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 نشطة الرئيسيةواأل أسيسالت -3

 

 رئيسيةواألنشطة ال أسيسالت أ(

الشركة"( شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية  وأشركة الخليج الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني )" 

 (2010يناير  3هـ )الموافق 1431محرم  17، بتاريخ ق/12جارة والصناعة رقم السعودية بموجب قرار وزارة الت

عنوان (. 2010يناير  25هـ )الموافق 1431صفر  9بتاريخ  4030196620سجلت بموجب السجل التجاري رقم و

 . الغيثي بالزا، الطابق الثاني، شارع أمير الشعراء، جدة، المملكة العربية السعوديةالشركة المسجل هو 

 

 :اللذين يعمالن بموجب سجلين تجاريين فيما يلي تفاصيل ورقمي السجل التجاري لفرعي الشركة 

 

  

 التاريخ رقم السجل التجاري الفرع

 (2011سبتمبر  27هـ )الموافق 1432شوال  29 1010313823 الرياض

 (2011أكتوبر  17هـ )الموافق 1432ذو القعدة  19 2051046836 الخبر

 

التأمين في المملكة العربية السعودية وفق أنظمة التأمين التعاوني بموجب المرسوم لمزاولة أعمال لشركة لخيص ترالتم  

 3بتاريخ  365( وقرار مجلس الوزراء رقم 2008ديسمبر  3هـ )الموافق 1429 حجةال يذ 5بتاريخ  85الملكي رقم م/ 

على ترخيص مزاولة أعمال التأمين في المملكة  (. حصلت الشركة2008ديسمبر  1)الموافق هـ 1429الحجة  يذ

 (.2010مارس  6هـ )الموافق 1431ربيع األول  20بتاريخ )ساما( العربية السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي 

 

ن لقوانيلوفقا و النظام األساسي للشركةبموجب التعاوني واألنشطة ذات الصلة مزاولة أعمال التأمين  إلىالشركة تهدف  

 ٪30نسبة بمساهمين سعوديين، ول ٪30في المملكة العربية السعودية. الشركة مملوكة بنسبة معمول بها واألنظمة ال

. تم إدراج الشركة في سوق األوراق المالية في بإكتتاب عام ٪40بنسبة مساهمين سعوديين ولشركات خليجية مملوكة ل

 (.2010فبراير  8هـ )الموافق 1431صفر  24في  (تداول)المملكة العربية السعودية 

 

 تحويل محفظة (ب

 

 الشركة اتفاقيه مع الشركة السعودية العامة للتأمين التعاوني )مقفلة معفاة( )"الشركة السعوديةأبرمت ، 2012مايو  19في 

"( والتي بموجبها ناالبائعمجتمعتين "( وشركة الخليج التعاوني للتأمين المحدودة )مقفلة معفاة( )"شركة الخليج"( )"للتأمين

لغ شهرة بمب"ساما" بموافقة  2009يناير  1من  في المملكة العربية السعودية اعتباراً  ان"بائع"الحصلت على أعمال تأمين 

تخضع دفعات الشهرة لقواعد  مع موجودات ومطلوبات التأمين ذات الصلة لمبلغ معادل.مليون لاير سعودي  36.26بواقع 

في حال لم تتمكن الشركة  .لنقد العربي السعودي في هذا الصدد وكذلك تخضع لموافقة "ساما"مؤسسة اعن ولوائح صادرة 

 الشهرة غير المدفوعة وتعديلها مقابل الشهرة.مبلغ ، سيتم تحويل 2015من سداد دفعات الشهرة للبائعين قبل نهاية 

 

للبائعين للشهرة الدفع  سعودي مستحق مليون لاير 18.13، تم تعديل مبلغ "ساما"، وبعد موافقة 2013ديسمبر  31في 

 2012مليون لاير سعودي إلى البائعين فيما يتعلق بأرباح  5.3مقابل مبلغ مدين منها. كما وافقت ساما على سداد مبلغ 

خالل السنة و .2014 فيوتم سداده  2013ديسمبر  31ذات عالقة كما في ألطراف والذي تم تحويله إلى مبلغ مستحق 

( تم سداد دفعة 2014أغسطس  24هـ )الموافق 1435شوال  28، بتاريخ "ساما"، وبعد موافقة 2014ي ديسمبر المنتهية ف

ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنة .2013لبائعين فيما يتعلق بالشهرة من أصل أرباح لمليون لاير سعودي  2.96بمبلغ 

مليون  9.804( تم سداد دفعة بمبلغ 2015أبريل  22هـ )الموافق 1436رجب  3، وبعد موافقة "ساما" بتاريخ 2015

 .2014للبائعين فيما يتعلق بالشهرة من أرباح عام  لاير سعودي
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ليل التدفقات النقدية المخصومة. تستخدم بإستعمال تح ةيتم تحديد مبلغ الشهرة الممكن إسترداه بناًء على القيمة المستخدم

اًء على موازنات مالية معتمدة من اإلدارة لفترة تغطي خمس سنوات. معدالت هذه الحسابات توقعات التدفقات النقدية بن

الخصم المستخدمة هي ما قبل الزكاة وما قبل ضريبة الدخل وتعكس مخاطر محددة ذات صلة بالتأمين. أشارت نتائج 

 القيمة. إلى أنه ليس هناك مصاريف إلنخفاض 2014ديسمبر  31و 2015ديسمبر  31إختبار إنخفاض القيمة في 

 

 ذات عالقة فيما يتعلق بالشهرة: طراففيما يلي حركة المبالغ المستحقة أل

 

         5132 

 ألف لاير سعودي

        2014 

 ألف لاير سعودي

 12.759   2211.   الرصيد في بداية السنة

 (2.955)  (2211.)  المبلغ المدفوع خالل السنة

 9.804   -        الرصيد في نهاية السنة

 

 أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة  -5

 

 أسس القياس (أ

دأ التكلفة التاريخية فيما عدا قياس القيمة العادلة من خالل إستثمارات بأعدت القوائم المالية على أساس اإلستمرارية وم

 قائمة الدخل وإستثمار متاح للبيع بقيمها العادلة.

 

مالي بشكل عام على أساس السيولة. يتوقع تغطية وتسوية كامل الموجودات والمطلوبات تعرض الشركة قائمة مركزها ال

والودائع النظامية وإستثمارات متاحة للبيع المالية على التوالي فيما عدا االستثمارات التي يحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

ها على التوالي خالل إثنى عشر شهراً من بعد تاريخ وكافة الموجودات والمطلوبات المالية التي يتوقع إستردادها وتسويت

 التقرير.
  

 قائمة اإللتزام ب(

أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية  هتتطلبوفقاً لما تم إعداد هذه القوائم وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

تحتفظ الشركة . وتعرض القوائم المالية وفقاً لذلك مينالمساهعمليات الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وتحتفظ 

ملكية جميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف فعلياً بسند 

من ِقبل بكل نشاط في الحسابات الخاصة بها. إن أساس توزيع مصاريف العمليات المشتركة يتم تحديده بوضوح المتعلقة 

 اإلدارة ومجلس اإلدارة.

 

 الفائض من عمليات التأمين كما يلي: يوزعطبقاً ألنظمة الشركة الداخلية 
 

 ٪90  محول إلى عمليات المساهمين               
  ٪10  محول إلى المستحق لحملة وثائق التأمين

  100٪  
 

 ه وتحويله إلى عمليات المساهمين.في حال العجز الناشيء عن العمليات يتم توزيع العجز بأكمل
 

تقترح الشركة توزيع صافي الفائض السنوي لحملة  "ساما"من اللوائح التنفيذية "لساما" وبعد موافقة  70وفقاً للمادة 
 الوثائق إلى حملة الوثائق مرة واحدة ووفقاً لمعايير يحددها مجلس اإلدارة.
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 هامة )تتمة(أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبية ال -5

 

 وعملة العرض العملة الوظيفية ج(

 ألف. بأقر إلىتعرض القوائم المالية باللاير السعودي، حيث أنه العملة الوظيفية وتم تقريبه 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة د(

تبعة في إعداد القوائم المالية تتوافق السياسات المحاسبية الهامة التالية والمعتمدة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك الم

بإستثناء المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعتمدة التي تعد فعالة للفترة  2014ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في 

كون لتعديالت على المعايير وتفسيرها التي تده. لم يكن للمعايير الجديدة أو لأو ما بع 2015يناير  1السنوية إبتداًء من 

( )و( تأثير كبير على القوائم المالية 2كما هو وارد في اإليضاح رقم ) 2015يناير  1فعالة لفترات سنوية تبدأ بعد 

 للشركة. فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة والمستخدم في إعداد هذه القوائم المالية:

 

 عقود التأمين

 من طرف آخر )حاملي وثائق كبيرةمخاطر تأمين على كة )المؤمن( الشرعندما توافق عقود التأمين هي تلك العقود التي 

يؤثر سلبياً )الحدث المؤمن عليه( ( من خالل الموافقة على تعويض حاملي الوثائق إذا كان الحدث المحتمل المستقبلي تأمين

تقدير ما إذا كان سينتج  عن طريق كبيرة، تحدد الشركة ما إذا كان لديها مخاطر تأمين ةعاموكقاعدة الوثائق.  ةعلى حمل

 منافع إضافية كبيرة من الشركة. كذلك فإن عقود التأمين قد تتحول إلى مخاطر مالية. تسديد عن الحدث المؤمن عليه

 

حال تصنيف العقد "كعقد تأمين" فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير في 

 .مدتها يأو تنقضجميع الحقوق وااللتزامات بم يتم الوفاء ما لخالل الفترة 

 

الحيوادث وااللتزاميات وتكيون و الهندسييةو السيياراتو الممتلكياتو البحيريو بصفة رئيسية تنقسم عقود التأمين الى الطبيي

 بصفة رئيسية عقود تأمين قصيرة االجل.

 

إصابة. يقدم التأمين الطبي داء أو بدة في عالج مرض أو الوثائق بالمصاريف المتك ةيهدف التأمين الطبي إلى تعويض حمل

 في المقام األول لعمالء الشركة الذين لديهم عدد كبير من المستفيدين من وثيقة التأمين.

 

االلتيزام تجياه  مقابيليهدف التأمين على السيارات الى تعويض حملية العقيود عين األضيرار التيي تتعيرض لهيا سيياراتهم أو 

السيرقة التيي  الناشيء عن الحوادث.  يستطيع حملة العقود أيضا الحصول على تعويض عن الحرييق أو األطراف األخرى

. بحيث يغطي الحد األدنى للغيير لزامياً على كافة السيارات إالتأمين د يع في المملكة العربية السعودية تتعرض لها سياراتهم

المختلفة تغطي األخطاء الطبيعية والحوادث الشخصية  وثائقن التأمين شاملة للسيارات. اوثيقة ايضا تقوم الشركة باصدار 

 .لدى الوكيلحات صالواإل

 

التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية الى تعويض عمالء الشركة عن االضرار التيي لحقيت بممتلكياتهم. يمكين عقود هدف ت

لرئيسية بالنسبة لعقود تأمين الممتلكيات للعمالء الحصول على تعويض عن خسارة المكاسب وتعطل األعمال. إن األخطار ا

 هي الحريق واألخطار الطبيعية وتعطل األعمال والسرقة.
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 أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -5

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( د(

 

 عقود التأمين )تتمة(

 

افة مخاطر المقاولين" بحيث يقدم تغطية أثناء تشييد أو إنشياء مبياني أو يغطي التأمين الهندسي نوعين رئيسيين: أ( تأمين "ك

أعمال هندسية مدنية مثل المنازل والمتاجر ومجمعات الشقق ومباني المصانع والطرق والجسور وأعمال الصرف الصحي 

مثيل محطيات الطاقية  يياتآلوالخزانات. ب( تأمين "كافة مخاطر التشييد" بحيث يقدم تغطية أثناء تشييد أو تركييب مصينع و

ومصافي النفط واألعمال الكيميائية وأعمال األسمنت والهياكل المعدنية أو أي مصنع به آالت ومعدات. أيضاً يشمل التأمين 

وتليف والمراجيل الهندسي تأمين تعطل االالت وتأمين تعطل األعميال الميالزم لتعطيل االالت ويشيمل المعيدات االلكترونيية 

 المخزون.

 

عيين االضييرار وااللتزامييات الناشييئة عيين الخسييارة أو الضييرر  وثييائق التييأمينلتييأمين البحييري الييى تعييويض حمليية يهييدف ا

لسفن والحوادث في البحر التي ينتج عنها خسارة كليية أو جزئيية لشيحنات البضياعة.  للمراكب البحرية الصغيرة أو هياكل ا

لمراكييب البحرييية سييفينة أو االضييرار التييي لحقييت باو تلييف أان المخيياطر الرئيسييية بالنسييبة للتييأمين البحييري هييي خسييارة 

 لسفين وشحنات البضاعة.الصغيرة أو هياكل ا

 

تيأمين سيرقة المجيوهرات وتيأمين و تيأمين حيادث شخصييو تيأمين خيانية األمانيةو يشمل تأمين الحوادث العام تيأمين النقيود

المنتج وتعيويض حول تزام عام للطرف الثالث والتزام على الالمطلوبات جميع مخاطر االعمال وتأمين السفر. يشمل تأمين 

العمال/التزام اصحاب العميل وتغطيية التعويضيات المهنيية التيي تحميي االلتيزام القيانوني للميؤمن علييهم الناشي  عين أفعيال 

 االهمال اثناء تأدية عملهم. 

 

 في حكمهالنقد وما 

واإلستثمار في ودائع المرابحة التي لها فترة لدى البنوك من النقد في الصندوق واألرصدة  في حكمهيتكون النقد وما 

 اق أصلية ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ الشراء.قإستح

 

 ودائع بالمرابحةإستثمار 

زيد فترة إستحقاقها األصلية عن ثالثة شهور في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة وتقاس تتقيد إبتداًء ودائع المرابحة التي 

 بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة اإلنتاج الفعالة فيما عدا أي إنخفاض في القيمة. آلحقاً 

 

 ذمم أقساط مدينة

حال إستحقاقها عند القيد اإلبتدائي بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمة أو القابلة لإلستالم. يتم فحص القيمة التأمين أقساط يتم قيد 

عرفة إنخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون الدفترية ألقساط التأمين المدينة لم

قابلة لإلسترداد وتقيد أي خسارة ناتجة عن إنخفاض القيمة في قائمة عمليات التأمين. يتم إلغاء قيد أقساط التأمين غير 

 المدينة عند تحقيق معايير إلغاء القيد للموجودات المالية.
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 عداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس اال -5

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( د(

 

 )تتمة( ذمم أقساط مدينة

يتم إدراج أي فارق بين المخصصات في نهاية فترة التقرير المالية والتسويات والمخصصات في الفترة التالية في 

 المصاريف العمومية واإلدارية لتلك الفترة.

 

 كاليف وثائق التأمين المؤجلةت

التكاليف المباشرة المتكبدة خالل الفترة الناشئة عن إصدار أو تجديد عقود التأمين إلى المدى الذي تكون فيه هذه يتم تأجيل 

 التكاليف قابلة لالسترداد من األقساط المستقبلية. 

 

لثابت على مدى فترة األقساط المستقبلية المتوقعة ما عدا وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء هذه التكاليف بطريقة القسط ا

التكاليف المتكبدة. يتم تسجيل اإلطفاء في قائمة عمليات  مجموعمن  %25الشحن البحري حيث يساوي الجزء المؤجل 

 التأمين والفائض المتراكم.

 

ندما ينشأ ما يدل على إنخفاض القيمة. يتم إجراء فحص إنخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي أو بصفة أكثر تكراراً ع

عندما تكون المبالغ القابلة لإلسترداد أقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة إنخفاض في القيمة في قائمة عمليات 

 ي.التأمين. كما تؤخذ بعين اإلعتبار تكلفة شراء وثائق التأمين المؤجلة في إختبار كفاية اإللتزامات لكل فترة تقرير مال

 

 مصاريف مدفوعة مقدما  

م تكبدها ولكن تم سدادها بالفعل نقداً. تقيد المصاريف المفدوعة مقدماً تتمثل المصاريف المدفوعة مفدماً ومصاريف لم ي

إبتداًء كموجودات وتقاس بمبلغ النقد المسدد ثم تحمل هذه المصاريف على قوائم عمليات التأمين والعمليات الشاملة 

 .إستهالكها أو إنقضائها مع مرور الوقتللمساهمين حال 

 

 األثاث والتجهيزات والمعدات

في القيمة. يتم حساب إنخفاض األثاث والتجهيزات والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وأي إدراج يتم 

العمر اإلنتاجي التقديري ي فيما يلاالستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي التقديري للموجودات. 

 :على النحو التالي االستهالك لحسابللموجودات 

 

 سنوات  8 مباني مستأجرةعلى تحسينات   

 سنوات  10 أثاث وتجهيزات  

 سنوات  4 معدات مكتبيةحاسب آلي و  

 سنوات  4 سيارات  
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 )تتمة( األثاث والتجهيزات والمعدات/االستهالك

 
الدفترية لألثاث والتجهيزات والمعدات لمعرفة االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في  مالقي فحصتم ي

على ذلك وإذا تجاوزت القيمة  الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود أي مؤشر
يتم خفض قيمة الموجودات إلى قيمتها الممكن استردادها باعتبارها قيمتها  ،الدفترية القيمة التقديرية الممكن استردادها

 العادلة ، مخصوما منها تكلفة بيعها، أو القيمة قيد االستعمال، أيهما أعلى.
 
بشكل منفصل ويتم شطب القيمة المقيدة األثاث والتجهيزات والمعدات تم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال بند من ت

الدفترية للبند الذي تم استبداله. تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتعلقة ببند 
المتراكم عند تكبد  فائضتأمين والاألثاث والتجهيزات والمعدات. يتم إثبات جميع النفقات األخرى في قائمة عمليات ال

 المصروف.

 

 اإلستثمارات

ييييتم تسيييجيل جمييييع اإلسيييتثمارات مبيييدئياً بالتكلفييية بإعتبيييار وجيييود القيمييية العادلييية متضيييمنة نفقيييات اإلسيييتحواذ مرتبطييية 

ماليية بالقيمية باإلستثمارات. يتم قيد الموجودات المالية مبدئياً بيالقيم العادلية ، فيي حالية عيدم تسيجيل جمييع الموجيودات ال

 بشكل مباشر لإلستحواذ.التي تعود تكاليف العمليات  باإلضافة إلىالعادلة في قائمة الدخل، 

 

. ييتم تقديرييةيتم تحديد القيم العادلة لإلستثمارات بناء على أسعار األدوات المالية المدرجية فيي السيوق أو القييم العادلية ال

محمليية بنيياء علييى التييدفقات التقدييية المخصييومة بإسييتخدام عموليية للبنييود  مولييةعللبنييود التييي عليهييا تقييدير القيميية العادليية 

 بخصائص شروط ومخاطر مماثلة.

 

 قائمة الدخلمن خالل العادلة  ةقيمبالإستثمارات 

في قائمة الدخل، إذا كانت القيمة العادلة لإلستثمارات قابلة للقياس ومصنفة مدرجة يتم تصنيف إستثمارات قيمتها العادلة 

كإسيتثمارات قيمتهيا العادلية قيمة عادلة في الدخل بموجب إسيتراتيجية الشيركة الموثقية. ييتم قييد اإلسيتثمارات المصينفة ك

اإلسيتثمارات بالقيمية  هيذهفي قائمة الدخل مبدئياً بالتكلفة، بإعتبيار وجيود القيمية العادلية. الحقياً، ييتم إعيادة قيياس مدرجة 

 القيمة العادلة في قائمة عمليات المساهمين.العادلة مع تسجيل جميع التغيرات في 

 

 حتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقاإلستثمارات الم

غيير مشيتقة ذات دفعيات ثابتية أو ممكين تحدييدها هيي موجيودات ماليية حتى تاريخ اإلسيتحقاق حتفظ بها اإلستثمارات الم

وتصينف حتيى تياريخ إسيتحقاقها إلحتفياظ بهيا والقيدرة لالشيركة النيية اإليجابيية  ليدىحييث  ةاريخ إسيتحقاق محيددوولها ت

 حتى تاريخ اإلستحقاق.حتفظ بها كإستثمارات م
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 اإلستثمارات )تتمة(

 

المتراكم أو الخصم إطفاء وقسط التأمين مبلغ بلفة المعدلة حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكحتفظ بها يتم إثبات اإلستثمارات الم

 الفعلية. عمولةبإستخدام طريقة ال

 

 .في القيمة قائمة عمليات المساهمين كنفقات إنخفاض فيأي إنخفاض دائم في قيمة اإلستثمارات إدراج يتم تعديل و

 

 اإلستثمار المتاح للبيع

ت مالية غير مشتقة إما محددة في هذه الفئة أو غير مصنفة في أي من الفئات الموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودا
األخرى. تقيد هذه اإلستثمارات إبتداًء بالتكلفة وتقاس الجقاً بالقيمة العادلة. تدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

ين. تسجل األرباح أو الخسائر المحققة من لإلستثمارات كمكون مستقل في قائمة المركز المالي والدخل الشامل للمساهم
بيع هذه اإلستثمارات في قائمة عمليات المساهمين ذات الصلة. تقيد توزيعات األرباح في قائمة عمليات المساهمين عند 
إثبات حق إستالم توزيعات األرباح تسجل أرباح/ خسائر العمالت األجنبية من إستثمارات متاحة للبيع في قائمة الدخل 

شامل. ويتم تعديل أي إنخفاض دائم في قيمة اإلستثمارات ويقيد في قائمة عمليات المساهمين كنفقات إنخفاض في القيمة. ال
ة قابلة للتسويق. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود يتعتمد القيم العادلة لإلستثمارات أساساً على أسعار متداولة في أوراق مال

نقدية مخصومة بإستخدام عمولة لبنود ذات أحكام مماثلة وخواص المخاطر. بالنسبة  ذات العمولة بناًء على تدفقات
إلستثمارات حقوق المساهمين غير المتداولة ، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى قيمة السوق إلستثمار مماثل أو بناًء 

 على التدفقات النقدية المخصومة والمتوقعة.
 
 إلبتدائي والقياس الالحقالقيد ا –دوات المالية األ

تتكون األدوات المالية من موجودات ومطلوبات مالية. تتكون الموجودات المالية من نقد وما في حكمه وودائع مرابحة 
التأمين المساهمين ومستحق من عمليات من عمليات  ستحقمن عمليات المساهمين وم ستحقمومدينة وأقساط تأمين 

وديعة نظامية وإستثمارات وذمم مدينة أخرى. ومعيدي التأمين من  ستحقمت قائمة ووحصة إعادة التأمين من مطالبا
عمليات المساهمين ولعمليات المستحق لإلعادة التأمين والوسطاء و ستحقومتتكون المطلوبات المالية من مطالبات قائمة 

مليات التأمين عفائض المن لتأمين اوثائق وحصة حملة وثائق اللحملة  ستحقتأمين مستحقة ومال وأرصدة إعادةالتأمين 
 ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة ومطلوبات أخرى معينة.

 

 تاريخ القيد

يتم القيد بالطريقة المنتظمة لبيع وشراء أدوات مالية في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تصبح فييه الشيركة طرفياً فيي 

نتظمة هي مشتريات أو مبيعات ألدوات مالية تتطليب تسيوية األداة مخصصات تعاقدية لألداة. المشتريات أو المبيعات الم

 ضمن الفترة المحددة بوجه عام بموجب النظام أو اإلتفاق في السوق.
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 قياس األدوات المالية

لى أي تكاليف متزايدة تعود بشكل مباشر للشراء أو اإلصدار إالمالية إبتداًء بقيمتها العادلة باإلضافة تقاس كافة األدوات 
وذلك في حالة الموجودات والمطلوبات المالية وليس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يعتمد تصنيف األدوات المالية 

لحاقاً للقياس األولي، تسجل إاألدوات المالية وكذلك خواصها.  عند القيد األولي على الغرض الذي من أجله تم شراء
 بإستشناء إستثمارات بالقيمة العادلة مدرجة في قائمة الدخل تقيد بالقيمة العادلة. دوات المالية بتكلفة مطفأةاأل
 

 اختبار كفاية المطلوبات
المسجلة كافية بإستخدام التقديرات الحالية للتدفقات يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي، اختبار ما إذا كانت مطلوبات التأمين 

النقدية المستقبلية لعقود التأمين. إذا أظهر هذا االختبار أن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين غير كافية في ضوء التدفقات 
المتراكم، ويتم تكوين  فائضوال، فإن كامل العجز يتم تسجيله مباشرًة في قائمة عمليات التأمين التقديرية النقدية المستقبلية
 .التأمين قساطألمخصص عجز 

 
 ذمم دائنة ومستحقات 

أم لم يتم خدمات مستلمة، سواء تم  وأمقابل بضائع في المستقبل سيتم دفعها تتعلق بالمبالغ التي يتم إثبات المطلوبات التي 
 إصدار فواتير بموجبها من المورد.

 
 المخصصات

ن حدث سابق وأن تكاليف سداد عأو ضمني( ناش   نظامييكون لدى الشركة التزام ) يتم إثبات المخصصات عندما
 ها بشكل موثوق به.سااللتزام محتملة ويمكن قيا

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

حساب هذه المكافأة بناءاً على آخر راتب للموظف وسنوات خدمته شرط يكون الشركة مكافأة نهاية خدمة لموظفيها. تمنح 

العمال في المملكة العربية العمل وهائه الحد األدنى من مدة الخدمة. يتم عمل مخصص للمبالغ المستحقة بموجب نظام إن

 المحمل  المبلغ مع فترات خدمة الموظفين المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحويل  توافقالسعودية الم

 المتراكم على أساس فعلي.للفترة إلى قائمة عمليات التأمين والفائض 

 

 الزكاة

ة للزكاة العائدة للشريك السعودي. يحمل مخصص الزكاة على حساب الشرك خضعوفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل ت

المساهمين السعوديين. تقيد المبالغ اإلضافية المستحقة، إن وجدت، عند إستكمال الربوط النهائية عندما يتم تحديد هذه 

 المبالغ.

 

 نظامغير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك حسب متطلبات  أطرافالشركة ضرائب لبعض المعامالت مع تطع تق

 ضريبة الدخل السعودي.
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 الشهرة

موجودات تعويض المسدد زيادة عن القيمة العادلة لللتكلفة الزائدة عن القيمة العادلة لليتم قياس الشهرة بشكل مبدئي با

 في القيمة األولي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي خسارة انخفاض القيدالقابلة للتحديد والمطلوبات المقتناة. بعد 

بشكل مستمر إذا أشارت األحداث أو التغيرات في نخفاض بشكل سنوي أو تم مراجعة الشهرة فيما يتعلق باإلتمتراكمة. 

تم تحديد إنخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ المسترد للوحدة ي الظروف بأنه قد يحدث انخفاض في القيمة الدفترية.

محققة للنقد )أو المحققة للنقد )أو مجموعة من وحدات محققة للنقد( تتعلق بها الشهرة. عندما يكون المبلغ المسترد للوحدة ال

مجموعة من وحدات محققة للنقد( أقل من القيمة الدفترية للوحدة المحققة للنقد )أو مجموعة وحدات محققة للنقد( تم 

تخصيص الشهرة لها، يتم قيد خسارة إنخفاض في القيمة في قائمة عمليات المساهمين. ال يمكن عكس خسائر إنخفاض 

 فترات مستقبلية.القيمة ذات الصلة بالشهرة وذلك في 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تق يم الشركة في تاريخ كل تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من 

ناك دليل الموجودات المالية. يعد األصل المالي أو مجموعة من موجودات مالية منخفضة القيمة إذا كان وفقط إذا كان ه

موضوعي إلنخفاض القيمة نتيجة لحدث أو أكثر حدث بعد القيد األولي لألصل المالي. )حدث خسارة متكبدة( وإذا كان 

حدثت الخسارة )أو األحداث( له تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل المالي أو لمجموعة من الموجودات المالية 

ذا حدث هذه الحدث، يتم قيد أي خسارة إنخفاض في القيمة في قائمة عمليات التأمين يمكن تقديرها بشكل يعتمد عليه. إ

 والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين.

 

قد يتضمن دليل إنخفاض القيمة مؤشرات على أن المدينين أو مجموعة من المدينين يواجهون صعوبة مالية كبيرة ، أو 

ال اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى ومعلومات يمكن مالحظتها تشير إلى أن هناك تخلف أو تأخير في السداد أو إحتم

زيادة يمكن قياسها في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية كتغيرات في متأخرات أو ظروف إقتصادية تتناسب مع حاالت 

 التخلف عن السداد.

 

والقيمييية الحاليييية  الدفتريييية فيييي القيمييية الفيييرق بيييين القيميييةبالنسيييبة للموجيييودات المثبتييية بالتكلفييية يمثيييل االنخفييياض  (أ

 للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل السوق الحالي لعوائد األصول المالية المماثلة لها. 

ة الحالية القيمة الدفترية والقيم للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يمثل االنخفاض في القيمة الفرق بينبالنسبة  (ب

 للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي. 

 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

. في حالة ليإنخفاض قيمة أصل ماكان هناك ما يشير إلى إحتمال إذا لمعرفة تجري الشركة تقييماً في تاريخ كل تقرير 

لقيمة، تقوم الشركة بتقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. لاألمر إجراء إختبار إنخفاض سنوي وجود دليل، أو إذا تطلب 

للنقد بعد خصم تكاليف البيع أو قيمتها عند  نتجةإن قيمة األصل القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدة الم

لم يوفر األصل تدفقاً نقدياً داخلياً يكون مستقالً بشكل كبير عن ، ويتم تحديدها لألصل على حدة، ما علىاإلستخدام أيهما أ

لنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد منتجة لالموجودات أو المجموعات األخرى. وعندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدة 

، يتم خصم التدفقات المستخدمةيعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لإلسترداد. ولتقييم القيمة 

النقدية التقديرية المستقبلية إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية 

لقيمة النقود الوقتية والمخاطر المرتبطة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة بعد خصم تكاليف البيع يستخدم مصدر مالئم 

، يتم إستخدام طريقة تقييم مناسبة. تم تأييد تلك الطريقة هذه المعامالت . في حالة عدم تحديدتالسوق إن وجد كأسعار

  .للقيمة العادلةمتاحة أخرى مدرجة للشركات التابعة للتداول العام أو لمؤشرات أسهم أسعار بتقييمات متعددة و
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 )تتمة(اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

 

ب إنخفاض القيمة على أساس موازنات مفصلة وحسابات متوقعة يتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة اع الشركة حسضت

غطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة فترة منتجة للنقد للشركة يتم تخصيص موجودات أحادية لها. وبوجه عام ت

خمس سنوات. بالنسبة للفترات األطول، يتم حساب معدل النمو طويل األجل ويطبق على التدفقات  إلىتترواح من ثالث 

 النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.

 

لتأمين والفائض المتراكم وفي عمليات المساهمين يتم إثبات خسائر اإلنخفاض من العمليات المستمرة في قائمة عمليات ا

 تحويلتم وسابقاً أعيد تقييمها التي في فئات المصروف متفقة مع وظيفة األصل المنخفض فيما عدا الممتلكات، إن وجدت، 

ادة تقييم مبلغ أي إعإلى دخل شامل آخر. في هذه الحالة، يتم إثبات اإلنخفاض أيضاً في دخل شامل آخر  إلىإعادة التقييم 

 سابقة.

 

يتم تقييم الموجودات بخالف الشهرة، أو التي سبق أن حدث لها خسارة إنخفاض في القيمة أو قد تنخفض في تاريخ كل 

تقرير. في حالة وجود دليل، تقوم الشركة بتقدير قيمة األصل القابلة لألسترداد. يتم فقط عكس خسارة اإلنخفاض السابقة 

فتراضات المستخدمة لتحديد قيمة األصل القابلة لإلسترداد حيث أنه قد تم إثبات آخر خسارة إذا كان هناك تغير في اإل

إنخفاض. يتم حصر العكس حتى ال تزيد القيمة الدفترية لألصل عن قيمتها القابلة لإلسترداد وال تزيد عن القيمة الدفترية 

ض في قيمة األصل في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس اإلستهالك، فيما لو لم يتم إثبات خسارة إنخفا بعد طرحالمحددة، 

خسارة اإلنخفاض في قائمة عمليات المساهمين والفائض المتراكم وفي قائمة عمليات المساهمين فيما عدا األصل المحمل 

 بمبلغ معاد تقيمة، وفي هذه الحالة، يتم معاملة العكس كزيادة تقييم.

 

 مة ذات الصلة بالشهرة في فترات مستقبلية.ال يمكن عكس قيد خسائر إنخفاض القي

 

 إلغاء إثبات األدوات المالية

 األصل المالي:

جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من يقتضي الحال، يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية )أو، عندما 

 ماثلة( عند:تالموجودات المالية الم

 

  المالي صلاألة من الحق في إستالم تدفقات نقديإنقضاء صالحية. 

  تزام بدفع التدفقات النقدية الواردة لها في استالم التدفقات النقدية من األصل أو تولت اإلوقالشركة بتحويل حققامت

"، وإما )أ( شركة حولت بشكل جوهري جميع مؤقتةبالكامل دون تأخير جوهري الى طرف ثالث بموجب اتفاقية " 

لم تقم الشركة بتحويل او االحتفاظ بشكل تدريجي بكافة مخاطر ومكافآت  المخاطر والمكافآت لألصل، أو )ب( 

 نقل السيطرة لالصل.تم األصل، ولكن قد  
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 )تتمة( إلغاء إثبات األدوات المالية

 

االحتفاظ قيم مدى ت ا، فإنهمؤقتةاتفاقية أبرمت ة حقوقها الستالم التدفقات النقدية من األصل أو الشركحولت عندما 

 محتفظ تدريجياً بجميع مخاطر وعوائد األصل، ولت. عندما لم تحول أو في حال اإلحتفاظ بها بمخاطر وعوائد الملكية

شركة في المشاركة في االصل. في هذه الحالة، تقوم ألصل، يتم إثبات األصل إلى مدى إستمرارية العلى اتحول السيطرة 

الشركة أيضا بإثبات التزام مرتبط بها. يتم قياس األصل المحول واإللتزام المرتبط بها على أساس يعكس الحقوق 

وااللتزامات التي تحتفظ بها الشركة. تقاس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول في الجزء 

من القيمة الدفترية األصلية لألصل، والحد األقصى للمبلغ الذي يمكن أن يأخذ في اإلعتبار بأنه قد يطلب من  نىداأل

 .الشركة السداد
 

 المطلوبات المالية

 يتم إلغاء قيد مطالبة مالية عندما يتم اإلعفاء أو اإللغاء أو اإلنقضاء لإللتزام بموجب المطالبة.

 

 تحقيق اإليرادات

 والعموالت المكتسبةأمين التأقساط 

على عقود التأمين. يتم تسجيل الجزء من األقساط والعموالت التي سيتم المكتسبة تتضمن هذه صافي األقساط والعموالت 

إكتسابها مستقبالً كـ "أقساط وعموالت غير مكتسبة" على التوالي، ويتم تأجيلها بصورة مماثلة على مدى فترة وثيقة 

بالمائة من األقساط  25لجزء غير المكتسب من التأمين على الشحن البحري يمثل اعدا الشحن البحري. التأمين المعنية ما 

المكتتبة خالل الفترة المالية الحالية. يتم قيد التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة ضمن قائمة عمليات التأمين 

 طر.والفائض المتراكم بحيث يتم توزيع اإليراد على مدى فترة المخا

 

 األرباحتوزيع إيرادات 

 األرباح عند وجود حق بإستالم تلك المبالغ.توزيعات يتم إثبات إيرادات 

 

 عمولةإيرادات ال

الفعلي والذي يتم بموجبه خصم التدفقات النقدية  عمولةعند استحقاقها باستخدام معدل ال عمولةيتم تسجيل إيرادات ال

 يث تساوي القيمة الدفترية لألصل المالي.المستقبلية المتوقعة من األصل المالي بح

 

 أقساط إعادة التأمين

 .صبح مستحقة الدفعيتم قيد أقساط إعادة التأمين الصادرة كمصروف عندما ت

 

 يتم تحميل أقساط إعادة التأمين على الدخل على مدى شروط السياسات المتعلقة بها على أساس تناسبي.
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 حاسبية الهامة )تتمة(أسس االعداد وملخص السياسات الم -5
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( د(
 

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

كما هو الحال مع شركات تأمين أخرى، ولخفض التعرض المالي الناشيء من مطالبات كبيرة إلى الحد األدنى، تبرم 

تنص ترتيبات إعادة التأمين هذه على  .عادة التأمينالشركة في الطور العادي لألعمال عقوداً مع أطراف أخرى ألغراض إ

كانيات إضافية للنمو. متنوع أكبر لألعمال وتسمح لإلدارة بضبط التعرض لخسائر محتملة تنشأ عن مخاطر كبيرة وتوفر إ

  الخسائر.يتأثر كل إعادة التأمين بموجب المعاهدات والعقود اإلختيارية وعقود إعادة التأمين التي تتجاوز 

 

يتم تقدير مطالبات الذمم المدينة من معيدي التأمين على نحو يتفق مع االلتزام الناش  عن المطالبة ووفقاً لعقد إعادة 

تم تالمبالغ تحت بند "حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة" في قائمة المركز المالي حتى  هذهالتأمين. يتم عرض 

الشركة. بمجرد أن يتم دفع المطالبة يتم تحويل المبلغ المستحق من معيدي التأمين  الموافقة على المطالبة والدفع من ِقبل

 من المطالبة المدفوعة إلى مبالغ مستحقة من/إلى معيدي التأمين.

 

كما في تاريخ كل قائمة مركز مالي، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك أي دليل على وجود انخفاض في موجودات 

إذا كان هناك دليل على وجود انخفاض، تقوم الشركة بعمل تقدير رسمي للقيمة القابلة لالسترداد. فيما لو معيدي التأمين. 

في قيمة  اً تجاوزت القيمة الدفترية لموجودات معيدي التأمين قيمتها القابلة لالسترداد يتم اعتبار أن هناك إنخفاض

 الموجودات ويتم تخفيضها إلى قيتمها القابلة لالسترداد.

 

 المطالبات

تتكون المطالبات من مبالغ مستحقة لحملة عقود وأطراف أخرى ومصاريف تعديل خسائر ذات صلة بعد طرح مبالغ 

 اإلنقاذ ومبالغ مستردة أخرى ويتم تحميلها على عمليات التأمين والفائض المتراكم حال تكبدها.

 

تكبدة ولم يتم تسويتها في تاريخ التقرير المالي سواء تمت أم يتكون إجمالي المطالبات القائمة من تكلفة تقديرية لمطالبات م

لم اإلفادة عنها. يتم تكوين مخصصات المطالبة المدرجة غير المدفوعة كما في تاريخ التقرير المالي على أساس تقديرات 

شركة من أجل تكلفة الحالة الفردية. إضافة إلى ذلك، تم الحفاظ على مخصص مبني على حكم اإلدارة والخبرة السابقة لل

تسوية المطالبات المتكبدة والتي لم تتم اإلفادة عنها كما في تاريخ التقرير المالي. قد يتجاوز اإللتزام النهائي أو يقل عن 

 المبلغ المقدم.

 

يدرج أي فارق بين المخصصات في تاريخ التقرير المالي والتسويات والمخصصات في السنة التالية وذلك في قائمة 

ات التأمين لتلك السنة. ال تخفض الشركة إلتزاماتها مقابل مطالبات غير مدفوعة حيث يتوقع بالفعل سداد كافة عملي

 المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ التقرير المالي.

 
 عقود اإليجار التشغيلية

صل كعقود إيجار تشغيلية. يحتفظ المؤجر بدرجة كبيرة بجميع مخاطر ومنافع إمتالك األ حيثيتم تصنيف عقود اإليجار 
يتم إثبات دفعات عقود اإليجار التشغيلية كمصروف ضمن قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم بطريقة القسط الثابت 

 فترة عقد اإليجار. مدىعلى 
 
 مصاريفال

 هذا النحو.نظراً لطبيعة أعمال الشركة، تصنف كافة المصاريف المتكبدة كمصاريف عمومية وإدارية وتعرض على 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( د(
 

 العمالت األجنبية
أسعار الصرف السائدة في بالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية تحفظ السجالت المحاسبية للشركة باللاير السعودي. تقيد 

أسعار الصرف بالمعامالت. أما الموجودات والمطلوبات التي تتم بالعمالت األجنبية ، فيتم تحويلها السوق بتاريخ تلك 
. تحمل جميع فروقات التحويل على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم أو قائمة التقرير الماليالسائدة كما في تاريخ 
 عمليات المساهمين.

 
تقاس بالتكفة التاريخية في عملة أجنبية، بإستخدام أسعار صرف كما في تواريخ  يتم تحويل البنود غير النقدية التي

المعامالت األولية. ويتم تحويل البنود غير النقدية التي تقاس بالقيمة العادلة في عملة أجنبية بإستخدام أسعار صرف في 
 التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة.

 
 ليةالقيمة العادلة لألدوات الما
شراء مدرجة أسعار أسواق مالية منتظمة بالرجوع إلى نشط في  بشكلالمالية المتداولة  موجوداتيتم تحديد القيمة العادلة لل

ال عيدم تيوفر أسيعار . فيي حيلموجودات وأسعار عرض لمطلوبات عند إقفال النشياط فيي تياريخ التقريير الميالي السوقفي 
 عار وسيط أو وكيل.السوق المدرجة، يتم الرجوع إلى عروض أس

 
بالنسبة للموجودات المالية حيث يوجد سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بإستخدام أساليب التقييم. تتضيمن أسياليب التقيييم 
هذه إستخدام معامالت حديثة بطريقة القسط الثابت والرجوع إلى قيمة السوق المتداولة ألداة أخرى التي تكون فعلياً مماثلية 

ليل التدفقات المخصومة، تعتمد التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية على أفضيل تقيديرات ليإلدارة ومعيدل الخصيم و/ أو تح
 المستخدم هو معدل سوق ذي عالقة لموجودات مماثلة.

 
 المقاصة

وعندما  اً نظامنافذ تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق 
تم مقاصة تيكون لدى الشركة نية لتسويتها على اساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال 

اإليرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساهمين إال إذا كان ذلك مطلوباً أو 
كما هو مصرح به على وجه التحديد في السايسات المحاسبية  ايير المحاسبية أو تفسيراتها.المعبموجب أي من مسموحاً 

 للشركة. لم تتم مقاصة في هذه القوائم المالية.
 

 التقارير القطاعية
من الشركة التي تعمل في أنشطة تحقق فيها إيرادات وتتكبد مصاريف يتوفر عنها معلومات جزء التشغيلي هو القطاع 
نفصلة يتم تقييمها بإنتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي الذي يقرر كيفية تخصيص الموارد وتقييم األداء. مالية م

وألغراض اإلدارة، الشركة منظمة في وحدات نشاط بناًء على منتجات وخدمات ولديها القطاعات التشغيلية التالية التي 
 يمكن اإلفادة عنها:



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 5132ديسمبر  13كما في 

 
 

24 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(أسس االعداد وملخص  -5

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( د(
 

 )تتمة( التقارير القطاعية
 

  ،يوفر تغطية رعاية صحية لحملة وثائق التأمين.الطبي  

 بإستثناء ضمان النقل المركبات، تقوم بالتغطية مقابل الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسيارات. 

 واألخطار الطبيعية وإنقطاع األعمال والسرقة.ائق وم بالتغطية مقابل الخسائر المتعلقة بالحرالممتلكات، تق 

  ات.يواآللإنشاء أعمال الهندسة المدنية وتركيب المصانع  وأالهندسة، تقوم بالتغطية خالل أعمال البناء 

 تي تحدث للشحن البحري أو للسفن.البحري، توفر تغطية ضد األضرار واإللتزامات الناشئة عن الخسائر/ األضرار ال 

  تأمين الحوادث، يوفر تغطية ضد األموال وضمان األمانة والحدوادث الشخصية وسرقة المجوهرات وكافة األخطاء

وتأمين السفر وتأمين اإللتزامات ويوفر ضمان تغطية ضد األلتزام القانوني المؤمن عليه والذي ينشأ عن تصرفات 

 النشاط.بسبب اإلهمال خالل أعمال 

 

يتم تقييم أداء تقييم أداء القطاع بناء على ربح أو خسارة، يقاس في بعض الجوانب بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة 

 في القوائم المالية. 

 

ان يتوقع حدوث أي معاملة، فيتم تحديد أسعار التحويل على أساس القسط الثابت بطريقة مماثلة لمعامالت مع كإذا 

رى حينئذ ستتضمن إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع تلك التحويالت بين قطاعات األعمال التي سيتم األطراف األخ

 إلغاؤها على مستوى القوائم المالية للشركة.

 

 إستخدام التقديرات واألحكام هـ(

 تقديرات غير مؤكدة

ات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ يقتضي على اإلدارة عند إعداد القوائم المالية للشركة استخدام األحكام والتقدير

اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلبوات وااليضاحات المرفقة. إن اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل 

والمصادر األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير والتي لها مخاطر كبيرة قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في 

 لدفترية للموجودات أو المطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة.القيمة ا

 

 المطالبات القائمة مخصص

 التأمين. يجب عقود بموجب المطالبات عن الناشئة الوثائق لحملة المستحقة المبالغ بتقدير كبير حد الى مطالبة االدارة ان

 للمطالبات النهائية التقرير والتكلفة تاريخ في المبلغ عنها للمطالبات النهائية التكلفة من لكل تقديرات اعداد خاصة، بصفة

المبلغ  المطالبات تكلفة تقدير في االدارة قبل من المتبع االساسي االسلوب التقرير. ان تاريخ في عنها وغير المبلغ المتكبدة

المستقبلية.  المطالبات سداد لتوقع السابقة المطالبات سداد استخدام نمط هو عنها، المتكبدة وغير المبلغ  والمطالبات عنها

مدى كفاية المخصصات ويتم إجراء  بخصوص السابقة السنة مطالبات تقديرات تقييم اعادة يتم كل تقرير، اعداد بتاريخ

 .للنقد الزمنية القيمة مقابل المخصصات هذه خصم يتم ال التغيرات الالزمة.

 

حول عدة عوامل متفاوته من الممكن أن تؤثر على درجات التقدير  التقديرات بالضرورة على إفتراضات مؤثرةهذه تعتمد 

وعدم التأكد وقد تكون النتائج الفعلية مختلفة عن نتائج تقديرات اإلدارة مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية في المطلوبات 

 ومـــتق .حدة على الةح كل اساس على التحكيم طريق عن أو المحكمة من قرارا تتطلب التي المطالبات . تقدرتقديريةال

 المتعلقة المخصصات بمراجعة االدارة تقوم .بالممتلكات المتعلقة المطالبات تسويات المخاطر المستقلة بتقدير شركات

 .سنوي ربع اساس على المبلغ عنها غير المتكبدة والمطالبات شهري اساس على المتكبدة بالمطالبات
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 ة الهامة )تتمة(أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبي -5
 

 )تتمة( هـ( إستخدام التقديرات واألحكام

 

 تقديرات غير مؤكدة )تتمة(
 

 أقساط ذمم مدينةقيمة  إنخفاضمخصص 

إلنخفاض قيمة أقساط ذمم مدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل يتم تكوين مخصص 

لذمم المدينة. تعد الصعوبات المالية الكبيرة للمدين والتخلف عن أو عدم سداد كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية ل

 الدفعات مؤشرات على إنخفاض قيمة أقساط ذمم مدينة.

 

 إعادة التأمين

الشركة  راقب. تمعيدي التأمينالشركة معرضة للنزاعات والخالفات وكذلك احتمالية عدم المقدرة على الدفع من ِقبل 

 التأمين. معيديات والخالفات بشكل ربع سنوي مع تطور هذه النزاع

 

 المؤجلة قتناءتكاليف اال

مؤجلة وإطفاؤها في قائمة عمليات  قتناءكتكاليف إبيع وثائق تأمين جديدة وذلك المتعلقة ب قتناءيتم تسجيل بعض تكاليف اإل

فتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لهذه . إذا لم يتم تحقيق اإلتغطية الوثيقةالتأمين والفائض المتراكم على مدى فترة 

قائمة في  إلنخفاض في القيمة اً إضافي اً الوثائق، فإن إطفاء هذه المصاريف يمكن أن يتسارع، وهذا قد يتطلب أيضاً شطب

 عمليات التأمين والفائض المتراكم.

 

 األعمار اإلنتاجية لألثاث والتجهيزات والمعدات

لألثيياث والتجهيييزات والمعييدات لحسيياب اإلسييتهالك. تحييدد تلييك  تقديريييةألعمييار اإلنتاجييية التقييوم إدارة الشييركة بتحديييد ا

الفعلييي. تقييوم اإلدارة بمراجعيية القيميية المتبقييية  بلييىالتقييديرات بعييد األخييذ فييي اإلعتبييار اإلسييتخدام المتوقييع لألصييول أو ال

ييث تعتقيد اإلدارة بيأن تليك األعميار اإلنتاجيية تختليف واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل اإلستهالك المستقبلي المحميل ح

 عن التقديرات السابقة.
 

 الشهرة

تمثل الشهرة المبلغ المدفوع من الشركة الزائد عن صافي القيمة العادلة للموجودات القابلة للتحديد والمطلوبات المقتناة مين 

تم مراجعية تيأي خسيائر انخفياض متراكمية. بعيد طيرح فة الشركة السعودية وشركة الخليج. سيتم اثبات الشهرة الحقاً بالتكل

ع ووقي بإسيتثناء القيمية القيمة الدفترية للشهرة سنويا لتحدييد ميا إذا كيان هنياك أي اعتيراض يشيير إليى وجيود انخفياض فيي

هرة للشي اً وجيود انخفياض فيي القيمية الدفتريية والتيي تتطليب تقييمي إليىحدث أو تغيير في الظروف خالل السنة التيي تشيير 

 خالل السنة.
 

تيم تحدييد الشيهرة. ها إليى اسيتحواذأدى اليذي للنقيد  المنتجيةلوحيدة ل سيتردادالقيمية القابلية لإلبمراجعة يتم تحديد االنخفاض 

المبلغ الممكن إسترداده للعمليات بناًء على قيمة اإلستخدام. اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة هي معيدل الخصيم والتيدفقات 

القيمية القابلية للتحقييق أقيل مين  عندما تكيوننخفاض في القيمة، االيتم إثبات خسارة بلية التقديرية من النشاط. النقدية المستق

 (.(ب)1يضاح اإل)أيضاً أنظر وتتطلب هذه الحسابات إستخدام تقديرات قيمتها الدفترية، في قائمة عمليات المساهمين 
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 ة )تتمة(أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبية الهام -5
 

 هـ( إستخدام التقديرات واألحكام )تتمة(

 

 تقديرات غير مؤكدة )تتمة(
 

 إحتياطي عجز أقساط التأمين

يتأثر تقدير عجز أقساط التأمين لدرجة عالية بعدد من اإلفتراضات حول اإلحداث والظروف المستقبلية. إنه مبني على 

ر للسياسيات الخطيية. وللوصيول إليى تقيدير نسيبة الخسيارة نسبة خسارة غير متوقعة للجيزء غيير المنتهيي مين المخياط

المتوقعيية، فريييق الشييركة األكتييواري، وأيضيياً خبييير التييأمين المسييتقل، تؤخييد بعييين اإلعتبييار المطالبييات وعالقيية أقسيياط 

 مطلوباً. التأمين التي يتوقع تطبيقها شهرياً والتأكد في نهاية الفترة المالية ما إذا كان إحتياطي عجز أقساط التأمين
 

 القيم العادلة لألدوات المالية
 

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في سوق نشط في تاريخ التقرير على أساس أسعار السوق المدرجية. 

تمد مين الية والمطلوبات المالية المقيدة في قائمة المركز الميالي ال يمكين ان تسيمفي حين ان القيم العادلة للموجودات ال

تتضمن استخدام نماذج حسابية. تستمد المعطيات تلك النماذج مين  قييمأسواق نشطة، يتم تحديدها باستخدام عدة طرق ت

 معلومات ملحوظة من السوق، إذا كان ممكنا، ولكن إذا كانت غير متاحة، يتطلب الحكم إلنشاء القيم العادلة.
 

 مبدأ اإلستمرارية

لالسيتمرار فيي  وارداالستمرار كمنشأة عاملة واقتنعت بيأن ليديها المي على تهاقدرم لمدى قامت إدارة الشركة بعمل تقيي

 كمعلومات غير مؤكدة والتي قد تؤدي إلى ش لى ذلك، ليس لدى اإلدارة علم بأيضافة إإالعمل في المستقبل المنظور. 

ائم المالييية علييى أسيياس مبييدأ جييوهري فييي مقييدرة الشييركة علييى االسييتمرار كمنشييأة عامليية. وعليييه، يييتم إعييداد القييو

 االستمرارية.
 

 المعتمدة من قبل الشركة  تعديالتهاو( المعايير الدولية للتقارير المالية و

التيي صيدرت عين مجليس عندما تكيون منطبقية، وعلى المعايير القائمة التالية  المراجعاتالتعديالت وعتمدت الشركة أ

 :المعايير المحاسبية الدولية
 

 الوصف المعيار
  

: يوفر التعديل إعفاًء بناًء على تحقيق معيايير معينية مين (19)تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  (19)معاير المحاسبة الدولي رقم 

للموظف المساهم/ لمساهمات الطرف اآلخر لفتيرة الخدمية  2011المتطلبات المقترحة في تعديالت عام 

ظيروف لطيي التعيديل الحيالي رأيياً، إذا كانيت اعأسياس أقسياط. ي بموجب معادلة مكافأة البرنامج أو عليى

 مالئمة، لخفض تكلفة الخدمة في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات الصلة.

ماليية ألول ميرة: إعتماد المعيار الدولي للتقارير ال (1)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

يوضح التعديل إن اإلعتماد وألول مرة مسموح به ولكنه من غير المطلوب تطبيق معيار جديد أو معيدل 

 دولي لتقارير مالية لم يصبح بعد إلزاميا ولكنه متاحاً إلعتماد مبكر.

السييداد علييى أسيياس األسييهم: التعييديل لتوضيييح  (2)رقييم  تعييديالت علييى المعيييار الييدولي للتقييارير المالييية (2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 تعريف "شروط اإلستحقاق" من خالل التعريف بشكل منفصل حالة األداء وحالة الخدمات.

اس النشاط المشترك: تعديل لتوضيح تصينيف وقيي (3)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  (3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

في عمل مشترك. كما تم تعديله أيضاً للتوضيح بيأن المعييار ال يطبيق عليى الحسياب  ءالتعويض الطاري

 .11لتكوين كافة أنواع العقود المشتركة في الميار الدولي للتقارير المالية رقم 

( قطاعات التشغيل: تعديل يتطلب الكشيف بوضيوح 8تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (8المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 عن أحكام أطلقتها اإلدارة في تطبيق معايير التجميع
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 أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -5
 

 من قبل الشركة المعتمدة  تعديالتهاو( المعايير الدولية للتقارير المالية و

علييى المعييايير القائميية عنييدما تكييون منطبقيية، والتييي صييدرت عيين مجلييس التالييية المراجعييات التعييديالت وعتمييدت الشييركة أ

 :المعايير المحاسبية الدولية
 

 الوصف المعيار
  

(، قيياس القيمية العادلية: تعيديل لتوضييح قيياس 13تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقيم ) (13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجل بدون فائدة بمبالغها المفوترة بدون خصم في حال كان أثر الخصم 

جوهرياً. كما تم أيضاً تعديلها لتوضيح أن إستثناء المحفظة يحتمل أن يطبيق عليى عقيود نطياق معييار 

بغييض النظير عميا إذا كانيت تفييي  9ر الييدولي للتقيارير الماليية رقيم والمعييا 39المحاسيبة اليدولي رقيم 

 .32م مالي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم ابتعريف أصل مالي أو إلتز

( ورقييم 16معييار المحاسييبة اليدولي رقييم )

(38) 

المحاسيبة ( ، "ممتلكيات ومصينع ومعيدات" ومعييار 16تعديالت عليى معييار المحاسيبة اليدولي رقيم )

"موجودات غير ملموسية": تعيديالت لتوضييح متطلبيات نميوذج إعيادة التقيييم اليذي  (38)لي رقم الدو

في إجميالي القيمية الدفتريية  غييريثبت أن تعديل اإلستهالك )اإلطفاء( المتراكم ليس دائماً متالئم مع الت

 لألصل المالي.

( ، إفصاحات الطرف ذي العالقة: يمتد تعريف طرف 24ولي رقم )معيار المحاسبة الدتعديالت على  (24معيار المحاسبة الدولي رقم )

ذي عالقة ليتضمن منشأة إدارة توفر خدمات كبار موظفي اإلدارة إلى المنشأة التي تقدم تقريراً سيواء 

 بشكل مباشر أو غير مباشر. 

ات إسيتثمارية: تعيديالت لتوضييح أنيه يجيب (، ممتلكي40معيار المحاسيبة اليدولي رقيم )تعديالت على  (40معيار المحاسبة الدولي رقم )

على المنشأة أن تقيم ما إذا كانت ممتلكيات مكتسيبة هيي ممتلكيات إسيتثمارية بموجيب معييار المحاسيبة 

لتحديد ما إذا كان  3وإجراء تقييم منفصل بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  40الدولي رقم 

 الشراء يشكل مشروعاً مشتركاً.

  
 
  يوجد أي تأثير هام إلعتماد المعاير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المالئمة للشركة في هذه القوائم المالية.ال

 

 واجبة التطبيقبعد معايير صدرت ولم تصبح  ز(

 
 يبيين الجيدول أدنياهحتيى تياريخ إصيدار الشيركة للقيوائم الماليية. تطبييق نافيذة الفيما يليي المعيايير التيي صيدرت وليم تصيبح 

إتبيياع هييذه الشييركة  عتييزم. تفييي تيياريخ مسييتقبلي بشييكل معقييول أن يسييري مفعولهيياتوقييع الشييركة والتييي تالصييادرة المعييايير 

 صبح نافذة المفعول:المعايير عندما ت
 
 

 

 / التفسيرالمعيار 

 

 

 الوصف 

من  الفعلي تاريخ التطبيق

الفترات التي تبدأ في أو 

 بعد التواريخ التالية

   

 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1الدولي رقم بة المحاسمعيار 

 

 

 2016يناير  1

 2018يناير  1 مبادرة اإليضاح. 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

   

 ورقم   10رقم  لتقارير الماليةلالمعيار الدولي 

 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  12 

ورقيم  10رير الماليية رقيم تعديالت على المعييار اليدولي للتقيا

منشيييآت إسيييتثمار :  28ومعييييار المحاسيييبة اليييدولي رقيييم  12

 تطبيق إستثناء التوحيد.

 

 

 2016يناير  1
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 أسس االعداد وملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -5

 

 )تتمة( واجبة التطبيقبعد معايير صدرت ولم تصبح  ز(
 

 

 

 / التفسيرالمعيار 

 

 

 الوصف 

من  الفعلي طبيقتاريخ الت

الفترات التي تبدأ في أو 

 بعد التواريخ التالية

   

 5رقم  لتقارير الماليةلالمعيار الدولي 

 

تغيرات فيي  5تعديالت على المعيار الدولي للتقاريرالمالية رقم 

 طرق البيع

 

 2016يناير  1

   

فيميا يتعليق  7الدولي للتقاريرالماليية رقيم تعديالت على المعيار  1ورقم  7المعاير الدولي للتقارير المالي رقم 

بعقيييود الصييييانة )ميييع تعيييديالت مترتبييية عليييى المعييييار اليييدولي 

 (1للتقاريرالمالية رقم 

 

 

 2016يناير  1

   

 –معدل الخصم  19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  19معيار المحاسبة الدولي رقم 

 مسألة السوق اإلقليمي

 

 2016يناير  1
   

اإلفصياح عين  34تعديالت عليى معييار المحاسيبة اليدولي رقيم  34معيار المحاسبة الدولي رقم 

 معلومات

 

 2016يناير  1
   

 10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ومعييار  10تعديالت على المعيار الدولي للتقيارير الماليية رقيم 

: بيع أو مسياهمة فيي موجيودات بيين  28 المحاسبة الدولي رقم

 مستثمر وشركته الزميلة أو مشروع مشترك.

 

 

 2016يناير  1
   

قيييد  11تعييديالت علييى المعيييار الييدولي للتقييارير المالييية رقييم   11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 عمليات شراء حصص في عمليات مشتركة

 

 2016يناير  1
   

 2016يناير  1 حسابات نظامية مؤجلة 14للتقارير المالية رقم المعيار الددولي 

   

 2018يناير  1 إيرادات من عقود مع عمالء 15المعيار الددولي للتقارير المالية رقم 
   

 – 38ورقييم  16تعييديالت علييى معيييار المحاسييبة الييدولي رقييم  38ورقم  16معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ستهالك واإلطفاءتوضيح الطرق المقبولة لإل

 

 2016يناير  1
   

 41ورقيييم  16تعيييديالت عليييى معييييار المحاسيييبة اليييدولي رقيييم  41ورقم  16معيار المحاسبة الدولي رقم 

 النباتات الزراعية المثمرة.

 

 2016يناير  1
   

 27تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  27معيار المحاسبة الدولي رقم 

 في قوائم مالية مستقلة. طريقة حقوق الملكية

 

 2016يناير  1

  عقود إيجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

قييد موجيودات  12تعديالت على معييار المحاسيبة اليدولي رقيم  12معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ضريبة مؤجلة مقابل خسائر غير محققة

 

 

 عايير المذكورة أعاله أو التعديالت أو تفسيرات للقوائم المالية للشركة.تق يم إدارة الشركة حالياً مدى تطبيق إعتماد الم

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 5132ديسمبر  13كما في 
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 في حكمهالنقد وما  -1
 

        5132 

 ألف لاير سعودي

        2014 

 ألف لاير سعودي

    عمليات التأمين:

 24  32 نقد في الصندوق

 32.172  552513 )أنظر اإليضاح )أ( أدناه( كونقد لدى البن

 45.000  122111 و)ب( أدناه( 4في ودائع مرابحة )أنظر اإليضاح إستثمار 

 652516  77.196 

    عمليات المساهمين:

 1.894  212666 نقد لدى البنك

 

مليون لاير  0،5: 2014 ديسمبر 31مليون لاير سعودي ) 0،5 بمبلغرصدة البنك احتفظ بأ، 2015 ديسمبر 31في كما  (أ)

 ة للشركة، نيابة عن الشركة.ذات عالق أطرافباسم سعودي( 

 

ثالثة األصلية المرابحة لدى بنك تجاري باللاير السعودي على أن ال تتجاوز مدة إستحقاقها اإلستثمار في ودائع حتفظ ي (ب)

 (.٪1.1: 2014ديسمبر  31سنوياً ) ٪1.5تحقق الشركة عمولة فعالة بنسبة  أشهر. 

 

 ودائع بالمرابحةفي إستثمار  -1

 
 ودائع المرابحة مما يلي:ار في اإلستثمتكون ي 

         5132 

 ألف لاير سعودي

        2014 

 ألف لاير سعودي

 عمليات التأمين
 إستثمار في ودائع بالمرابحة

  

 122111 

  

 105.000 

 ناقصاً: إستثمار في ودائع مرابحة مدة إستحقاقها أقل من 
 (3ثالثة شهور )أنظر اإليضاح رقم   

  

(122111) 

  

(45.000) 

        -  60.000 

 

         5132 

 ألف لاير سعودي

        2014 

 ألف لاير سعودي

     عمليات التأمين

 84.000   552112   إستثمار في ودائع بالمرابحة

 
من ة ولها مدة إستحقاق أصلية ألكثر دتمثل ودائع المرابحة ودائع لدى بنوك محلية ذات معدالت إئتمان إستثمار جدي 

: 2014ديسمبر  31اً )يونس ٪1.14الشركة عمولة بمعدل عمولة فعلي بنسبة  حققثالثة شهور من تاريخ الشراء ت
 سنوياً(. 1.14٪



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 5132ديسمبر  13كما في 
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 صافي - ذمم أقساط مدينة -2

        5132 

 ألف لاير سعودي

        2014 

 ألف لاير سعودي

 100.281   2521.2 ذمم أقساط مدينة إجمالي 
 (18.454)  (352362) ي القيمةمخصص انخفاض ف

 81.827   6.2.11  ذمم أقساط مدينة ، صافي

 
 :السنةفيما يلي حركة مخصص االنخفاض في الذمم المدينة خالل 

        5132 

 ألف لاير سعودي

        2014 

 ألف لاير سعودي

 27.173   322121  الرصيد في بداية السنة
 (2.037)  (5.3) (16يضاح اإل) خالل السنةقيد عكس 

 (6.682)  (1.2) مستخدمة شطب ذمم مدينة
 18.454   352362  الرصيد في نهاية السنة

 
 الناتجة عن عقود التأمين:غير منخفضة القيمة فيما يلي تحليل أعمار الذمم المدينة 

  ام تنخفض قيمتهول ةمستحق              لم تستحق ولم تنخفض قيمتها                                                         

 

 

 

 

  أشهر 3 حتى

 

 أشهر  3أكثر من 

  أشهر 6وحتى 

 

 أشهر  6أكثر من   

  شهر 12 حنىو  

 

     12أكثر من 

  اً شهر  

 

 

   المجموع    

      

 6.2.11 211 352132 312512 112111  5132ديسمبر  13في 

 81.827 1.498 17.592 18.584 44.153   2014ديسمبر  31في 

 
يتوقع استرداد كامل قيمة الذمم المدينة التي لم يحدث إنخفاض في قيمتها على اساس الخبرة السابقة، ليس من سياسة الشركة 
الحصول على ضمانات للمدينين ولذلك فإن أغلبية هذه الديون غير مضمونة. فيما يتعلق بأقساط الذمم المدينة تبلغ نسبة أكبر خمسة 

(. تتكون الذمم المدينة من عدد كبير من ٪26 : 2014) 2015ديسمبر  31من ذلك الرصيد كما في  ٪20ة عمالء حوالي أرصد
 في المملكة العربية السعودية. رئيسيالعمالء بشكل 

 
 صافي األقساط المكتسبة -6

        5132 
 ألف لاير سعودي

        2014 
 ألف لاير سعودي

    
 366.904   1232.16  خالل السنة مكتتبةإجمالي األقساط ال

 137.272   31221.1  إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية السنة
  1612116   504.176 

 (108.390)  (.335251) سنةإجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة في نهاية ال
 395.786   1122355  إجمالي أقساط التأمين المكتسبة

    
 (181.251)  (3212652) خالل السنة ساط التأمين الصادرةأق

 (77.986)  (212162) حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة في بداية السنة

 (5112311)  (259.237) 
 53.468   212555  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة في نهاية السنة

 (205.769)  (35.2166) يدي التأمينإلى مع أقساط التأمين الصادرة
 190.017   3622563  صافي األقساط المكتسبة

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 5132ديسمبر  13كما في 
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 المطالبات المتكبدةصافي   -5
 

        5132 
 ألف لاير سعودي

        2014 
 ألف لاير سعودي

 282.581   5552151  إجمالي المطالبات المدفوعة
 148.727   2521..3  إجمالي المطالبات القائمة في نهاية السنة

  1552351   431.308 
 (201.074)  (3122555) إجمالي المطالبات القائمة في بداية السنة

 230.234   5522115  إجمالي المطالبات المتكبدة

 155.640   3112153  معيدي التأمين مستردات
 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 في نهاية السنة  
 
 3312232 

  
 83.307 

  5352226   238.947 
 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 في بداية السنة  
 
(212115) 

  
(131.778) 

 107.169   .311225  حصة معيدي التأمين من المطالبات

 123.065   3112262  صافي المطالبات المتكبدة

 

 :ديسمبر المكونة مما يلي 31قائمة في المطالبات الإجمالي 

 

        5132 
 ألف لاير سعودي

        2014 
 ألف لاير سعودي

 105.722   3322322 مطالبات قائمة
 43.005   .23226 مطالبات متكبدة ولكنها غير مدرجة

 3..2521   148.727 

 
 ديسمبر المكونة مما يلي: 31حصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة في  
 

        5132 
 سعوديألف لاير 

        2014 
 ألف لاير سعودي

 63.650  2122.1 حصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة
 19.657  522.52 حصة معيدي التأمين في مطالبات متكبدة ولكنها غير مدرجة

 3312232  83.307 

 
يتم حساب  راً من تاريخ التقرير.ثنى عشر شهدي التأمين خالل اييتوقع بشكل كبير إستالم جميع المبالغ المستحقة من مع

 القائمة بما يتناسب مع نمط توزيع المخاطر ذات الصلة.حصة معيدي التأمين من المطالبات 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 5132ديسمبر  13كما في 
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 )تتمة( المطالبات المتكبدة  -5
 

 تحليل ثالثي للمطالبات بموجب سنة الحوادث
لبات والتطورات السلبية المستقبلية. كلما تحتفظ الشركة بإحتياطيات كافية لنشاطها في مجال التأمين للوقاية من المطا

تطورت المطالبات وأصبحت التكلفة النهائية للمطالبة أكثر تأكيداً فإن المطالبات السلبية ستنخفض األمر الذي يؤدي إلى 
عكس إحتياطيات من السنوات السابقة. ولكي تحافظ على إحتياطيات كافية، تحول الشركة كثيراً من هذه اإلحتياطيات 

لمعكوسة إلى إحتياطيات حوادث السنة الحالية عندما يكون تطور المطالبات أقل إستحقاقاً للدفع والتكلفة النهائية غير ا
ديسمبر  31مؤكدة إلى حد بعيد. يمتد التحليل الثالثي للمطالبات على أحداث السنوات لعدد من السنوات المالية كما في 

 كما يلي: 2015
 
 

 سنة الحوادث

وما  5133

 قبلها

 

5135 

 

5131 

 

5131 

 

5132 

 

 المجموع

  286.954 239.800  264.486  250.158  317.753  في نهاية سنة الحوداث 

  -       244.725  262.176  239.702  292.089  بعد سنة

  -       -       264.850  236.730  285.492  بعد سنتين

  -       -       -       231.816  282.470  بعد ثالث سنوات

  -       -       -       -       315.783  بعد أربع سنوات

       

 1.344.128  286.954 244.725  264.850  231.816  315.783  مطالبات نهائية مدفوعة )تقديرية(

 (1.144.376) (130.011) (216.372) (258.673) (228.642) (310.678) مطالبات تراكمية مدفوعة

 مطالبات قائمة+متكبدة ولم يتم 

 إدراجها  

 

 5.105 

 

 3.175 

 

 6.177 

 

 28.354 

 

 156.943 

 

 199.754 

 

 

 وثائق تأمين مؤجلةشراء تكاليف   -2

 

        5132 
 ألف لاير سعودي

        2014 
 ألف لاير سعودي

    
 8.457   22152  الرصيد في بداية السنة

 30.807   552212  نةعمولة مدفوعة خالل الس

 (31.236)  (552211) عمولة متكبدة خالل السنة

 8.028   6..52  لرصيد في نهاية السنةا

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 5132ديسمبر  13كما في 

 
 

33 

 

 دخل العموالت المؤجلة   -.

 

        5132 
 ألف لاير سعودي

        2014 
 ألف لاير سعودي

    

 9.237   2162.  الرصيد في بداية السنة

 34.196   112156  عمولة مستلمة خالل السنة

 (34.068)  (112351) عمولة مكتسبة خالل السنة

 9.365   2532.  السنةالرصيد في نهاية 

 

 أثاث وتجهيزات ومعدات –31
 

 
تحسينات على 

 مباني مستأجرة

 

 أثاث وتجهيزات

حاسب آلي 

 ومعدات مكتبية

 

 سيارات

 المجموع

5131 

      التكلفة

 332211 174 6.223 1.872 3.271 2014يناير  1في 

 312 30 52 48 15 إضافات

      

 332622 204 6.275 1.920 3.286 2015يناير  1في 

 231 36 279 168 327 ضافاتإ

      

 3521.2 240 6.554 2.088 3.613 2015 ديسمبر 31في 

 

  االستهالك

 

 

 

 

 .2253 127 4.821 1.045 2.226 2014يناير  1في 

 32126 51 736 190 409 (16يضاح اإل) للسنةمحمل ال

      

 2612. 178 5.557 1.235 2.635 2015يناير  31في 

 321.1 18 564 202 310 (16يضاح اإل) للسنةمحمل ال

 ..3126 196 6.121 1.437 2.945 2015 ديسمبر 31في 

 2.080 26 718 685 651 2014ديسمبر  31في 

 325.6 11 111 623 662 5132ديسمبر  13في 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 5132ديسمبر  13كما في 

 
 

34 

 
 مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى –33

 
        5132 

 ألف لاير سعودي
        2014 

 ألف لاير سعودي

    عمليات التأمين
 32116  52632 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 352156  .31211 أخرى ذمم مدينة

 362.65  312165 

 
 عمليات المساهمين

 1.923  -        دفعة مقدمة لإلستثمار 
 241  32116  ذمم مدينة أخرى

  32116  2.164 

 

 اإلستثمارات –35

 بعمليات المساهمين. 2014و 2015ديسمبر  31جميع اإلستثمارات كما في تتعلق  

 
  

 إيضاح
       5132 

 ألف لاير سعودي
        2014 

 ألف لاير سعودي
     

 31.964  112216 )أ(12 قائمة الدخل ن خاللالعادلة م بالقيمةإستثمارات 

 6.015  -       )ب(12 تاريخ اإلستحقاقلحتفظ بها مإستثمارات 

 -        32.51 )ج(12 إستثمار متاح للبيع

 

 قائمة الدخلن خالل مالعادلة  ةقيمبالإستثمارات  (أ

 قائمة الدخل:بالقيمة العادلة من خالل ستثمارات االفيما يلي حركة  

 

        5132 
 سعوديألف لاير 

        2014 
 ألف لاير سعودي

 

 ةالرصيد في بداية السن

 

 132.61 

 
 

 

 29.725 

 3.750   62.21  مشتريات خالل السنة

 من إستثمارات قيمتها العادلة مدرجة ةخسارة غير محقق

 في قائمة الدخل  

 

(121.2) 

  

(1.511) 

 31.964   112216  لرصيد في نهاية السنةا

 

مليون لاير  34.5من محفظة بمبلغ  مساهمينت قيمتها العادلة مدرجة في قائمة الدخل لعمليات التتكون إستثمارا

مليون لاير سعودي( المستثمرة في صناديق مشتركة وحصص حقوق ملكية في المملكة العربية  31.9: 2014سعودي)

صندوق إستثمار في اإلستثمارات ما عدا السعودية. وهذه اإلستثمارات باللاير السعودي والدوالر األمريكي. تدرج كافة 

مليون لاير سعودي(. تستثمر  5: 2014مليون لاير سعودي ) 4.7مشترك وهو سويكورب، صندوق الثروة بمبلغ 

 مالية وصناديق مشتركة صادرة عن شركات ومؤسسات مالية في المملكة العربية السعودية. اً المحفظة أوراق



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 5132ديسمبر  13كما في 

 
 

35 

 )تتمة( اإلستثمارات –35

 

 رات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقإستثما (ب

 فيما يلي حركة االستثمارات التي يحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق: 

        5132 
 ألف لاير سعودي

        2014 
 ألف لاير سعودي

    

 5.963  62132  لرصيد في بداية السنةا

 52  11  إلغاء خصم السنة

 -        (62122) السنةاإلستحقاق خالل 

 6.015  -       لرصيد في نهاية السنةا

 

 متاح للبيع إستثمار (ج

، وبعد توزيع األسهم على المساهيمن المؤسسين من قبل شركة نجم لخدمات التأمين )نجم(، السنة المنتهيةخالل 

جها سابقاً غير مدرجة، قامت الشركة بتصنيف الدفعة المقدمة لإلستثمار، والتي تم إدرا مساهمة مغلقةشركة سعودية 

من حقوق المساهمين في  %3.85كمصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى، كإستثمار متاح للبيع. تملك الشركة 

 شركة نجم والتي تقيد بالتكلفة.

 

 وديعة نظامية -31

 

        5132 
 ألف لاير سعودي

        2014 
 ألف لاير سعودي

 20.000  512111 وديعة نظامية

 

مليون لاير سعودي لدى  20بمبلغ من رأسمالها المدفوع  ٪10بات أنظمة التأمين السعودية، أودعت الشركة وفقاً لمتطل 

يجب سداد العمولة الناجمة عن هذه الوديعة إلى ساما وال يمكن سحب هذه الوديعة دون  ."ساما"من قبل إختياره بنك تم 

 موافقة ساما.

 
 رأس المال -31
 

: 2014لاير سعودي.) 10مليون سهم، قيمة كل سهم  20مليون لاير سعودي ويتكون من  200يبلغ رأس مال الشركة 

 لاير سعودي( تم اإلكتتاب فيه على النحو التالي: 10مليون سهم قيمة كل سهم  20

 
 

 5132 5131 

 
 نسبة التملك

 

 نسبة التملك المبلغ

 

 المبلغ

     

 120.000 ٪60 3512111 ٪61 المساهمون المؤسسون

 80.000 ٪40 212111 ٪11 تتاب عامإك

  

311٪ 

 

5112111 

 

100٪ 

 

200.000 
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 االحتياطي النظامي -32
 

)بعد خصم الخسائر المرحلة( دخل المساهمين صافي من  ٪20 كوينوفقاً لمتطلبات أنظمة التأمين السعودي يجب ت 

 متراكمة الشركة خسائر  تكبدت لمدفوع.من رأس المال ا ٪100لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي نسبة 

 .ولذلك لم يتم تحويل أي مبالغ 2015ديسمبر  31في 

 

 المصاريف العمومية واإلدارية -36

        5132 
 ألف لاير سعودي

        2014 
 ألف لاير سعودي

    عمليات التأمين:

 25.414   .11253  تكاليف موظفين
 2.216   52516  رسوم نظامية

 197   531  ريف تسويقيةمصا
 1.386   321.1  (10يضاح اإلاستهالك )
 2.890   52255  أتعاب مهنية

 1.726   322.1  إيجار
 (2.037)  (5.3) (5رقم يضاح اإل)لم تعد مطلوبة تأمين مدينة عكس مخصص أقساط 

 2.039   22565  ذمم مدينة إلعادة التأمينمخصص انخفاض القيمة ل
 3.648   22152  أخرى

  232111   37.479 

    عمليات المساهمين:

 12   6  نفقات بنكية
 310   156  أتعاب مهنية وقانونية

 3.681   131  (20رقم يضاح اإلمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة والمصاريف ذات الصلة )
 603   512  أخرى

  225   4.606 

 

 الزكاة  -35

 
 سنةللالمحمل 

        5132 
 ف لاير سعوديأل

        2014 
 ألف لاير سعودي

 5.232  12212 الحالية سنةمخصص ال
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 )تتمة( الزكاة  -35

 

 :ما يليمخصص على أساس التم حساب  
 
        5132 

 ألف لاير سعودي
        2014 

 ألف لاير سعودي

    

 185.520   5122531  ساهمينحقوق الم
 53.143   122165  فتتاحي وتعديالتإمخصص 

 (48.532)  (152.52) صافي القيمة الدفترية لموجودات طويلة األجل

  3.22515   190.131 
 19.147   (.35252) المعدل للسنة الخسارة المعدلة/ الدخل

 209.278   3232131  الوعاء الزكوي

 

فق مع األنظمة المالية واى بعض التعديالت لتتبشكل أساسي إل الخاضعة للزكاةبين النتائج المالية والنتائج  فروقاتالتعود 

 ذات الصلة.

 

 لسنة:لحركة مخصص الزكاة  فيما يلي

 

        5132 

 ألف لاير سعودي

        2014 

 ألف لاير سعودي

    

 5.270   62316  الرصيد في بداية السنة

 5.232   12212  لسنةلالمحمل 

 (4.396)  (32321) خالل السنة المدفوع

 6.106   21.3.  لرصيد في نهاية السنةا

 

 الوضع الزكوي

ن ـــوإقراراً معدالً للفترة م 2010ديسمبر  31إلى  2010يناير  3من األولى للفترة  ةها الزكوياتمت الشركة إقراردق

أصدرت على شهادة زكوية غير مقيدة.  حصلتلدى مصلحة الزكاة والدخل و 2011ديسمبر  31إلى  2010يناير  3

مليون لاير  6،3بمطالبة إضافية بمبلغ  2011ديسمبر  31إلى  2010يناير  3مصلحة ربطاً زكوياً أولياً للفترة من ال

 سعودي. إعترضت اإلدارة على هذا الربط الذي ما زال قيد الدراسة. 

 

مليون لاير  0.9بمطالبة إضافية بمبلغ  2012ديسمبر  31أصدرت المصلحة ربطاً زكوياً أولياً للسنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي وقدمت إعتراضاً على مبلغ  0.3سعودي. وافقت اإلدارة جزئياً على الربط أعاله وسددت مبلغ 

 الذي مازال قيد الدراسة. ومليون لاير سعودي المتبقي  0.6
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 )تتمة( الزكاة  -35

 

مليون لاير  0.5بمطالبة إضافية بمبلغ  2013ديسمبر  31المصلحة ربطاً زكوياً أولياً للسنة المنتهية في  تأصدر

 إعترضت اإلدارة على هذا الربط الذي ما زال قيد الدراسة. .سعودي

 

مليون لاير  0.5بمطالبة إضافية بمبلغ  2014ديسمبر  31المصلحة ربطاً زكوياً أولياً للسنة المنتهية في  تأصدر

 لدراسة.إعترضت اإلدارة على هذا الربط الذي ما زال قيد ا .سعودي

 

 اإلدارة على ثقة من الحصول على نتيجة إيجاية من هذه المبالغ التي قيد الدراسة.
 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -32
المالك األساسيين من تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين وكبار مسؤولي اإلدارة في الشركة وشركات تعتبر 

 د كبير. السياسات الرئيسية وأحكام هذه المعامالت معتمدة من قبل إدارة الشركة.ومنشآت أخرى تتأثر بهم إلى ح
 

ديسمبر  31و 2015ر ــــديسمب 31العالقة خالل السنة المنتهية في  اتي تفاصيل المعامالت مع االطراف ذـــفيما يل
2014: 

 

 

  طرف ذو عالقة

 

 عمليات التأمين:

  طبيعة المعاملة  العالقة

  

5132  
  لاير سعودي ألف

2014 
  ألف لاير سعودي 

شركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة 

 )مغلقة معفاة(

 

 مساهم

مصاريف عمومية وإدارية مدفوعة مباشرة 

معاد تحميلها على نيابة عن الشركة و

 الشركة

 

 2. 

 

 136 

     

 أقساط مكتتبة  ذو عالقة بالمساهمين مجموعة روالكو

 مطالبات مدفوعة 

 52532 

(65) 

 2.284 

(100) 

 

 مجموعة الدباغ

 

 ذو عالقة بالمساهمين

 

 أقساط مكتتبة 

 مطالبات مدفوعة 

 

 221.5 

(32131) 

 

 8.915 

(2.638) 

 

 (88) -       مطالبات مدفوعة مساهم مجموعة الفضل

 

 

 وشركاهمافاروق ومامون تمر 

 

 مساهم

 أقساط مكتتبة

 مطالبات مدفوعة

 31212. 

(52113) 

 13.412 

(8.732) 

     

 (2.494) (52611) منافع قصيرة األجل  أعضاء اإلدارة الرئيسيين

 (107) (332) منافع طويلة األجل  

     عمليات المساهمين

 (2.714) -      مكافأة مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة
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 )تتمة(  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة -32
 

 :2014ديسمبر  31و 2015ديسمبر  31المنتهية في السنة العالقة خالل  اتاالطراف ذ أرصدةفيما يلي تفاصيل 
 

 عمليات التأمين

 

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى درجة في األرصدة المذكورة أعاله م

ات ذ لجهات ستحقالمبلغ المفقد تم اإلفصاح عن باإلضافة إلى ذلك،  حملة الوثائق.ومستحق لوذمم أقساط مدينة وصافي 

أ( يرجع إلى أرصدة 3ب(. أيضاً الحظ أن اإليضاح )1في قائمة المركز المالي )أنظر اإليضاح بالشهرة  فيما يتعلقعالقة 

 بنكية محتفظ بها بإسم جهات ذات عالقة بالشركة بالنيابة عن الشركة.

 

م يتم تكوين مخصص للسداد نقداً. سيتم ا .األرصدة القائمة في تاريخ التقرير المالي غير مؤمنة وبدون نسبة عمولة خاصة

يتم هذا الربط في تاريخ التقرير المالي من خالل فحص  إلنخفاض قيمة أرصدة طرف ذي عالقة في تاريخ التقرير المالي.

 المركز المالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة.

 
  ذات عالقة أطرافمن  مستحق

 
  العالقة

5132  
  ألف لاير سعودي

2014 
  ألف لاير سعودي 

 
شركة الخليج التعاونية للتأمين المحدودة 

 )مغلقة معفاة( 

 
 

 1.090 32121 مساهم
 

 عة روالكومجمو
 

 -       1 ذو عالقة بالمساهمين
 682 32115 ذو عالقة بالمساهمين مجموعة الدباغ

 
 مجموعة الفضل

 
 872 611 مساهم

 
 شركة فاروق ومامون تمر وشركاهما

 
 -       32216 مساهم

 
 

  

 
  ذات عالقة ألطراف ستحقم

 
  العالقة

5132  
  ألف لاير سعودي

2014 
  ألف لاير سعودي 

 
الشركة السعودية العامة للتأمين )مغلقة 

 معفاة( 

 
 

 309 .11 مساهم

 
 مجموعة روالكو

 
 470 32 ذو عالقة بالمساهمين

 
 مجموعة الدباغ

 
 605 623 ذو عالقة بالمساهمين

 
 فاروق ومامون تمر وشركاهما

 
 4.816 32135 مساهم

 
 أعضاء اإلدارة الرئيسيين

 
5.6 293 

 
 مساهمينعمليات ال

 
افأة أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف مك

 ذات صلة

 

32211  643.3  
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 المعلومات القطاعية -.3
 

لتقارير الداخلية للشركة، وافقت اإلدارة على قطاعات األعمال فيما يتعلق بنشاطات الشركة عملية إعداد ال طبيقاً ت
 وموجوداتها ومطلوباتها المبينة أدناه:

 
 ستةتتم جميع عمليات التأمين لدى الشركة في المملكة العربية السعودية. وألغراض إدارية، تم عرض النشاطات في 

 خطوط أعمال أساسية. 
 

 اعات األعمال التشغيلية أعمال المساهمين في الشركة.ال تشمل قط
 

طلوب من والموالصافي وذمم األقساط المدينة ودائع مرابحة إستثمار في وال تشمل موجودات القطاع النقد وما يعادله 
واألثاث والمطلوب من عمليات المساهمين صاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى معيدي التأمين والم

 جهيزات والمعدات.والت
 

لحمليييية وثييييائق التييييأمين والمطلييييوب وسييييائط التييييأمين ومعيييييدي لمطلييييوب الوالفييييائض ال تشييييمل مطلوبييييات القطيييياع 
 .والفائض المتراكم المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرىالمطلوب لعمليات المساهمين وو

  

 طبي 

 ألف لاير 

 سعودي

 

 مركبات 

 ألف لاير

 سعودي

 

 ممتلكات 

 ألف لاير

 سعودي

 

 هندسي 

 الف لاير 

 سعودي

 

 بحري

 ألف لاير 

 سعودي

حوادث 

 ومطلوبات

 ألف لاير

 سعودي

 

 المجموع 

 ألف لاير

 سعودي

         5132ديسمبر 3للسنة المنتهية في 
 1232.16  20.899  38.283  29.387  49.879  141.406  72.092  المكتتبةالتأمين إجمالي أقساط 
 (3212652) (11.245) (28.709) (25.730) (48.469) (23.942) (42.580) إعادة التأمين الصادرةعقود ناقصاً: أقساط 

        
 3532553  9.654  9.574  3.657  1.410  117.464  29.512  المكتتبة صافي أقساط التأمين

 التأمينالحركة في صافي أقساط 
 غير المكتسبة  

 
 118 

 
(4.026) 

 
(115) 

 
(20) 

 
 326 

 
 1.207 

 
(52231) 

        
 3622563  10.861  9.900  3.637  1.295  113.438  29.630  المكتسبةالتأمين صافي أقساط 

 112351  3.861  11.397  4.610  8.714  1.591  -       من إعادة التأمين الصادرةعموالت مكتسبة 

  29.630  115.029  10.009  8.247  21.297  14.722  3.22.11 
        

 5552151  4.291  15.492  8.169  39.631  109.349  50.488  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (3112153) (2.946) (11.653) (6.938) (34.572) (15.112) (32.850) من المطالباتناقصاً:حصة معيدي التأمين 

 .351211  1.345  3.839  1.231  5.059  94.237  17.638  صافي المطالبات المدفوعة
 .51223  208  1.831  3.072  18.549  (2.467) (674) التغيرات في صافي المطالبات القائمة

 3112262  1.553  5.670  4.303  23.608  91.770  16.964  صافي المطالبات المتكبدة
 552211  2.471  4.819  2.495  4.714  12.627  714  وثائق تأمينشراء تكاليف 

 12365  -       -       -       -       3.167  -       إحتياطي عجز أقساط التأمين

  17.678  107.564  28.322  6.798  10.489  4.024  3512252 
        

 .51212  10.698  10.808  1.449  (18.313) 7.465  11.952  صافي نتائج اإلكتتاب
 52211  77  143  87  161  1.876  199  إيرادات أخرى

 (232111) (3.030) (5.551) (4.261) (7.233) (20.505) (10.454) عمومية وإدارية روفاتمص
        

 (512115) 7.745  5.400  (2.725) (25.385) (11.164) 1.697  الفائض / )العجز( من عمليات التأمين
 حصة المساهمين من العجز من عمليات 

 التأمين  
       

 512115 

 حصة حملة الوثائق من العجز من 
 عمليات التأمين  

       
      - 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية -.3
 

  

 طبي 

 ألف لاير 

 سعودي

 

 مركبات 

 ألف لاير

 سعودي

 

 ممتلكات 

 ألف لاير

 سعودي

 

 هندسي 

 الف لاير 

 سعودي

 

 بحري

 ألف لاير 

 سعودي

حوادث 

 ومطلوبات

 ألف لاير

 سعودي

 

 المجموع 

 ألف لاير

 سعودي

         5131 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 

 

 إجمالي األقساط المكتتبة

 

 66.939 

 

 149.329 

 

 52.941 

 

 26.534 

 

 46.698 

 

 24.463 

 

 1662.11 

 (3232523) (12.149) (36.418) (22.532) (51.477) (21.567) (37.108) إعادة التأمين الصادرةعقود ناقصاً: أقساط 

        

 3222621  12.314  10.280  4.002  1.464  127.762  29.831  المكتتبة صافي أقساط التأمين

        

 12161  (905) (90) (386) (87) 1.088  4.744  الحركة في صافي األقساط غير المكتسبة

        

 3.12135  11.409  10.190  3.616  1.377  128.850  34.575  صافي األقساط المكتسبة

 112162  4.245  11.434  6.473  9.510  2.406  -       الصادرة التأمينإعادة  منعموالت مكتسبة 

  34.575  131.256  10.887  10.089  21.624  15.654  5512122 

        

 5252223  3.985  22.387  8.856  65.743   107.161  74.449  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (3222611) (2.650) (16.841) (7.887) (61.071) (16.943) (50.248) من المطالباتحصة معيدي التأمين  ناقصاً:

 3562.13  1.335  5.546  969  4.672  90.218  24.201  صافي المطالبات المدفوعة

 (12256) (1.254) (2.839) (521) (2.099) 9.856  (7.019) التغير في صافي المطالبات القائمة

 3512162  81  2.707  448  2.573  100.074  17.182  صافي المطالبات المتكبدة

 132516  2.567 5.401  2.817  4.960  14.429  1.062  وثائق تأمينشراء تكاليف 

 (52.65) -       -       -       -       (2.967) -       مخصص عجز أقساط تأمين

        

  18.244  111.536  7.533  3.265  8.108  2.648  3232111 

 552523  13.006  13.516  6.824  3.354  19.720  16.331  صافي نتائج اإلكتتاب

 122  25  49  28  56  157  70  إيرادات أخرى

 (.15215) (2.499) (4.770) (2.710) (5.408) (15.254) (6.838) مصاريف عمومية وإدارية

 122625  10.532  8.795  4.142  (1.998) 4.623  9.563  فائض/ )عجز( من عمليات التأمين

 حصة المساهمين من فائض عمليات  

 التأمين  

       

(1521.3) 

 حصة حملة الوثائق من فائض من 

 عمليات التأمين  

       

 12266 
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 طبي 

 ألف لاير 

 ديسعو

 

 مركبات 

 ألف لاير

 سعودي

 

 ممتلكات 

 ألف لاير

 سعودي

 

 هندسي 

 الف لاير 

 سعودي

 

 بحري

 ألف لاير 

 سعودي

حوادث 

 ومطلوبات

 ألف لاير

 سعودي

 

 المجموع 

 ألف لاير

 سعودي

         5132 ديسمبر 13كما في 

 

 موجودات عمليات التأمين

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 المكتسبة

 

 

 

14.291 

 

 

 

6.736 

 

 

 

14.119 

 

 

 

10.268 

 

 

 

5.346 

 

 

 

4.017 

 

 

 

212555 

 3312232 6.669 15.587 13.254 52.645 13.940 11.720 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 6..52 883 1.088 1.010 1.292 3.435 288 وثائق تأمين مؤجلةشراء تكاليف 

 5112131       خصصةموجودات غير م

 1312.15       موع موجودات عمليات التأمينمج

        

        

        عمليات التأمينوفائض مطلوبات 

 .335251 7.836 7.230 13.678 15.232 43.553 24.680 أقساط تأمين غير مكتسبة

 12.56 -       -       -       -       3.976 -       تأمين مخصص عجز أقساط

 2521..3 9.698 19.976 17.205 74.542 62.398 15.935 مطالبات قائمة

 2532. 1.293 2.378 2.148 2.712 687 -       إيراد عموالت مؤجلة

 222512       وفائض متراكم خصصةمطلوبات غير م

 1312.15       عمليات التأمين  فائضومجموع مطلوبات 
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 )تتمة( المعلومات القطاعية -.3

 

  

 طبي 

  ألف لاير

 سعودي

 

 مركبات 

 ألف لاير

 سعودي

 

 ممتلكات 

 ألف لاير

 سعودي

 

 هندسي 

 الف لاير 

 سعودي

 

 بحري

 ألف لاير 

 سعودي

حوادث 

 ومطلوبات

 ألف لاير

 سعودي

 

 المجموع 

 ألف لاير

 سعودي

         5131 ديسمبر 13كما في 

 

  موجودات عمليات التأمين

 عيدي التأمين من األقساط غير م حصة

 كتسبةالم  

 

 

 

12.590 

 

 

 

4.930 

 

 

 

12.725 

 

 

 

10.946 

 

 

 

7.599 

 

 

 

4.678 

 

 

 

212162 

 حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 القائمة  

 

10.769 

 

10.789 

 

32.605 

 

10.415 

 

13.108 

 

5.621 

 

212115 

 22152 1.049 1.424 991 1.083 3.205 276 وثائق تأمين مؤجلةشراء تكاليف 

 .523235       فةموجودات غير مصن

 1.22.15       مجموع موجودات عمليات التأمين

        

        

        عمليات التأمينوفائض مطلوبات 

 31221.1 9.704 9.809 14.336 13.723 37.721 23.097 أقساط تأمين غير مكتسبة

 .21  -       -       -       -       809 -       تأمين مخصص عجز أقساط

 3122555 8.442 15.666 11.294 35.953 61.714 15.658 مطالبات قائمة

 2162. 1.345 2.883 2.163 2.461 513 -       إيراد عموالت مؤجلة

 3522613       مطلوبات غير مصنفة وفائض متراكم

عمليات  فائضومجموع مطلوبات 

 التأمين 

       

1.22.15 
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 المصاريف ذات الصلةمكافأة مجلس اإلدارة و -51
 

  

       5132 

  

       2014 

    

 2.714  -       مكافأة مجلس اإلدارة

 804  513 حضور المجلس أتعاب

 163  .31 مصاريف اللجان الفرعية األخرى

 3.681  131 (16رقم يضاح اإلالمجموع )أنظر 

 

 خلية.يتم دفع مكافأة مجلس اإلدارة طبقاً ألنظمة الشركة الدا أ( 

 اللجان الفرعية.إجتماعات المجلس و لحضور إجتماعاتحضور المجلس مخصصات  أتعابتمثل  ب( 

 والمصاريف المتعلقة اللجنة لغير األعضاء لحضور إجتماع  اً تتضمن مصاريف اللجان الفرعية األخرى رسوم ج( 

 باللجان الفرعية األخرى.  
 

 إدارة المخاطر -53

بنياءاً عليى تم إدارته مين خيالل عمليية التحدييد المسيتمر والقيياس والمراقبية تالشركة ولكن إن الخطر مالزم في أنشطة 

المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر حرجة بالنسبة الستمرارية الشركة فيي تحقييق األربياح وكيل حدود 

مسؤولياتها. إن سياسة الشركة  لخطر المتعلقة بمسؤولياته أولتعرض حاالت العن  شخص داخل الشركة يكون مسؤوالً 

 خطة استراتيجية.عمل هي مراقبة مخاطر العمل من خالل 
 

 هيكل إدارة المخاطر

 

 مجلس اإلدارة

 استراتيجيات إدارة المخاطر ومبادئها.على موافقة المجلس اإلدارة مسؤول عن منهج إدارة المخاطر العامة و
 

 لجنة المراجعة

مجلس اإلدارة. تقوم لجنة المراجعة بمساعدة المجليس فيي تنفييذ مسيؤولياته فيميا يتعليق تم تعيين لجنة المراجعة من قبل 

 بتقييم نوعية وسالمة التقارير المالية وإدارة المخاطر ومراجعتها وصحة الرقابة الداخلية للشركة.

 

 اإلدارة العليا

الشيركة إليى المخياطر المحيددة  توجيهضيمن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية لتحقيق األهيداف اإلسيتراتيجية 

 مسبقاً.

 

 داخليةجنة الللا

المخييياطر التشيييغيلية والماليييية. وتقيييوم بفحيييص كفايييية السياسيييات عملييييات إدارة كافييية تتيييولى اللجنييية الداخليييية مراجعييية 

اللجنية  واإلجراءات ذات الصيلة وميدى تطبييق الشيركة للسياسيات الداخليية واإلرشيادات والتوجيهيات التنظيميية. تبحيث

 الداخلية نتائج كافة التقييمات مع اإلدارة وترفع تقريراً بالنتائج التي توصلت إليها وتوصياتها إلى لجنة المراجعة.
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 من قبل اإلدارة:فيما يلي المخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك المخاطر 
 

 التأمين مخاطر

 عين الناتجية المطالبة وزمن حجم من التأكد عدم مع عليه مؤمن حدث وقوع مخاطر تأمين عقد بموجب المخاطرثل تم

 المدفوعة الفعلية والمزايا في المطالبات العقود هذه بموجب الشركة تواجهها التي الرئيسية المخاطر ذلك الحدث. تتمثل

 الفعليية المزايياإمكانية أن تكيون و المطالبات شدةو بتكرار ذلك يتأثرالتأمين. و لمطلوبات الدفترية القيمة تزيد عن التي

تتم مراقبة مخاطر التأمين بإنتظام من قبل الشركة لضمان توافق المسيتويات ميع  .أصال المقدرة تلك من أكثر المدفوعة

ريية ومخياطر الحيوادث ب الشركة بشكل رئيسي في الطبيية والسييارات والممتلكيات والبحتنطاقات التردد المتوقعة. تكت

 والمطالبات.
 

 األكثير المحيافظ أن حيث التأمين عقود من كبرى محفظة على الخسائر مخاطر بتوزيع وذلك المخاطر تغيرات تتحسن

 عين المخاطر تغيرات تتحسن المتوقعة. كذلك غير وبالنتائج المحفظة من جزء أي في بالتغيير تأثراً  ستكون أقل تنوعاً 

 .التأمين إعادة ترتيبات وباستخدام بها المتعلقة والتعليماتاإلكتتاب  إلستراتيجية تطبيق الحذروال االختيار طريق
 

التيأمين.  فئيات بيإختالف تختليف بنسيب االحتفياظ ميع نسيبي أسياس عليى التيأمين إعادة عمليات من كبير جزء يتم إسناد

 التحقيق فيي المسيتخدمة االفتراضيات تقدير بها يتم تيال الطريقة بنفس التأمين معيدي من لإلسترداد المبالغ القابلة تقدر

 .طلوب من معيدي التأمينكم المالي المركز قائمة في وتعرض المعنية، وثائق التأمين مزايا من
 

 الوثيائق، حملية تجياه المباشيرة إلتزاماتهيا مين معفياة غيير فإنهيا الشيركة، ليدى تأمين إعادة ترتيبات وجود من وبالرغم

 معييدي مين أي تمكين عيدم بقيدر وذليك المسيندة التيأمين إعيادة عملييات بشيأن االئتميان لمخاطر تتعرضفإنها  وبالتالي

 .التأمين إعادة ترتيبات بالتزاماته بموجب الوفاء من التأمين
 

 خطر التمركز الجغرافي

 يتركز تعرض الشركة لمخاطر التأمين المتعلقة بحاملي العقود في المملكة العربية السعودية.
 

 ار ومبالغ المطالباتتكر

يمكيين لتكييرار ومبييالغ المطالبييات أن تتييأثر بعييدة عوامييل. تكتتييب الشييركة فييي مخيياطر الطييب والسيييارات والممتلكييات 

والهندسة والبحرية والحوادث. وتعد كعقود تأمين قصيرة األجل حيث عادة ما يتم اإلبالغ عن المطالبات وتتم تسويتها 

 مؤمن عليه. ويساعد هذا في خفض مخاطر التأمين.خالل سنة واحدة من وقوع الحدث ال

 

 تمركز المخاطر

تراقب الشركة تمركز مخاطر التأمين بشكل رئيسي من خالل درجة النشاط. ويكمن التمركيز الرئيسيي فيي السييارات 

 والطييب. وحيييث أن الشييركة تعمييل فييي المملكيية العربييية السييعودية فقييط، لييذلك تتعلييق كافيية مخيياطر التييأمين بييالبوالص

 الخطية في المملكة العربية السعودية.

 

 مطالبات الكتواري مستقل للمطالبات واحتياطيات إ فحص

مطالبيات  نمياذجدوري ل فحيصمسيتقل يقيوم بتيأمين خبيير ، تسيتخدم الشيركة إليى حيد أبعيد مخياطر التيأمين ولتخفيض

 .عن اإلغالق كافيةالسنوية حتياطيات المطالبات أن إمن  أكدذلك التكالمطالبات و توقعاتالشركة و
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 إفتراضات رئيسية

اإلفتييراض الرئيسييي المتضييمن اإلحتييياطي التقييديري بمييا فييي ذلييك إحتييياطي عجييز أقسيياط التييأمين هييو نسييبة الخسييارة 

ن ذليك ممكنياً النهائية التقديرية للشركة. تم تحديد نسيبة الخسيارة النهائيية التقديريية بإسيتخدام طريقية إكتواريية كلميا كيا

 وبتم فحصها أيضاً من قبل خبير تأمين إكتواري.
 

 العملية المستخدمة للتقرير حيال اإلفتراضات

الغرض مين العمليية المسيتخدمة لتحدييد اإلفتراضيات لحسياب إحتيياطي المطالبية القائمية هيو تحقييق تقيديرات معقولية 

ط ضيمن الصيعب التنبيؤ بشيكل مؤكيد بالمحصيلة المحتملية محايدة للمحصلة المحتملة أو المتوقعة. ونظراً لطبيعة النشا

ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغ عنها. يتم فحص التقديرات لكل حالة على حدة بشيكل منيتظم وييتم 

 تحديثها عندما تتوفر معلومات جديدة.

 

مين تقيدير تكلفية تسيوية أكبير عيدم تأكيد لدرجية بوجه عام يخضع تقدير المطالبية المتكبيدة والتيي ليم ييتم اإلبيالغ عنهيا 

المطالبات التي تم بالفعل إبالغ الشركة عنها حيث تتوفر في هذه الحالية معلوميات عين حيدث المطالبية. وتأخيذ عمليية 

 التقدير بعين اإلعتبار نموذج اإلبالغ عن المطالبات السابقة وتفاصيل برامج إعادة التأمين.

 

لتيأمين بحييث يكيون مجميوع مخصصيات مطلوبيات التيأمين )إحتيياطي قسيط التيأمين غيير تم تحديد ملطوبات أقسياط ا

المكتسب و إحتياطي عجز قسط التأمين حسبما يقتضيي الحيال بموجيب نتيجية إختبيار كفايية المطلوبيات( كافيية لخدمية 

ي تيياريخ فائميية ص غييير منتهييية كمييا فييلييى بييوالالمطالبييات المسييتقبلية المتوقعيية والمصيياريف التييي يحتمييل إنفاقهييا ع

األرصييدة. يييتم تحديييد األلتييزام المسييتقبلي المتوقييع بإسييتخدام تقييديرات وإفتراضييات بنيياء علييى الخبييرة. خييالل الفتييرة 

المنقضييية ميين العقييود وتوقعييات أحييداث مسييتقبلية التييي يعتقييد أنهييا معقوليية. تنييدرج تفاصيييل تقييدير المطالبييات القائميية 

 ( ت.2ضاح رقم )وإحتياطيات عجز أقساط التأمين تحت اإلي

 

 حاالت عدم الثبات

تم أداء التحليل أدناه لمعرفة تغيرات ممكنة بشكل معقول في إفتراضات رئيسية مثل نسيبة الخسيارة النهائيية ميع ثبيات 

 كافة اإلفتراضات األخرى إلظهار التأثير على صافي المطلوبات وصافي الدخل.

 

 

 نسبة الخسارة النهائية

 عمليات تأمين

 

 

 اإلفتراضاتتغير في 

 

زيااااااادة / )نقااااااص( فااااااي 

 صافي المطلوبات

زياااااااادة/ )نقاااااااص( فاااااااي 

عمليااات تااأمين و)عجااز(/ 

 فائض متراكم

5132 ±2٪ ± 22112 ± 22112 

2014 ±2٪ ± 9.501 ± 9.501 
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 )تتمة( التأمين إعادة مخاطر

 

 التأمين إعادة مخاطر

 الشيركة تقيوم الكبييرة، التأمين مطالبات عن تنشأ قد التي المالية المخاطر قليلولت األخرى التأمين شركات غرار على

 .التأمين إعادة ألغراض أخرى أطراف مع إتفاقيات بإبرام العادية دورة أعمالها خالل
 

 أمينالت لمعيدي المالي الوضع بتقييم الشركة تقوم التأمين، إعادة شركات إعسار نتيجة كبيرة لخسائر تعرضها ولتقليل

 االقتصيادية خيواصال أو والنشياطات متشابهه جغرافية مناطق في تنشأ قد التي االئتمان مخاطر على ومتابعة التركيز

  .التأمين لمعيدي

 

 فيي المعيايير الشيركة. تيتلخص هيذه إدارة قبيل مين المحيددة التاليية والتعليمات المعايير وفق التأمين معيدي اختيار يتم

 :اآلتي

 أال يقيل يجيب واليذي ( S&Pالمعترف بها )مثيل التصنيف وكاالت قبل من المقبول االئتمان لتصنيف ىاألدن الحد ) أ

 .(BBB)عن 

 .معينة تأمين إعادة شركات سمعة ) ب

 .التأمين معيدي مع والسابقة الحالية العمل عالقة ) ج

 

 الشيركات عليى تقتصير والتيي تمياني،االئ التصينيف هذا مثل تحمل ال التي المحلية الشركات القاعدة هذه من ويستثنى

 بيإجراء الشيركة تقيوم ذليك، إليى إضيافة .التيأمين عين المسيؤولة المعنيية الجهيات المحليية قبيل مين المسجلة والمعتمدة

 ميع ، ومطابقية ذليكيقتضيي الحيال حيثميا التياريخي، واألداء والفنيية اإلداريية والخبرات المالية للقوة تفصيلية مراجعة

 .التأمين عمليات إعادة تبادل على الموافقة قبل إدارة الشركة من سلفاً  المحددة المتطلبات قائمة

 

كما تم ذكره سابقاً، إن اتفاقيات معيدي التأمين الصادرة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق ونتيجية ليذلك 

لمعياد التيأمين عليهيا بالقيدر اليذي ليم تقيوم بيه تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة الوثيائق بحصيتها مين المطالبيات القائمية ا

 شركة إعادة التأمين بالتزاماتها بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.

 

 83.3: 2014ديسييمبر  31مليييون لاير سييعودي ) 113.8تبلييغ مخيياطر اإلئتمييان فيمييا يتعلييق بحصيية معيييدي التييأمين 

 مليون لاير سعودي( فيما يتعلق بالمطلوب من معيدي التأمين.

 
 طر اإلطار التنظيمياخم

يهييتم المنظمييون بشييكل أساسييي بحماييية حقييوق حمليية الوثييائق ومييراقبتهم للتأكييد ميين أن الشييركة تييدير مصييالحهم بشييكل 
االلتزاميات غيير وفياء بللمرضي. وفي نفس الوقت، يهتم المنظمون أيضاً بالتأكد من أن الشيركة تحيتفظ بمركيز ميالءة 

 .حال نشوئها المنظورة
 

عمليات الشركة للمتطلبات النظامية في المناطق التي تعمل بهيا الشيركة. إن هيذه األنظمية ال تتطليب فقيط كذلك تخضع 
لتقلييل  (مثيل كفايية رأس الميال)بعيض القييود أيضياً الحصول على الموافقات ومراقبية النشياطات فحسيب، بيل تفيرض 

 د التزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات معيدي التامين ولتمكينها من سدا
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 المتطلبات التنظيمية لرأس المال ونسبة كفاية رأس المال

تم وضع متطلبات رأس المال وتنظيمها مين قبيل مؤسسية النقيد العربيي السيعودي. ييتم وضيع هيذه المتطلبيات لضيمان 
األعميال  قبل الشيركة للحفياظ عليى نسيبة هيامش ميالءة ليدعم أهيدافهامش مالءة كافي. تم وضع أهداف إضافية من 

 إلى الحد األعلى. ولزيادة قيمة المساهمين
 

رأس مالها لتتأكد أنها قادرة على اإلستمرار في ممارسة نشاطها وتطبق متطلبات "ساما" الخاصة برأس تدير الشركة 
الل التيوازن وحقيوق المسياهمين. تتكيون بنيية راس ميال مال بينما تزيد من عوائد المساهمين إلى الحد األعليى مين خي

الشركة مين حقيوق المسياهمين العائيدة إليى حملية األسيهم التيي تتكيون مين رأس الميال الميدفوع واإلحتيياطي النظيامي 
 واألرباح المبقاة. 

 
عليى مسيتويات تقيم الشركة النقص بين مستويات رأس المال المدرجة والمطلوبة عليى أسياس منيتظم. تيتم التعيديالت 
 رأس المال المتداول على ضوء التغيرات في أوضاع السوق وخواص المخاطر في أنشطة الشركة.

 
 المعلومات التالية تلخص الحد األدنى من رأس المال التنظيمي للشركة:

 
        5132 

 ألف لاير سعودي

        2014 

 ألف لاير سعودي

 132.804  3322.55 رأس المال المتوفر
 100.000  3112111 حد األدني من رأس المال التنظيميال

 32.804  322.55 فائض رأس المال

 
 المخاطر المالية

معيدي التأمين والنقد وميا األدوات المالية األساسية للشركة هي الذمم المدينة الناتجة عن عقود التأمين والمطلوب من 
والمطالبييات القائميية والمطلييوب لمعيييدي التييأمين والوسيييطاء  ودائييع المرابحيية والوديعيية النظاميييةإسييتثمار يعادلييه و

 وموجودات ومطلوبات أخرى معينة. 
 

 ال تدخل الشركة في معامالت المشتقات المالية. 

 
المخاطر الرئيسية الناجمة عن األدوات المالية للشركة هي مخاطر السوق ومخاطر أسعار الفائيدة ومخياطر العميالت 

ن ومخاطر السيولة. يراجيع المجليس السياسيات ويوافيق عليهيا إلدارة كيل مين هيذه المخياطر األجنبية ومخاطر اإلئتما
 ها فيما يلي:صويتم تلخي

 

 مخاطر السوق

هيذه  السيوق، سيواء كانيتفيي أسيعار للتغييرات أداة ماليية نتيجية مخاطر السوق هيي المخياطر المتعلقية بتقلبيات قيمية 

المالية أو بالجهة المصدرة لهيا أو بيأي عواميل أخيرى ميؤثرة فيي كافية التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة 

 األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق.
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تتعرض الشركة لمخاطر السوق بالنسبة إلستثماراتها. تيدار مخياطر السيوق عين طرييق اإلسيتثمار فيي صيناديق ذات 

ثمارات فييي محييافظ متنوعيية وعيين طريييق المتابعيية المسييتمرة للتطييورات فييي أسييواق والتييي تحفييظ اإلسييتجيييدة سييمعة 

تم متابعة العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركات سوق األسهم والسندات متضمنة تاألسهم. باإلضافة إلى ذلك، فإنه 

 تحليل االداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها.

 

، ميع بقياء كيل قيمة العادلة إلستثمارات الشركة المدرجة قيمتها العادلة في قائمية اليدخلفي ال ٪5بنسبة  قد يؤثر تغيير

ألييف لاير  1.598 : 2014ألييف لاير سييعودي ) 1.727المتغيييرات األخييرى ثابتيية، علييى عمليييات المسيياهمين بمبلييغ 

 .سعودي(

 

 مخاطر أسعار العموالت

أسعار العموالت التي ستؤثر على الربحية المستقبلية أو تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن إحتمالية التغيرات في 

 القيم العادلة لألدوات المالية. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت على ودائعها. 

 

 

والتي المقيدة الودائع بإستثناء وحتى خمس سنوات على التوالي ثالثة أشهر خالل تستخدم الشركة الودائع المحققة 

لألنظمة في المملكة العربية السعودية بدون أن تحصل الشركة على أي عمولة. تقوم اإلدارة  تتطلب أن تحفظ وفقاً 

بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت وذلك بالعمالت المسجلة بها 

 واألدوات المالية.

 

 :2015ديسمبر  31ة المحملة بعموالت كما في فيما يلي تفاصيل إستحقاقات الفئات األساسية لألوراق المالي

 

 5132 

 ألف لاير سعودي

  

 أشهر 1أقل من 

 إلى شهور  1من 

 سنوات 2

 

غير مرتبطة بتاريخ 

 إستحقاق

 

 المجموع

     تأمينعمليات ال

ورقم  3رقم يضاح اإل) مرابحةودائع إستثمار في 

4) 

 

12،111  

 

      -  

 

      -  

 

111212  

     

 5131 

 ألف لاير سعودي

  

 أشهر 1أقل من 

 إلى شهور  1من 

 سنوات 2

 غير مرتبطة 

 بتاريخ إستحقاق

 

 المجموع

     تأمينعمليات ال

ورقم  3رقم يضاح اإل) مرابحةودائع إستثمار في 

4) 

 

12،111  

 

612111  

 

      -  

 

3212111  
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 5132 

  

 أشهر 1أقل من 

 إلى شهر أ 1من 

 سنوات 2

 غير مرتبطة 

 بتاريخ إستحقاق

 

 إجمالي

     عمليات المساهمين

ورقم  3رقم يضاح اإل) مرابحةودائع إستثمار في 

4) 

 

      -  

 

552112  

 

      -  

 

552112  

       -  552112        -  552112  

 

 5131 

 2من سنة إلى  أشهر 1أقل من  

 سنوات

 غير مرتبطة 

 خ إستحقاقبتاري

 إجمالي

 عمليات المساهمين

 (4ورقم  3رقم يضاح اإل)مرابحة ودائع إستثمار في 

 

      - 

 

84.000 

 

      - 

 

84.000 

إستثمارات يحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

 (12رقم يضاح اإل)

 

      -  

 

6.015  

 

      -  

 

6.015  

       -  90.015        -  90.015  

     

 

جميع  تحديد إستحقاقات الودائع على أساس الفترة المتبقة، كما في تاريخ التقرير، إلى تاريخ اإلستحقاق التعاقدي. تم

 باللاير السعودي.المحتفظ بها ودائع المرابحة واإلستثمارات اإلستثمارات في 

 

 :ليي امهي كديسمبر،  31كما في  عمولةذات الالفعلية لألدوات المالية  عمولةأسعار ال

 

  

      5132 

  

      2014 

 تأمينعمليات ال

 موجودات مالية مسجلة باللاير السعودي

 

3،2٪ 

 

 

 

1،1٪ 

 عمليات المساهمين

 موجودات مالية مسجلة باللاير السعودي

 

3،31٪ 

  

1،14٪ 

 



 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
 5132ديسمبر  13كما في 

 
 

51 

 

 إدارة المخاطر )تتمة( -53

 

عمليات مدى تأثر وتغيير قائمة جدول التالي يوضح اليكن لدى الشركة ودائع في عمالت غير اللاير السعودي.  مل

إلحتمالية التغيرات المعقولة في أسعار الفائدة، مع بقاء كل والفائض المتراكم وعمليات المساهمين  تأمينال

 المتغيرات األخرى ثابتة:

 

      5132 

 ألف لاير سعودي

 أثر على الربح

     2014 

 ألف لاير سعودي

 أثر على الربح

 أمينتعمليات ال

 باللاير السعودي:

   

 نقطة 100بمقدار  عمولةزيادة في أسعار ال

 نقطة 100بمقدار  عمولةإنخفاض في أسعار ال

 121 

(121) 

  1.050 

(1.050) 

 

 عمليات المساهمين

 باللاير السعودي:

   

 نقطة 100بمقدار  عمولةزيادة في أسعار ال

 نقطة 100بمقدار  عمولةإنخفاض في أسعار ال

 551 

(551) 

  900 

(900) 

 

 العمالت مخاطر

 .األجنبي الصرف أسعار في للتغيرات نتيجة مالية أداة قيمة تذبذب عن تنشأ التي المخاطرمخاطر العملة هي 

 

األجنبي حيث أن عملييات  الصرف أسعار في للتقلبات نتيجة خسائر لوقوع بالحد األدنىمخاطر بوجود الشركة إدارة تعتقد

باليدوالر ميرتبط واليلاير السيعودي  .المساهمين تتعامل بشكل أساسي باللاير السعودي والدوالر األمريكيالتأمين وعمليات 

 .األمريكي

 

 مخاطر اإلئتمان

تكبيد الطيرف اآلخير خسيارة والتسيبب فيي بالتزاماته في أداة مالية على الوفاء طرف إخفاق مخاطر تمثل مخاطر االئتمان 

 مالية. 

 

 اإلكتتاب الخاصة بالشركة داخل المملكة العربية السعودية.جميع نشاطات تم تنفيذ 

 

بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة، عدا تلك المتعلقة بإتفاقيات إعادة التأمين المبينة في مخياطر 

ا فيي القيوائم الماليية بتياريخ قائمية إعادة التأمين أعاله. تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنه

 المركز المالي.
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 المخاطر المالية )تتمة( 

 )تتمة( مخاطر اإلئتمان

 

تسعى الشركة للحد من مخاطر ائتمانها المتعلقة بالعمالء وذلك بوضيع حيدود ائتمانيية ومراقبية المطالبيات المدينية بصيورة 

ركة لمخاطر اليديون المعدومية. تقيوم الشيركة بتقيدير مخصيص إنخفياض معيين لكيل حاليه عليى مستمرة لتقليل تعرض الش

حدة. باإلضافة إلى المخصصات المعينه، تقوم الشركة أيضاً بعمل مخصص إضافي عليى أسياس المحفظية بشيكل جمياعي 

لمتعلقية بياألطراف األخيرى وذليك بناء على أعمار أقساط الذمم المدينة المستحقة. تسعى الشركة للحد من مخاطر ائتمانها ا

 .طيبة بوضع ودائع لدى بنوك ذات سمعة

 

وييتم إسيتبعاد مخياطر التركييز عين طرييق إتبياع  رتفيعذات تصينيف ائتمياني ممقابلية يتم وضع إعادة التيأمين ميع أطيراف 

خضيع لمراجعيات األطيراف األخيرى المحيددة كيل سينة مين قبيل مجليس اإلدارة وت ودالسياسات التوجيهية فيميا يتعليق بحيد

االئتمياني إلعيادة التيأمين وتقيوم بتحيديث إسيتراتيجية شيراء  سيتحقاقمنتظمة. كما في تاريخ التقرير، تقوم اإلدارة بتقيييم اإل

 لإلنخفاض. ةمناسب تإعادة التأمين والتأكد من وجود بدال

 

 مالي:يوضح الجدول أدناه الحد األدنى للتعرض لمخاطر االئتمان مكونات قائمة المركز ال

 

      5132 

 ألف لاير سعودي

      2014 

 ألف لاير سعودي

    عمليات التأمين

 77.172  652513 نقد وما يعادله

 60.000  -       إستثمار في ودائع مرابحة

 81.827  6.2.11 أقساط تأمين مدينة، صافي

 16.564  312211 مطلوب من معيدي التأمين

 12.026  .31211 (11 مرق يضاحاإلذمم مدينة أخرى )

 -        652213 مطلوب من عمليات المساهمين

 83.307  3312232 حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة

 1112511  330.896 

 عمليات المساهمين

 1.894  212666 نقد وما يعادله

 84.000  552112 إستثمار في ودائع مرابحة

 31.964  112216 ة في قائمة الدخلإستثمارات قيمتها العادلة مدرج

 6.015  -       إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 -         32.51 إستثمار متاح للبيع

 2.164  32116 (11 رقم يضاحاإل) ذمم مدينة أخرى

 46.626  -       مطلوب من عمليات التأمين

 3..255.  172.663 
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 المخاطر المالية )تتمة( 

 

يتضمن الجدول التالي معلومات حول تعرض مخاطر اإلئتمان للشركة من خالل تصنيف الموجودات وفقاً لمعدل 

اإلئتمان في الشركة بالنسبة لألطراف المقابلة. تعد درجة االستثمار أعلى معدل ممكن. تصنف الموجودات التي تقع 

 إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها. جة غير إستثمارية )مرضية( أو تجاوزت موعدخارج معدل درجة االستثمار كدر

 

  الدرجة غير اإلستثمارية 

  

 

 الدرجة اإلستثمارية

 

 

  مرضية     

تجاوزت موعد 

إستحقاقها ولم 

 تنخفض قيمتها

 

 

  المجموع      

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 652513 -       -       652513 (3اإليضاح رقم  د وما في حكمهنق

 6.2.11 562.11 112111 -       أقساط مدينة مستحقة ، صافي

 312211 113 3121.1 -       مطلوب من معيدي التأمين

 .31211 -       .31211 -       (11ذمم مدينة أخرى )اإليضاح رقم 

 652213 -       652213 -       مطلوب من عمليات المساهمين

 حصة إعادة التأمين من المطالبات

 القائمة  

 

      -  

 

3312232  

 

      -  

 

3312232  

  1112511  552153  51.21.2  652513 5132ديسمبر  13كما في 

     

     

 552355 -       -       77.172 (3نقد وما في حكمه )اإليضاح رقم 

 612111 -       -       60.000 دائع مرابحةإستثمار في و

 232255 37.674 44.153 -      أقساط تأمين مدينة، صافي

 362261 6.717 9.847 -       مطلوب من معيدي التأمين

 352156 -       12.026 -       (11ذمم مدينة أخرى )اإليضاح رقم 

 حصة إعادة التأمين من المطالبات

 القائمة  

 

      -  

 

83.307  

 

      -  

 

212115  

  11122.6  44.391  149.333  137.172 2014ديسمبر  31كما في 
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 تأمينيات اللموجودات مالية لعم

  الدرجة غير اإلستثمارية 

  

 

 الدرجة اإلستثمارية

 

 

  مرضية     

تجاوزت موعد 

ها ولم إستحقاق

 تنخفض قيمتها

 
 

  المجموع      
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 212666 -       -       212666 (3نقد وما في حكمه )اإليضاح رقم 

 552112 -       552112 -       إستثمار في ودائع مرابحة

 إستثمارات قيمتها العادلة مدرجة

 ئمة الدخلفي قا  

 

112216 

 

      - 

 

      - 

 

112216 

 32.51 -       32.51 -       إستثمار متاح للبيع

  32116  -        32116  -       مطلوب من عمليات التأمين

  .255..3  -        212265  33.2535 5132ديسمبر  13كما في 

 
   

  الدرجة غير اإلستثمارية 

  

 

 اريةالدرجة اإلستثم

 

 

  مرضية     

تجاوزت موعد 

إستحقاقها ولم 

 تنخفض قيمتها

 
 

  المجموع      
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 1.894 -       -       1.894 (3نقد وما في حكمه )اإليضاح رقم 

 84.000 -       84.000 -       إستثمار في ودائع مرابحة

 تثمارات قيمتها العادلة مدرجةإس

 في قائمة الدخل  

 

31.964 

 

      - 

 

      - 

 

31.964 

 إستثمارات محتفظ بها حتى 

 تاريخ اإلستحقاق  

 

6.015 

 

      - 

 

      - 

 

6.015 

 2.164 -       2.164 -       ذمم مدينة أخرى

  646.62  -        46.626  -       مطلوب من عمليات التأمين

  172.663  -        790.213  39.873 5131ديسمبر  13كما في 

 
 مخاطر السيولة 
 بإلتزاماتها المتعلقة بالتعهدات للوفاء الالزمة األموال توفير في الشركة تواجهها التي مخاطر السيولة هي المخاطر 

 للوفاء الكافية األموال السائلة توفر من بالتأكد رةاإلدا وتقوم شهرياً، السيولة مراقبة متطلبات تمت .عند إستحقاقها المالية
 .نشوئها حال لتزاماتي إأب
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 إدارة المخاطر )تتمة( -53

 

 المخاطر المالية )تتمة( 

 

 معلومات االسحقاق
يلخص الجدول أدناه معلومات اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية للشركة بناًء على إلتزامات تعاقدية متبقية. 

عقود التأمين، يتم تحديد معلومات اإلستحاقاق بناًء على الزمن التقديري لصافي التدفقات النقدية من  نسبة إللتزاماتبال
إلتزامات التأمين المثبتة. المبالغ الموضحة هي تدفقات نقدية مخصومة تعادل أرصدتها الدفترية حيث أن تـأثير الخصم 

كتسبة، ومخصص عجز أقساط التأمين ودخل العمولة المؤجلة والمطلوب تم إستبعاد أقساط تأمين غير مليس بكبير. 
لعلميات التأمين وذلك من التحليل حيث أن إلتزام غير تعاقدي. يلخص الجدول أدناه معلومات إستحقاق المطلوبات المالية 

 للشركة بناًء على إلتزامات تعاقدية مخصومة غير متوقعة ومتبقية:
 
 5132 
 حتى سنة واحدة 

 ف لاير سعوديأل
 أكثر من سنة واحدة
 ألف لاير سعودي

 المجموع
 ألف لاير سعودي

    المطلوبات المالية لعمليات التأمين
 2521..3 5.2.61 36.25.3 مطالبات قائمة

 252352 -       252352 مطلوب لمعيدي ووسطاء التأمين
 312555 -       312555 مطلوب لحملة وثائق التأمين

 352256 -       352256 حقة ومطلوبات أخرىمصاريف مست
 22565 -       22565 فائض متراكم من عمليات تأمين

 5222216 5.2.61 52221.. 
    

    المطلوبات المالية للمساهمين
 52552 -       52552 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 52552       - 52552 
 5222555 5.2.61 5222561 مجموع المطلوبات المالية

 
 5131 
 حتى سنة واحدة 

 ألف لاير سعودي
 أكثر من سنة واحدة
 ألف لاير سعودي

 المجموع
 ألف لاير سعودي

    المطلوبات المالية لعمليات التأمين
 148.727 22.309 126.418 مطالبات قائمة

 52.562 -       52.562 مطلوب لمعيدي ووسطاء التأمين
 12.865 -       12.865 تأمينمطلوب لحملة وثائق ال

 10.821 -       10.821 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 5.767 -       5.767 فائض متراكم من عمليات تأمين

 208.433 22.309 230.742 
    

    المطلوبات المالية للمساهمين
 4.803 -       4.803 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 4.803       - 4.803 
 235.545 22.309 213.236 مجموع المطلوبات المالية
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 السهم ربحية -55

عدد األسهم العادية المرجح لمتوسط العلى  للسنة الدخلبقسمة صافي  للسنةالسهم ربحية سارة( األساسية/ )الختم حساب  

)الخسائر( . ال تطبق السنةنهاية الصادرة والقائمة في مليون لاير سعودي(  20: 2014مليون لاير سعودي ) 20بمبلغ 

 لشركة.الواحد على اللسهم األرباح المخفضة 

 

 محتملةالتزامات  -51

ألف لاير  600الشركة بمبلغ لشركة بإصدار ضمانات نيابة عن ل ت الجهات المصرفيةقام، 2015ديسمبر  31كما في  

 .ركةفيما يتعلق بعمليات تأمين الش ألف لاير سعودي( 600 : 2014) سعودي

 

 مة العادلة لألدوات الماليةيالق 51

 

ن يالثمن الذي يتم الحصول عليه لبيع أصل أو سداده لتحوييل إلتيزام فيي معاملية منتظمية بيين مشياركلقيمة العادلة هي ا (أ

في األسواق في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على إفتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام يحدث 

 ما:إ

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو اإللتزام أو 

 .في غياب السوق الرئيسي، في أفضل سوق مواتي لألصل أو اإللتزام 

 

 يجب أن تتمكن الشركة من الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق المواتي. 

 

وصيافي إسيتثمارات  تتكون الموجودات المالية للشركة مين النقيد وميا فيي حكميه وودائيع مرابحية وأقسياط تيأمين مدينية

قيمتها العادلة مدرجة في قائمية اليدخل وإسيتثمارات محيتفظ بهيا حتيى تياريخ اإلسيتحقاق ومطليوب مين معييدي التيأمين 

وموجييودات أخييرى معينيية وتتكييون مطلوباتهييا المالييية ميين وودائييع نظامييية ومطلييوب ميين التييأمين/ عمليييات المسيياهمين 

اء التأمين وحملة وثيائق التيأمين ومطليوب لمسياهمين/ لعملييات التيأمين مطالبات قائمة ومطلوب لمعيدي التأمين ووسط

ومطلييوب لجهييات ذات عالقيية فيمييا يتعلييق بالشييهرة ومطلوبييات أخييرى معينيية. ال تختلييف القيييم العادليية لييألدوات المالييية 

تم قياسيها بالقيمية  لم يكن لدى الشركة أي أدوات مالية 2015ديسمبر  31إختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفترية. كما في 

 بدون عالقة باإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة.كذلك والعادلة 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية: عرضتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد و (ب

 

 (.إعادة تسعير)بدون تعديل أو  لنفس األداةالمستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة  

أو طرق تسعير أخرى  تماثلةالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالية الم 

 والتي تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.

 بنية على معلومات ملحوظة من السوق.المستوى الثالث: طرق التسعير التي ال تكون فيها جميع المعطيات الجوهرية م 
 

 

5132 

 1المستوى 

 ألف لاير سعودي

 2المستوى 

 ألف لاير سعودي

 3المستوى 

 ألف لاير سعودي

 المجموع

 ألف لاير سعودي

 34.546 -       4.723 29.823 إستثمارات القيمة العادلة في قائمة الدخل

 34.546 -       4.723 29.823 المجموع
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 )تتمة( ة العادلة لألدوات الماليةميالق 51
 

، كانت كافة اإلستثمارات بالقيمة العادلة فيما عدا اإلستثمارات المتاحة للبيع المدرجة بالتكلفة 2015ديسمبر  31كما في 
 )ج( أعاله(.12)أنظر اإليضاح رقم 

 
ق والتي بالمقابل تعتمد وير الصندره بناًء على صافي قيمة الموجودات التي يحددها مدإستثمارات المستوى الثاني مسع  

 أساساً على القيمة العادلة لموجودات الصندوق.
 

 

5131 

 1المستوى 

 ألف لاير سعودي

 2المستوى 

 ألف لاير سعودي

 3المستوى 

أليييييييييييييييييف لاير 

 سعودي

 المجموع

 ألف لاير سعودي

 31.964 -       5.004 26.960 إستثمارات القيمة العادلة في قائمة الدخل

 6.015 -       6.015 -       ى تاريح االستحقاقارات محتفظ بها حتإستثم

 37.979 -       11.019 26.960 المجموع

 

أيضياً ليم  .2014ديسيمبر  31و 2015ديسيمبر  31فيي  تيينالمنتهي تينالسينلم تكن هناك تحويالت بين المستويات خالل  

 توجد هناك تغيرات في طرق التقييم.

 

 الحقةأحداث  -52
 

، منعت "ساما" الشركة من إصدار بوالص سيارات جديدة أو تجديد بوالص 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  إلحاقاً 

. وقد كان المنع بسبب إنتهاكات ألنظمة ذات صلة بإصدار تغطية تأمين 2016يناير  31السيارات القائمة إعتباراً من 

، أو ستتخذها الشركة إتخذتهار مفصل تضمن اإلجراءات التصحيحية التي بتقري "ساما"إلحاقاً لتزويد الشركة السيارات. و

 .2016فبراير  22المنع إعتباراً من  "ساما"لتفادي أي حدوث لهذه اإلنتهاكات مرة أخرى، فقد رفعت 

 

 موافقة مجلس اإلدارة -56
 

جمادى  8)الموافق  2016 فبراير 17بتاريخ ة س اإلدارــلـجـن ِقبل مـــذه القوائم المالية مـــــهإصدار تمت الموافقة على 

 .هـ(1437 األولى

 


