة أقساط تأمین   )۱٫۱۳٤(  )٤٦٤(  )٤٦۸(  )۷٫۹٥۷(  

 ٤٥٦٫۱۹۱ ۱٫۰۳۳ ۹٫٤۰۲ ۱۳۱٫۲٦۸ ۳۱٤٫٤۸۸ صافي أقساط التأمین المكتتبة
)٥٤٫۱۸۸( صافي، التغیر في أقساط التأمین غیرالمكتسبة  )۱٤٫۱۱۹(  )۳٫۱٥۳(  )٦۷۸(  )۷۲٫۱۳۸(  

 ۳۸٤٫۰٥۳ ۳٥٥ ٦٫۲٤۹ ۱۱۷٫۱٤۹ ۲٦۰٫۳۰۰ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ۱۰٫۷٤۰ - - - ۱۰٫۷٤۰ دخل اكتتاب آخر

 ٤٫۷۹۸ ۳٫٤۷۳ ۱٫۲۸۳ - ٤۲ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 
 ۳۹۹٫٥۹۱ ۳٫۸۲۸ ۷٫٥۳۲ ۱۱۷٫۱٤۹ ۲۷۱٫۰۸۲ صافي اإلیرادات

      
      التكالیف والمصاریف

 ۲۸٤٫۳۱۷ ۳٫٥٥۳ ۲٫۸۹۷ ٥٦٫۰۱۷ ۲۲۱٫۸٥۰  إجمالي المطالبات المدفوعة
)٥۹۸( ناقصا : حصة معیدي التأمین  )۱۹٫۲۳۳(  )۲٫۳۷٤(  )۲٫۲۸٦(  )۲٤٫٤۹۱(  

 ۲٥۹٫۸۲٦ ۱٫۲٦۷ ٥۲۳ ۳٦٫۷۸٤ ۲۲۱٫۲٥۲ صافي المطالبات المدفوعة
)۹۱۲( ۳۱٫۷٥٤ ، صافي المطالبات تحت التسویة التغیر في  ۳۰۱ ۲۱ ۳۱٫۱٦٤ 

 ۲۹۰٫۹۹۰ ۱٫۲۸۸ ۸۲٤ ۳٥٫۸۷۲ ۲٥۳٫۰۰٦ صافي المطالبات المتكبدة
 ٦٫۹٦۹ - - - ٦٫۹٦۹ التأمین التغیر في احتیاطي عجز أقساط

 ۱۳۳ ۱۳۳ - - - قائمة التغیر في احتیاطي كوارث
 ۳٦٫۱۹۸ ۱٫۱۱٥ ۱٫۱٥۷ ۱۲٫٤٤۹ ۲۱٫٤۷۷ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

 ۳۳٤٫۲۹۰ ۲٫٥۳٦ ۱٫۹۸۱ ٤۸٫۳۲۱ ۲۸۱٫٤٥۲ صافي التكالیف والمصاریف

)۱۰٫۳۷۰( صافي نتائج عملیات التأمین  ٦۸٫۸۲۸ ٥٫٥٥۱ ۱٫۲۹۲ ٦٥٫۳۰۱ 
      
)٥۲٫٦۷۰(     مصاریف عمومیة وإداریة   

)۱٫۲٦۳( أتعاب فحص و إشراف   )۷۹٤(  )۸٦(  )۱۳۹(  )۲٫۲۸۲(  
)۱٫٥۸۸( - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  - - )۱٫٥۸۸(  

 ۸٦۹      دخل إستثمارات
 ۱٫۲۲٥     إیرادات أخرى

 ۱۰٫۸٥٥     من عملیات التأمین فائضال
 

۳۱ 
 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) – . التقاریر القطاعیة۲٥

 
 المجموع أخرى الحوادث العامة طبي مركبات 

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

لایر (ألف 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      م ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ فيكما 
 ۸۳٫۸۲۸ ۲۰٫۲۰۳ ٦٥۳ ۳۰٫۱۲٥ ۳۲٫۸٤۷ ذمم أقساط تأمین و معیدي التأمین، صافي
 ۳٤٫٤۲۰ ۱٤٫۹۱۰ ۳٫۰۱۷ ۱٦٫٤٥۳ ٤۰ حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة

 ٦٫٥۰۷ ۸٦۳ ۷٥۱ ۳٫۱۲۰ ۱٫۷۷۳ حصة إعادة تأمین في مطالبات تحت التسویة
 ۲۱٫٥٥۳ ۳۸۱ ۹٤۷ ۸٫٦۹٤ ۱۱٫٥۳۱ مؤجلة تأمینوثائق تكالیف إستحواذ 

 ۲٤٥٫۳٤٥     موجودات غیر موزعة
 ۳۹۱٫٦٥۳     مجموع موجودات عملیات التأمین

 
 ۱٫۹٤۳ ۱٫٤۰۷ ٥۳۰ - ٦ دخل عموالت غیر مكتسبة

 ۲۳٤٫۹۷۱ ۱٥٫٤٥۹ ۱۳٫٥٥۰ ٦٥٫۰۳۱ ۱٤۰٫۹۳۱ سبةتغیر مكتأمین  قساط أ
 ۷۲٫۱۳۷ ۱٫٤٤۳ ۲٫٦۸٥ ۱۰٫٥٤۷ ٥۷٫٤٦۲ مطالبات تحت التسویة

 ٦٫۹٦۹ - - - ٦٫۹٦۹ أقساط التأمیناحتیاطي عجز 
 ۱۳۳ ۱۳۳ - - - قائمة احتیاطي كوارث
 ۳٤٫۲٤۲ ۳٤٫۲٤۲ - - - مطلوبات أخرى
 ٤۱٫۲٥۸     موزعةمطلوبات غیر 

 ۳۹۱٫٦٥۳     جمالي مطلوبات عملیات التأمینإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

۳۲ 
 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) – القطاعیة التقاریر .۲٥

 
 

 م ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱
 

 طبي مركبات
الحوادث 

 المجموع أخرى العامة
 
 

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      إیرادات
 ۲۹۷٫۳۷٤ ۳۰٫۷۲۰ ۱٥٫۲۷٦ ۱۲۱٫۱۲۷ ۱۳۰٫۲٥۱ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

)٤۸۳( أقساط التأمین المسندة :ناقصا  )۲٦٫۸٤۳(  )۷٫۷۸۸(  )۲۸٫٥۳٦(  )٦۳٫٦٥۰(  
)۳٫٥۷٦( فائض خسارة أقساط تأمین   - )۳۸۲(  )٤٤٦(  )٤٫٤۰٤(  

 ۲۲۹٫۳۲۰ ۱٫۷۳۸ ۷٫۱۰٦ ۹٤٫۲۸٤ ۱۲٦٫۱۹۲ صافي أقساط التأمین المكتتبة
)٤۰٫٤۹۸( صافي، غیرالمكتسبةالتغیر في أقساط التأمین   ۲٦٫۷۲۱ )۲٫٤٦۲(  )٤٤۱(  )۱٦٫٦۸۰(  

 ۲۱۲٫٦٤۰ ۱٫۲۹۷ ٤٫٦٤٤ ۱۲۱٫۰۰٥ ۸٥٫٦۹٤ صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ۳٫۹٥۱ ۲٫۷٤٦ ۱٫۱۷۳ - ۳۲ عموالت إعادة تأمین مكتسبة 

 ۲۱٦٫٥۹۱ ٤٫۰٤۳ ٥٫۸۱۷ ۱۲۱٫۰۰٥ ۸٥٫۷۲٦ صافي اإلیرادات
      

      التكالیف والمصاریف
 ۱٦٥٫٥۰۳ ۲٫٥۹۱ ۱٫٤٦٦ ٥٤٫۷۳٤ ۱۰٦٫۷۱۲  إجمالي المطالبات المدفوعة

)۲۰٫۱۸۱( ۱۰۰ ناقصا : حصة معیدي التأمین  )٤٤۹(  )۱٫۸۰۳(  )۲۲٫۳۳۳(  
 ۱٤۳٫۱۷۰ ۷۸۸ ۱٫۰۱۷ ۳٤٫٥٥۳ ۱۰٦٫۸۱۲ صافي المطالبات المدفوعة

)۷٥٤( ٤٫٦۹۰ ۲٫۷۰۹ ، صافي التغیر في المطالبات تحت التسویة  )٤٥۸(  ٦٫۱۸۷ 
 ۱٤۹٫۳٥۷ ۳۳۰ ۲٦۳ ۳۹٫۲٤۳ ۱۰۹٫٥۲۱ صافي المطالبات المتكبدة

)۳٫۸۰۰( التأمین احتیاطي عجز أقساط  - - - )۳٫۸۰۰(  
 ۲۲٫٥۲۰ ۹٤٤ ۹۰۰ ۱۳٫۳۸۷ ۷٫۲۸۹ ستحواذ وثائق تأمینإتكالیف 

 ۱٦۸٫۰۷۷ ۱٫۲۷٤ ۱٫۱٦۳ ٥۲٫٦۳۰ ۱۱۳٫۰۱۰ صافي التكالیف والمصاریف
)۲۷٫۲۸٤( صافي نتائج عملیات التأمین  ٦۸٫۳۷٤٫٦٥٤ ٥ ۲٫۷٦۹ ٤۸٫٥۱٤ 

      
)٤۱٫۲۱۹(     مصاریف عمومیة وإداریة   

)٦٥٦( أتعاب فحص و إشراف   )٦۱۰(  )۷۷(  )۱٥٥(  )۱٫٤۹۸(  
)۱٫۷٥٦( - أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني  - - )۱٫۷٥٦(  

 ۱٫۰۳۸      دخل إستثمارات
 ۱٫۳۰٦     إیرادات أخرى

 ٦٫۳۸٥     من عملیات التأمین فائضال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۳ 
 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة) – . التقاریر القطاعیة۲٥

 
الحوادث  طبي مركبات 

 المجموع أخرى العامة

(ألف لایر  
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

(ألف لایر 
 سعودي)

      م ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ فيكما 
 ٤۷٫۲۸۲ ۸٫۳٤۳ ۱٫۱۳٦ ۱٥٫۸۰۷ ۲۱٫۹۹٦ ذمم أقساط تأمین ومعیدي التأمین، صافي
 ۲٦٫٥۱۱ ۱۰٫۲۸۹ ۳٫٥۹۲ ۱۲٫۲۹۹ ۳۳۱ حصة إعادة تأمین في أقساط غیر مكتسبة

 ۹٫۱۰٦ ۱٫۰۹٦ ۳٫٤۹۸ ۳٫٤۱٤ ۱٫۰۹۸ تحت التسویة حصة إعادة تأمین في مطالبات
 ۱۱٫۹۲۹ ٥٤۲ ۷۱۷ ۳٫٦۹۷ ٦٫۹۷۳ مؤجلة تأمینتكالیف إستحواذ وثائق 
 ۱٤۷٫۹۰۳     موجودات غیر موزعة

 ۲٤۲٫۷۳۱     عملیات التأمین موجوداتمجموع 
      

 ۲٫۳۰۷ ۱٫٦۳۷ ٦۳٤ - ۳٦ دخل عموالت غیر مكتسبة
 ۱٥٤٫۹۲٤ ۱۱٫۱۹۷ ۱۰٫۹۷۲ ٤٦٫۷٥۹ ۸٥٫۹۹٦ غیر مكتسبة تأمین أقساط

 ٤۳٫٥۷۲ ۱٫٦٥٤ ٥٫۱۳۱ ۱۱٫۷٥۳ ۲٥٫۰۳٤ مطالبات تحت التسویة
 ۱۰٫۰٤۹ ۸۲۱ - ٦٫۱۸۷ ۳٫۰٤۱ مطلوبات أخرى

 ۳۱٫۸۷۹     مطلوبات غیر موزعة
 ۲٤۲٫۷۳۱     جمالي مطلوبات عملیات التأمینإ

 
 

  المحتملة اإللتزامات. ۲٦
 

ملیون لایر  ۱٫۸۳م :۲۰۱٤دیسمبر ۳۱ن لایر سعودي(ملیو ۱٫۸۳ خطاب ضمان بمبلغ لدى الشركة م ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱كما في 
 ۳۱(ملیون لایر سعودي  ۱٫۸۳نقدي بمبلغ  ھامش تم إیداع .)۱۹(انظر ایضاح  الدخل و ضریبة لصالح مصلحة الزكاة  )سعودي
 فوعة مقدما و ذمم مدینة أخرىمد مبالغیتم إدراجھ ضمن و  الغرض) لدى البنك لھذا  ملیون لایر سعودي ۱٫۸۳ م :۲۰۱٤دیسمبر 

 لعملیات التأمین. المالي في قائمة المركز
 
 الجغرافي التوزیع. ۲۷

 
 تقع معظم موجودات ومطلوبات الشركة في المملكة العربیة السعودیة.

 
 المخاطر   إدارة. ۲۸
 

 حوكمة المخاطر
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السیاسات واإلجراءات والوسائل الرقابیة المقررة والتي تستخدم الھیكل 
التنظیمي الحالي لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بھا والمعروفة والتي تتوافق مع 

لقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمین و إعادة التأمین الخطة اإلستراتیجیة المتع
 ومخاطر معدل العمولة الخاص واإلئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر العمالت ومخاطر السوق.

 
 ھیكل إدارة المخاطر

 
 ة المخاطر.تم تأسیس ھیكل تنظیمي محكم داخل الشركة لتحدید ومتابعة ومراقب

 
 
 
 
 
 

۳٤ 
 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة)   -المخاطر إدارة. ۲۸
 

 مجلس اإلدارة 
إن مجلس اإلدارة ھو الجھة العلیا المسؤولة عن محكومیة المخاطر حیث یقوم بتقدیم التوجیھ وإعتماد اإلستراتیجیات والسیاسات 

 .لتحقیق األھداف المحددة للشركة
 

 اإلدارة العلیا 
ً من قبل الشركة بشأن اإلدارة العلیا مسئولة عن  العملیات الیومیة من أجل تحقیق األھداف اإلستراتیجیة ضمن سیاسة محددة مسبقا

 قبول المخاطر.
 

 لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلیة
 

اإلجراءات ومن  یتم تدقیق عملیات إدارة المخاطر داخل الشركة سنویاً من قبل إدارة المراجعة الداخلیة والتي تقوم بالتأكد من كفایة
 اإللتزام بھذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلیة ببحث نتائج كافة عملیات التقویم مع اإلدارة العلیا، وتقدیم تقریر بالنتائج

 والتوصیات مباشرة إلى لجنة المراجعة .
 

تعرقل تحقیق اھداف مالیة بما في ذلك عدم ان الھدف الرئیسي الطار ادارة المخاطر المالیة للشركة ھو حمایة الشركة من احداث 
 استغالل الفرص .

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

 
 ادارة مخاطر التأمین 

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

الحادث.  تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا الشركة بموجب ھذه العقود في المطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة التي تزید عن 
لمقدرة أصال القیمة الدفتریة لمطلوبات التأمین.  ویخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة أكثر من تلك ا

والتطورات الالحقة للمطالبات طویلة األجل. تتحسن تغیرات المخاطر وذلك بتوزیع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود 
 التأمین حیث أن المحافظ األكثر تنوعاً ستكون أقل تأثراً بالتغییر في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غیر المتوقعة.

 
لمتعلقة باالقساط واالكتتاب وحدودھا وأیضاً وضوح صالحیات االكتتاب ھي التي تنظم بشكل دقیق ان االجراءات والسیاسات ا

االشخاص المخولین المسؤولین عن اختیار عقود التأمین واعادة التأمین و وفقا ألیة ظروف. یتم التأكد من تطبیق ھذه النظم بشكل 
لیمي والمحلي . اذا ما تطلب االمر، یتم التفاعل مع ھذه التطورات دوري كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي واالق

 وترجمتھا الى اسس وقواعد االكتتاب.
 

ان مقیاس مراقبة المخاطر الرئیسي بالنسبة لمخاطر التأمین یكمن في تحویل ھذه المخاطر الى طرف ثالث من خالل اعادة التأمین . 
نسبي وغیر نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبعا لخطوط االعمال. یتم تنویع عقود  یتم وضع عملیة اعادة التأمین الصادرة بأساس

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

لة الوثائق، وبالتالي فإنھا وبالرغم من وجود ترتیبات إعادة تأمین لدى الشركة، فإنھا غیر معفاة من إلتزاماتھا المباشرة تجاه حم
تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عملیات إعادة التأمین الصادرة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معیدي التأمین من الوفاء بالتزاماتھ 

وي بموجب ترتیبات إعادة التأمین. تقلل الشركة من مخاطر االئتمان من خالل الدخول في ترتیبات اعادة تأمین مع معیدي تأمین ذ
تقییم جید یتم مراقبتھ على اساس دوري. تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصیلیة للقوة المالیة والخبرات اإلداریة والفنیة واألداء 
التاریخي، حیثما ینطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس اإلدارة ولجنة إعادة التأمین قبل الموافقة 

یتم التحكم في المخاطر من خالل مراقبة االحتیاطیات لمطالبات التأمین باستمرار و التي قدمت  عملیات إعادة التأمین. على تبادل
 ولكن لم یتم تسویتھا بعد، وذلك من خالل تعدیل اإلحتیاطیات، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
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 شركة المجموعة المتحدة للتأمین التعاوني (أسیج)
 (شركة مساھمة سعودیة)

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 (تتمة)  -المخاطر إدارة. ۲۸

 
 (تتمة) -ادارة مخاطر التأمین 

 لحساسیاتا
تحت المطالبة  في أقل من حصة إعادة التأمین تحت التسویة بموجب عقد التأمین (المطالبة اتمطالبال مطلوباتوتعتقد الشركة أن 

الواردة  اتالمطالب مطلوباتن 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

 ات تحت التسویة٪ 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 التغیر في اإلفتراضات نسبة الخسارة النھائیة

۲۰۱٥± ٥% ±۳٫۲۸۱ ±۳٫۲۸۱ 
۲۰۱٥± ٤% ±۱٫۷۲۳ ±۱٫۷۲۳ 

 
 تكرار المطالبات ومبالغھا

 
یمكن أن یتأثر تكرار المطالبات ومبالغھا بالعدید من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئیسي، بتغطیة مخاطر إكتتاب عقود التأمین 
الطبي وتأمین المركبات والحریق والسطو والحوادث العامة والتأمین البحري . تعتبر ھذه العملیات كعقود تأمین قصیرة األجل ألنھ 

 یتم ، في العادة ، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل فترة زمنیة قصیرة. وھذا من شأنھ أن یساعد في التقلیل من مخاطر التأمین.
 

 الحریق والسطو
 

یتم االكتتاب في عقود تأمین الحرائق والسطو، حیث یتمثل الخطر الرئیسي في األضرار من الحریق وغیرھا من المخاطر الناجمة 
تكلفة إعادة بناء أو ترمیم  المتعلقة بھا، بالرجوع إلى قیمة االستبدال أو أساس التعویض مع القیم المناسبة لمصلحة المؤمن لھ. تعتبر

ة ، والوقت المستغرق للبدء بالعملیات التي تؤدي إلى إعاقة العمل من العوامل الرئیسیة التي تؤثر على مستوى الممتلكات المتضرر
 .المطالبات . فیما یتعلق بتراكم الضمانات المتعلقة بالممتلكات، یتم تغطیتھا من خالل إتفاقیات إعادة التأمین النسبیة

 
 المركبات

 
تتمثل المخاطر الرئیسیة في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدیة وتبدیل أو إصالح بالنسبة للتأمین على المركبات ، 

:   ۲۰۱٤( %٥۸ ممتلكات الجھات االخرى اضافة الى المركبات المؤمنة. لدى الشركة تركیز في التأمین على السیارات والذي یمثل
 من إجمالي األقساط المكتتبة.  )%٤٤

ت لدى المحاكم فیما یتعلق بتعویضات الوفاة واألطراف المصابة باألذى ودرجة االضرار في الممتلكات من یعتبر مستوى التعویضا
أھم العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات. لدى الشركة تغطیة إعادة تأمین عن أخطار الخسائر الناتجة عن تضرر أكثر من 

 مركبة في الحادث الواحد .
 

 ض عن حوادث العملالحوادث العامة والتعوی
 

یتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمین على الحوادث مثل فقدان المال، الحوادث الشخصیة ، تعویضات العمال، السفر ، مسؤولیة 
الطرف الثالث العامة والتعویضات المھنیة . إن حجم الخسائر أو األضرار وتعویضات المحكمة المحتملة ھي من العوامل الرئیسیة 

 ؤثر في مستوى المطالبات.التي ت
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 (تتمة)  -المخاطر إدارة. ۲۸

 
 التأمین البحري

 
یعتبر العنصر الرئیسي للخطر في التأمین البحري ھو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن علیھا أو التلف في السفینة نفسھا بسبب الحوادث 

الجزئیة.  ان مدى الخسارة أو الضرر ھو العامل الرئیسي الذي یؤثر المختلفة مما یؤدى إلى مطالبات للتعویض عن الخسارة الكلیة أو 
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.
 

 تركیز مخاطر التأمین 
 

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

 ام واحد من تاریخ التبلیغ عنھا .إلى مبلغھا أو توقیت دفعھا في غضون ع
 

 التأمین الطبي
 

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

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

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

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

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

 
 طر اإلئتمان مخا

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

فصح مالیة. بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالیة المقتناة من قبل الشركة ، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القیمة الدفتریة الم
 عنھا في قائمة المركز المالي.

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

 
تقوم الشركة بإبرام عقود التأمین وإعادة التأمین فقط مع جھات معترف بھا وذات سمعة جیدة. وتكمن سیاسة الشركة بأن یخضع كافة 

الذین تود التعامل معھم للتحقق والدراسة من الناحیة اإلئتمانیة . إضافة إلى ذلك ، یتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود العمالء 
 التأمین وإعادة التأمین بصورة مستمرة لتقلیل تعرض الشركة لمخاطر الدیون المعدومة .

 
ذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكیل ووسیط، ومراقبة الذمم المدینة القائمة تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء و

. 
 

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

قوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجاریة ذات مركز مالي قوي فیما یتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالیة األخرى ، ت
 وسمعة إئتمانیة جیدة .
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 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 
 . إدارة المخاطر (تتمة)۲۸

 
 (تتمة) –مخاطر اإلئتمان 

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

 
 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ عملیات التأمین  عملیات المساھمین
  (ألف لایر سعودى)  (ألف لایر سعودى)

 نقد وما فى حكمھ ۱٦۷٫٦۱۳  ۳۰٫٥٥۱
 إستثمارات متاحة للبیع -  ٦٥٫٤٤۲

 ، صافي أقساط تأمین مدینة ۸۲٫٤۹۲  -
 ذمم مدینة لمعیدي التأمین ، صافي ۱٫۳۳٦  -
 حصة معیدى التأمین من المطالبات تحت التسویة ٦٫٥۰۷  -
 مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى مبالغ ۲۲٫۲۸۰  -

۹٥٫۹۹۳  ۲۸۰٫۲۲۸  
 
 
 

 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ عملیات التأمین  عملیات المساھمین
  (ألف لایر سعودى)  (ألف لایر سعودى)

 نقد وما فى حكمھ ۱۲۹٫۹٤۱  ٤٤٫۲۳٥
 إستثمارات یتم قید قیمتھا العادلة في قائمة الدخل -  ٥٫۳۱۹

 للبیعإستثمارات متاحة  -  ٤۰٫۱۹۳
 ، صافي أقساط تأمین مدینة ٤٦٫۰۱٥  -
 ذمم مدینة لمعیدي التأمین ، صافي ۱٫۲٦۷  -
 حصة معیدى التأمین من المطالبات تحت التسویة ۹٫۱۰٦  -

 مدفوعة مقدما وذمم مدینة أخرى مبالغ ۱۲٫۰۱٥  ۲٫٦۹۱
۹۲٫٤۳۸  ۱۹۸٫۳٤٤  

 
 

 مخاطر السیولة
 

الشركة على الوفاء بالتعھدات المتعلقة بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا . یتم مراقبة متطلبات تتمثل مخاطر السیولة في عدم مقدرة 
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 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
۳۸ 

 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
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 المخاطر (تتمة) إدارة .۲۸

 
 تواریخ اإلستحقاق

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

 المتوقعة المتبقیة.
 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ حتى سنة واحدة أكثر من سنة اإلجمالي
  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) سعودى)(ألف لایر 

 المطلوبات المالیة لعملیات التأمین   
 مطلوب إلى معیدي التأمین  ۳۸٫٤۳۰ - ۳۸٫٤۳۰
 ذمم دائنة ۲۱٫۷٤۳ - ۲۱٫۷٤۳
 مطالبات تحت التسویة  ۷۲٫۱۳۷ - ۷۲٫۱۳۷

 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى  ٥٫۱۲٦ - ٥٫۱۲٦
۱۳۷٫٤۳٦ - ۱۳۷٫٤۳٦  

 المطلوبات المالیة للمساھمین   
 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى ۸۹۹ ٥۲۲ ۱٫٤۲۱
۱٫٤۲۱ ٥۲۲ ۸۹۹  

 إجمالي المطلوبات المالیة ۱۳۸٫۳۳٥ ٥۲۲ ۱۳۸٫۸٥۷
 
 

 ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ حتى سنة واحدة أكثر من سنة اإلجمالي
  (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى) (ألف لایر سعودى)

 المالیة لعملیات التأمینالمطلوبات    
 مطلوب إلى معیدي التأمین  ۱۹٫۸۳۰ - ۱۹٫۸۳۰
 ذمم دائنة ۱۲٫۹۱٤ - ۱۲٫۹۱٤
 مطالبات تحت التسویة  ٤۳٫٥۷۲ - ٤۳٫٥۷۲

 مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى  ۳٫٤۲۳ ۱٦۱ ۳٫٥۸٤
۷۹٫۹۰۰ ۱٦۱ ۷۹٫۷۳۹  

 المطلوبات المالیة للمساھمین   
 مستحقة ومطلوبات أخرىمصاریف  ۱٫۳٥٥ ٥٥۲ ۱٫۹۰۷
۱٫۹۰۷ ٥٥۲ ۱٫۳٥٥  

 إجمالي المطلوبات المالیة ۸۱٫۰۹٤ ۷۱۳ ۸۱٫۸۰۷
 

 السیولةتواریخ 
 

ال یوجد مطلوبات بتاریخ قائمة المركز المالي مبنیة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة وان جمیعھا مستحقة السداد وفق 
 األسس المذكورة أعاله.

 
 االجنبیةمخاطر العمالت 

تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم المعامالت 
الرئیسیة للشركة بالریال السعودي . تعتقد اإلدارة بأن مخاطر وقوع خسائر جوھریة بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي 

 تقوم الشركة بالتحوط لمخاطر العمالت األجنبیة . ضئیلھ وبالتالي ال
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 مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب في القیمة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة ما نتیجة التغیرات في أسعار العموالت 

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

  
بھ النقدیة والودائع ألجل . تقوم الشركة بالحد من تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض إستثماراتھا وبشأن النقدیة وش

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

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

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

 دیسمبر : ۳۱الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بعمولة عائمة والمقتناة كما في 
 األثر على الدخل الشامل للسنة  
 (ألف لایر سعودى) التغیر في نقاط األساس 

۲۰۱٥ ٥۰  ±۹۲۳ 
۲۰۱٥ ٤۰  ±٥۰۰ 

 
 مخاطر أسعار السوق 

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

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

 صندوق متخصص وفقاً لتعلیمات مجلس االدارة. مدیر بلتتم ادارة االستثمارات من ق
 یظھر الجدول أدناه التسلسل الھرمي لألدوات المالیھ المقیدة بالقیمة العادلة: 

 
 

 المجموع ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
        

         عملیات المساھمین
        

 - -  -  -  إستثمارات یتم قید قیمتھا العادلة في قائمة الدخل 
 ٦٥٫٤٤۲ ۱٫۹۲۳  ٤٥٫۸٦٤  ۱۷٫٦٥٥  إستثمارات متاحة للبیع

  ۱۷٤٥٫  ٫٦٥٥۸٦٤  ۱٫۹۲۳ ٦٥٫٤٤۲ 
 

 المجموع ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
        

         عملیات المساھمین
        

 ٥٫۳۱۹ -  -  ٥٫۳۱۹  إستثمارات یتم قید قیمتھا العادلة في قائمة الدخل 
 ٤۰٫۱۹۳ ۱٫۹۲۳  ۳۸٫۲۷۰  -  إستثمارات متاحة للبیع

  ٥٫۳۱۹  ۳۸٫۲۷۰  ۱٫۹۲۳ ٤٥٫٥۱۲ 
 

لدى الشركة اسھم حقوق ملكیة غیر مدرجة مقیدة بالتكلفة أو سعر البیع الممكن والتي یتم ادراج أثر التغیر في سعرھا فقط عند بیع ھذا 
 عند انخفاضھ وعندھا یتم قید التأثیر في قائمة الدخل الشامل للمساھمین. واالستثمار أ

 
 

٤۰ 
 



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

  لقوائم المالیةا إیضاحات حول
 (تتمة) - م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیة 

 المخاطر (تتمة) إدارة .۲۸

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

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

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

زیعات األرباح المدفوعة المتعلقة بنشاطات الشركة . وللحفاظ على أو تعدیل ھیكل رأس المال ، یجوز للشركة تعدیل مقدار تو
الخارج خالل السنة بفي رأي مجلس اإلدارة، الشركة قد امتثلت تماما لمتطلبات رأس المال المفروضة  . للمساھمین أو إصدار أسھم

 .المقررةالمالیة 

القوائم المالیة  إعتماد .۲۹

 إعتمدت ھذه القوائم المالیة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاریخ ۹ جمادى األول۱٤۳۷ھـ الموافق ۱۸ فبرایر ۲۰۱٦م

٤۱ 


	شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
	(شركة مساهمة سعودية)
	1. التنظيم والأنشطة الرئيسية
	2. أسس الإعداد
	2. أسس الإعداد - (تتمة)
	المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الشركة
	لقد قامت الشركة بتطبيق االتعديلات و المراجعات التالية الصادرة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية:
	اقساط تأمين وأخرى مدينة
	ان اقساط التأمين و الأخرى المدينة هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو محددة، ويتم تسجيلها مبدئيا بالقيمة العادلة ويتم قياسها لاحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العمولة الفعلية بعد تنزيل مخصص الانخفاض في القيمة.
	تخفض القيمة الدفترية للموجودات من خلال استخدام حساب مخصص وتسجل خسائر الانخفاض في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم عمل مخصص انخفاض للذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم تمكن الشركة من تحصيل جميع المبالغ المستحقة بموجب الشروط الاصل...
	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
	يتم حالياً تجنيب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه لجميع الموظفين طبقاً لشروط وأحكام نظام العمل السعودي عند إنهاء عقود عملهم. يحتسب هذا الالتزام كقيمة حالية للمزايا المكتسبة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز ا...
	إثبات الإيرادات
	إثبات دخل الأقساط والعمولة
	يتم إثبات إجمالي الأقساط والعمولات عند إصدار وثيقة التأمين. يتم تسجيل الجزء من الأقساط والعمولات التي سيتم إكتسابها مستقبلاً كـ "أقساط وعمولات غير مكتسبة" على التوالي، ويتم تأجيلها بصورة مماثلة على مدى فترة وثيقة التأمين المعنية ما عدا الشحن البحري. إ...
	تظهر أقساط التأمين ودخل العمولة والتي تتعلق بالأخطار السارية لما بعد نهاية السنة المالية كأقساط غير مكتسبة، ويتم تأجيلها بإستعمال الطرق التالية:
	 أخر ثلاثة أشهر من أقساط التأمين البحري.
	 عدد الأيام الفعلية لكافة فئات التأمين الأخرى.
	دخل العمولة
	يتم إثبات دخل العمولات على أساس العائد الفعلي بعد الأخذ بعين الاعتبار أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة السائد.
	توزيعات الأرباح
	يتم إثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار بأحقية استلامها.
	المطالبات
	يشتمل إجمالي المطالبات على المزايا والمطالبات المدفوعة لحملة وثائق التأمين، التغيرات في قيمة المطلوبات الناشئة عن العقود مع حملة وثائق التأمين وتكاليف معالجة المطالبات الخارجية والداخلية بعد خصم صافي القيمة المتوقعة للاستردادات.
	تشتمل المطالبات تحت التسوية على التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، والنقص في القيمة المتوقعة للخردة والاستردادات الأخرى، سواء تم التبليغ عنها من قبل المؤمنين أم لا. يتم تجنيب مخصصا...
	يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة.
	تعويضات الحطام و الإستردادات
	تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع سيارات (الحطام) أو ممتلكات مقتناة لتسديد مطالبة (اي الحطام). كما يحق للشركة متابعة اطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف (اي: الاسترداد).
	ان تقديرات مستردات الحطام المدرجة بمثابة مخصص في قيام التزامات التأمين بخصوص المطالبات، والمركبات الحطام أو الممتلكات المقتناة يتم اثباتها في بند الموجودات الاخرى عند تسديد الالتزام. ان المخصص عبارة عن المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول من بيع السيا...
	ايضا تعتبر تعويضات الاسترداد بمثابة مخصص في قيام التزامات التأمين بخصوص المطالبات، ويتم اثباتها في بند الموجودات الاخرى عند تسديد الالتزام. ان المخصص عبارة عن التقييم للمبلغ الذي يمكن استعادته بشكل معقول من التصرف ازاء الطرف الثالث.
	التوقف عن إثبات الأدوات المالية
	يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي يتكون منها ويتم ذلك عادةً عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات المتعلقة بها إلى طرف ثالث مستقل.
	المقاصة
	تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. لا يتم مقاصة الايرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمي...
	عقود الايجار
	يتم اثبات دفعات عقود الايجار التشغيلية كمصاريف ضمن قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم بطريقة القسط الثابت على طول فترة عقد الايجار.
	الزكـاة وضريبة الدخل
	وفقا لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل ("المصلحة") تخضع الشركة للزكاة نيابة عن المساهمين السعوديين وضريبة الدخل نيابة عن المساهمين الاجانب. تستحق الزكاة وضريبة الدخل وتحمل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين السعوديين والاجانب على التوالي ويتم احتساب اية مب...
	دخل عمولات غير مكتسبة
	يتم تاجيل وإطفاء دخل العمولات الناتجة عن عقود إعادة التامين على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها بطريقة مماثلة لاقساط التأمين المكتسبة . ويتم تسجيل الإطفاء في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم.
	القيم العادلة للأدوات المالية
	تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية، وأقساط التأمين المدينة، والمطلوب من معيدي التأمين، و الاستثمارات ، والمطالبات تحت التسوية، والمطلوب إلى معيدي التأمين وموجودات ومطلوبات أخرى.
	يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستعمال معدل الفائدة لبنود بشروط وصفات مخاطر مماثلة. ويتم تقدير القيمة العادلة لكافة الادوات المالية الاخري باستخدام طرق مثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية.
	تعتمد القيمة العادلة للاستثمارات على الأسعار المتداولة في الأسواق النشطة أو القيمة العادلة المقدرة. وبالنسبة للقيمة العادلة للاستثمارت الغير متداولة، فيتم تقديرها لسعر السوق لإستثمار مشابه أو على أساس التدفقات النقدية المخصومة.
	إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية لا تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي.
	تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي في حال تطبيقه عند احتساب وعرض القيمة العادلة للأدوات المالية:
	المستوى الأول: الأسعار المتداولة في الأسواق النشطة لنفس الأداة المالية (بدون تعديل أو دعم).
	المستوى الثاني: الأسعار المتداولة في الأسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالية المشابهة أو طرق تسعير أخرى والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.
	مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
	تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. لا يتم مقاصة الايرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمي...
	إحتياطى عجز الأقساط
	تقوم الشركة بتحليل نسب الخسارة المباشرة أو الصافية/ المجمعة للفترات المنقضية. يتم الأخذ في الإعتبار إحتياطي المطالبات المتكبدة والغير مبلغ عنها ذات العلاقة عند احتساب هذه النسب، ومن ثم يتم استخدامها لتحديد إحتياطي العجز في كل وحده عمل.
	التقارير القطاعية
	يمثل القطاع جزء اساسي في الشركة الذي يقوم بأنشطة الأعمال، والذي ينتج عنه ايرادات وينتج عنه مصاريف وله معلومات مالية منفصلة متاحة يتم تقييمها بانتظام. ولاغراض ادارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها قطاعات الاعمال الرئيسية ...
	 تأمين السيارات، تقوم بتغطية الخسائر والالتزامات المتعلقة بالسيارات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
	 التأمين الصحي،  ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية.
	 الحوادث العامة، والتي تغطي فئات حوادث متنوعة من التأمين مثل فقدان المال، الحوادث الشخصية، تعويض العمال، السفر، مسؤولية الطرف الثالث العامة وتعويض المهنية.
	  فروع التأمين الأخرى، ويشمل فروع التأمين الأخرى التي لم يتم ذكرها أعلاه.
	لا يتم إعتبار دخل المساهمين قطاع أعمال. ان الدخل المكتسب من الودائع قصيرة الاجل و الودائع لأجل والاستثمارات هو النشاط الوحيد لتحقق الإيرادات. ان بعض مصاريف التشغيل المباشرة وغيرها من المصاريف غير المباشرة خصصت لهذا القطاع على أساس مناسب. ويتم تخصيص ال...
	يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في القوائم المالية المرفقة.
	لم تحدث أية معاملات بين القطاعات خلال السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فإنها تتم وفقاً لأسعار التحويل بين قطاعات الأعمال، وتتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويلات بين قطاعات الأعمال والتي سيتم حذ...
	يتطلب اعداد القوائم المالية للشركة من الادارة اجراء التقديرات والافتراضات التي قد توثر على مبالغ الايرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة والافصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ اعداد القوائم المالية . لكن عدم التأكد من هذه التقديرات والافتراضا...
	فيما يلي الافتراضات الاساسية المتعلقة بالمصادر الاساسية  المسقبلية والاخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي والتي يمكن ان تؤدي كما هو موضح ادناه الى اجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خلال السنة المالية القادمة.
	الالتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين
	يعتبر تقدير الالتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقدير الالتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه ال...
	ان الطريقة الفنية الاولية المتبعة من قبل الإدارة في تقدير تكلفة المطالبات المفصح عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المفصح عنها ، تعتمد على الخبرة السابقة للادارة.
	تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات مخاطر مستقلة بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم الإدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عن...
	إن الشركة معرضة لمخاطر النزاعات مع احتمالية عدم مقدرة معيدي التأمين على السداد.  تقوم الإدارة بمراجعة تطور النزاعات مع معيدي التأمين على أساس فصلي.
	خسائر الإنخفاض في الذمم المدينة
	تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. ان الذمم المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود إنخ...
	تكاليف إستحواذ وثائق تأمين مؤجلة
	يتم تسجيل بعض تكاليف الإستحواذ المتعلقة بشكل أساسي بالحصول على عقود جديدة كتكاليف الإستحواذ المؤجلة وتطفأ في قائمة عمليات التأمين  والفائض المتراكم على مدى فترة العقد وبما يتماشى مع شروط التغطية المعنية.  اذا لم يتم تحقيق الافتراضات المتعلقة بالربحية ...
	إعادة التأمين
	الشركة معرضة لمنازعات و إحتمال تخلف بالدفع مع و من قبل معيدي التأمين، إن الشركة تقوم بمتابعة تطور النزاعات مع وقوة المالية لمعيدي التأمين.
	يتم الاحتفاظ بالنقدية لدى البنوك والوديعة قصيرة الأجل لدى  أطراف ذات تصنيف إئتماني جيد. إن المبالغ المفصح عنها أعلاه تقارب بشكل معقول القيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.
	من المتوقع استلام كافة مبالغ أقساط التأمين، وذلك بناءً على الخبرة السابقة. لتكون قابلة للاسترداد بشكل كامل لا تقوم الشركة بأخذ ضمانات على المبالغ المدينة وبالتالي فإن غالبية الذمم غير مضمونة. يشكل اكبر خمسة عملاء 26% من الذمم المدينة القائمة كما في 31...
	كما في 31 ديسمبر 2015م
	فيما يلي تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الرئيسية خلال السنة والأرصدة الناتجة عنها بنهاية السنة :
	التأمين البحري
	يعتبر العنصر الرئيسي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن عليها أو التلف في السفينة نفسها بسبب الحوادث المختلفة مما يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجزئية.  ان مدى الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى...
	تركيز مخاطر التأمين
	ليس لدى الشركة عقد يغطي المخاطر بالنسبة لحوادث مفردة اوالذي يعرض الشركة لمخاطر تأمين متعددة . قامت الشركة بإعادة التأمين على نحو كاف لمواجهة المخاطر التي قد تنطوي على دعاوي قضائية. ان الشركة ليس لديها أي مطالبات كبيرة لم يتم التوصل إلى مبلغها أو توقيت...
	التأمين الطبي
	تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك بشكل كبير من خلال تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتأكد من ان الأسعار تأخذ بعين الاعتبار الظروف الصحية ...
	المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية
	تخضع عمليات الشركة لمتطلبات الأنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه الأنظمة لا تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز والإفلاس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد...
	مخاطر الإئتمان
	تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة ، تمثل مخاطر الائتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها ...
	فيما يلي بياناً بالسياسات والإجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر الإئتمان التي تتعرض لها الشركة :
	تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. وتكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العملاء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية الإئتمانية . إضافة إلى ذلك ، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين...
	تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكلاء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة الذمم المدينة القائمة .
	تدار المحفظة الاستثمارية للشركة من قبل لجنة ادارة الاستثمار وذلك طبقاً للسياسة الإستثمارية المعتمدة من لجنة الاستثمار.
	فيما يتعلق بمخاطر الإئتمان الناتجة عن الموجودات المالية الأخرى ، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي قوي وسمعة إئتمانية جيدة .
	مخاطر الإئتمان – (تتمة)
	يعرض الجدول أدناه الحد الأقصى لمخاطر الائتمان لمكونات قائمة المركز المالي :
	مخاطر السيولة
	تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها . يتم مراقبة متطلبات السيولة شهرياً ، وتقوم الإدارة بالتأكد مـن توفر السيولة الكافية لمواجهة أية التزامات عند نشوئها. يتم استثمار جزء كبير من سيولة...
	تواريخ الإستحقاق
	يعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على اساس الإلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتوقعة المتبقية.
	تواريخ السيولة
	لا يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق الأسس المذكورة أعلاه.
	مخاطر أسعار العمولات
	تنشأ مخاطر أسعار العمولات عن تذبذب في القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق . تعرض الأدوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العمولات الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما الأدوات ال...
	تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العمولات بشأن بعض إستثماراتها وبشأن النقدية وشبه النقدية والودائع لأجل . تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العمولات وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العمولات بالعملات المسجلة بها الإستثمارات.
	يعكس الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العمولات على قائمة عمليات المساهمين الشاملة بسبب التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العمولات مع كافة التغيرات الأخرى التي بقيت ثابتة .
	يمثل الأثر على قائمة الدخل الشامل للمساهمين أثر التغيرات المفترضة في أسعار العمولات على دخل الشركة للسنة وذلك على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمولة عائمة والمقتناة كما في 31 ديسمبر :
	مخاطر أسعار السوق
	ان مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للأداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق (بخلاف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العمولات أو مخاطر العملة) ، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه الأد...
	تتم ادارة الاستثمارات من قبل مدير صندوق متخصص وفقاً لتعليمات مجلس الادارة.
	يظهر الجدول أدناه التسلسل الهرمي للأدوات الماليه المقيدة بالقيمة العادلة:
	لدى الشركة اسهم حقوق ملكية غير مدرجة مقيدة بالتكلفة أو سعر البيع الممكن والتي يتم ادراج أثر التغير في سعرها فقط عند بيع هذا الاستثمار أو عند انخفاضه وعندها يتم قيد التأثير في قائمة الدخل الشامل للمساهمين.
	إدارة رأس المال
	يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان الأموال الكافية في حالة الإفلاس. كما وضعت الشركة أهداف أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها وزيادة المنفعة للمساهمين.
	تقوم الشركة ، بصورة منتظمة ، بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم الإنخفاض بين مستويات رأس المال المسجلة والمطلوبة . يتم إجراء التعديلات على مستويات رأس المال الحالي على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة . وللحفاظ ع...

