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التنظـــيم واألنشـطة الرئيسـية
شركة سالمة للتأمين التعاوني )"الشركة"( ،شركة مساھمة سعودية  ،مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار
وزير التجارة والصناعة رقم  /١١٢ق بتاريخ  ٢٩ربيع الثاني ١٤٢٨ھـ )الموافق  ١٦مايو ٢٠٠٧م( .الشركة مسجلة بمدينة
جده بموجب السجل التجاري رقم  ٤٠٣٠١٦٩٦٦١بتاريخ  ٦جمادى األول ١٤٢٨ھـ )الموافق  ٢٣مايو ٢٠٠٧م(.
إن عنوان الشركة المسجل ھو شارع األمير محمد بن عبدالعزيز – مركز بن حمران ،صندوق بريد  ١٢٢٣٩٢جده ،٢١٣٣٢
المملكة العربية السعودية .
تتمثل أھداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية .تم ادراج الشركة
في سوق المال السعودي " تداول " في  ٢٣مايو ٢٠٠٧م وبدأت الشركة في مزاولة أعمالھا في  ١يناير ٢٠٠٨م .الشركة
مملوكة بالكامل من قبل الطرح العام ومن مساھمين سعوديين.
في عام ٢٠١٠م عقدت الشركة اتفاق مع الشركة االسالمية العربية للتأمين )البائع( والذي بموجبه استحوذت الشركة على
جميع عمليات التأمين الخاصة بالشركة االسالمية العربية للتأمين بالمملكة العربية السعودية ابتداء من  ١اكتوبر ٢٠٠٩م بقيمة
شھرة قدرھا  ٧,١٤٠ألف  Vسعودي كما ھو معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي .إن تاريخ تقييم المحفظة لالنتقال ھو
 ٣١ديسمبر ٢٠٠٨م .لم يتم الدفع فيما يتعلق بالشھرة حتى  ٣١ديسمبر  .٢٠١٢حيث أن سداد قيمة الشھرة تتحكم فيه مؤسسة
النقد العربي السعودي ويتوقف على اعتماد مؤسسة النقد العربي السعودي في حال عدم تمكن الشركة من سداد قيمة الشھرة
قبل نھاية ٢٠١٥م فانه سيتم استنزال قيمتھا من قيمة المطلوبات مقابل الشھرة .الشركة التتوقع الوفاء بمتطلبات مؤسسة النقد
العربي السعودي فيما يتعلق بدفع قيمة الشھرة قبل نھاية عام ٢٠١٥م .ناقشت اإلدارة أيضا ً ھذه المسألة مع البائع وقد وافق
وتنازل البائع عن كل مايتعلق بمدفوعات الشھرة  .حيث من المتوقع أنه التوجد أية مبالغ سوف تدفع للبائع .تم عمل مقاصة
لمبلغ الشھرة مقابل المبلغ المستحق الى البائع خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٢م

-٢

أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الھامة
أ( أساس القياس
ً
يتم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الدخل و
إستثمارات متاحة للبيع حيث تم قياسھا وفقا ً للقيمة العادلة.
ب( بيان اإللتزام
ً
تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
يتطلب نظام التأمين في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة حفظ حسابات مستقلة لعمليات التأمين وأنشطة
المساھمين .إن جميع األصول المتعلقة بعمليات التأمين أو أنشطة المساھمين ھي مملوكة من قبل الشركة .جميع اإليرادات و
المصروفات التي تعزى ألي نشاط يتم قيدھا في الحسابات المخصصة لھا .إن أسس توزيع ھذه المصروفات يتم تحديده من
قبل إدارة الشركة و أعضاء مجلس اإلدارة.
تقدم الشركة بيانتھا في قائمة المركز المالي مرتبة حسب السيولة .جميع الموجودات و المطلوبات المالية يتوقع إستردادھا
بإستثناء اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق حيث يتوقع إستردادھا خالل إثني عشر شھر بعد تاريخ التقرير.
ج( العملة الرئيسية و عملة العرض
تم عرض القوائم المالية بال Vالسعودي الذي يمثل العملة المستخدمة للشركة وقد تم تقريب كافة األرقام إلى أقرب ألف V
سعودي صحيح ما لم يرد خالف ذلك.

١٢

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٢

أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
د( توزيع الفائض
وفقا ً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض الناشيء عن عمليات التأمين يتم توزيعه كالتالي:
%٩٠
%١٠
%١٠٠

حملة األسھم
حملة الوثائق

إذا كانت نتائج عمليات التأمين عجز يتم تحميل العجز بالكامل على عمليات المساھمين.
ھـ( ملخص للسياسات المحاسبية الھامة
تتفق السياسات المحاسبية الھامة والمتبعة من قبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة إلعداد القوائم المالية
في السنة السابقة بإستثناء إعتماد المعايير الجديدة التالية والتعديالت على المعايير والتفسيرات المذكورة أدناه والتي لم يكن لھا
تأثير جوھري على القوائم المالية للشركة .
المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة ،المطبقة بواسطة الشركة
اعتمدت الشركة المعايير الجديدة و المعدلة التالية للمعايير القائمة ،والتي تم إصدارھا من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية
بتاريخ التطبيق األولي في  ١يناير٢٠١٤م:
المعيار /التفسير
معيار المحاسبة الدولي رقم ١٩
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٢
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٨
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٣
معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦و ٣٨
معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٤
معيار المحاسبة الدولي رقم ٤٠

البيان
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  – ١٩برنامج منافع الموظفين المحددة:
مساھمات الموظفين
المدفوعات على أساس السھم
توحيد األعمال
القطاعات التشغيلية
قياس القيمة العادلة
الممتلكات والمصانع والمعدات واألصول الغير ملموسة
االفصاحات عن الجھات ذات العالقة
أالستثمارات العقارية

إن تطبيق المعايير والتفاسير الجديدة والمعدلة والتي تنطبق على الشركة لن يكون لھا أي تأثير جوھري على ھذه القوائم
المالية.
المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد
فيما يلي المعايير الصادرة ولم تفعل حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة  .وتظھر القائمة المعايير والتفاسير الصادرة
والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن يعمل بھا في المستقبل  .وتعتزم الشركة اعتماد تلك المعايير عندما تصبح سارية
المفعول.

١٣

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ٢أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد )تتمة(
المعيار /التفسير
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٩
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠
ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠
والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٢

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١١
المعيار الدولي التقارير المالية رقم ١٤
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥
معيار المحاسبة الدولية رقم ١
معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ٣٨
معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٧
معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦ومعيار
المحاسبة الدولي رقم ٤١

البيان
األدوات المالية
بيع أو مساھمة الموجودات بين المستثمر وشركته الشقيقة
أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  ١٠ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٢٨
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،١٠
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٢ومعيار المحاسبة
الدولي رقم  - ٢٨الكيانات االستثمارية :تطبيق استثناء
التوحيد
تعديالت على المعيار الدولي رقم  – ١١المحاسبة عن
استحواذات الفوائد في العمليات المشتركة
الحسابات النظامية المؤجلة
االيرادات من العقود مع العمالء
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  – ١مبادرة
اإلفصاحات
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ١٦و معيار
المحاسبة الدولي رقم  ٣٨توضيح الطرق المقبولة
لالستھالك واالطفاء
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٧طريقة
حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة
تعديالت على معيار المحاسبة الدولى رقم  ١٦ومعيار رقم
 ٤١الزراعة :اآلالت لحاملھا

تاريخ التفعيل
 ١يناير ٢٠١٨

 ١يناير ٢٠١٦

 ١يناير ٢٠١٦
 ١يناير ٢٠١٦
 ١يناير ٢٠١٦
 ١يناير ٢٠١٧
 ١يناير ٢٠١٦

 ١يناير ٢٠١٦
 ١يناير ٢٠١٦
 ١يناير ٢٠١٦

تقوم الشركة حاليا ً بتقييم تأثير المعايير أو التعديالت أو التفاسير المذكورة أعاله على القوائم المالية للشركة.

١٤

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ٢أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
ھـ( ملخص للسياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الھامة المستخدمة في اعداد ھذه القوائم المالية :
عقود التأمين
تعرف عقود التأمين بأنھا تلك العقود التي قبلت فيھا الشركة )المؤمن( خطر التأمين من قبل طرف آخر )المؤمن عليه( من
خالل اإلتفاق على تعويض المؤمن عليه إذا كان الحدث المستقبلي غير مؤكد في المستقبل )حدث مؤمن عليه( يؤثر سلبا ً على
المؤمن عليه ،كمبدأ توجيھي عام ،تحدد الشركة إذا ما كان لديھا خطر تأمين ھام ،من خالل تقييم ما إذا كان الحدث المؤمن
عليه قد يتسبب للشركة بدفع فوائد إضافية كبيرة .يمكن أيضا لعقود التأمين نقل المخاطر المالية.
عندما يتم تصنيف العقد على أنه عقد تأمين ،فإنه يبقى كذلك للفترة المتبقية منه حتى لو كان خطر التأمين يقل بشكل ملحوظ
خالل ھذه الفترة ،مالم تكن جميع الحقوق واإللتزامات قد أطفأت أو إنتھت.
تقسم عقود التأمين بشكل أساسي إلى التأمين الطبي ،البحري ،الممتلكات ،المركبات ،الھندسي والحوادث والمسؤولية تجاه
الغير وھي أساسا ً عقود تأمين قصيرة األجل.
تم تصميم التأمين الطبي لتعويض حملة الوثائق عن النفقات التي تم تكبدھا في عالج مرض أو إصابة .يقدم التأمين الطبي في
المقام األول للشركات التي لديھا عدد كبير من المستفيدين ليتم تغطيتھم بموجب العقد.
تم تصميم التأمين البحري للتعويض عن األضرار والمسؤولية الناتجة من خالل خسارة أو تلف المراكب والسفن البحرية
والحوادث البحرية الناتج عنھا فقدان كلي أو جزئي للبضائع .إن المخاطر الرئيسية للتأمين البحري ھي الخسارة أو األضرار
التي تصيب المركبات والسفن البحرية والبضائع.
تم تصميم عقود التأمين على الممتلكات بشكل أساسي لتعويض عمالء الشركة عن الضرر الذي قد يلحق بممتلكاتھم .ويمكن
أيضا ً للعمالء أن يحصلوا على تعويض عن الخسارة في األرباح الناتجة عن خسارة الربح وتوقف العمل التجاري .إن
المخاطر الرئيسية لعقود التأمين على الممتلكات ھي الحريق ،الكوارث الطبيعية ،توقف األعمال التجارية والسطو.
تم تصميم تأمين المركبات لتعويض حملة الوثائق عن أضرار مركباتھم أو المسؤولية تجاه الغير والناشئة عن الحوادث .يمكن
أيضا ً لحملة الوثائق الحصول على تعويض نتيجة حريق أو سرقة مركباتھم .بعض الوثائق تغطي الكوارث الطبيعية ،الحوادث
الشخصية وإصالح الوكيل.
تأمين الحوادث العامة يضم النقود ،ضمان الدقة ،الحوادث الشخصية ،المجوھرات لجميع المخاطر ،تأمين السفر .تأمين
المسؤولية يشمل المسؤولية العامة تجاه الغير ،مسؤولية المنتج ،مسؤولية صاحب العمل تجاه العمال والمسؤولية المھنية والتي
تغطي حماية المؤمن عليه من المسؤولية القانونية التاتجة عن اإلھمال أثناء عملياتھم التجارية.
التأمين الھندسي يغطي نوعين رئيسيين:
أ( "كافة مخاطر المقاولين" تقدم تغطية تأمينية أثناء تشييد المباني أو أشغال الھندسة المدنية كالمنازل والمحالت التجارية،
الشقق ،مباني المصانع ،الطرق ،المباني ،الجسور ،أعمال الصرف الصحي والخزانات.
ب( " كافة مخاطر التشييد" تقدم تغطية تأمينية أثناء تشييد وتركيب المصانع واآلالت مثل محطات الكھرباء ،مصافي النفط،
المعامل الكيميائية ،أعمال اإلسمنت ،الھياكل المعدنية أو أي مصنع من مصانع اآلالت .إن قطاع التأمين الھندسي يشمل أيضا ً
تأمين أعطاب اآلالت وتشمل المعدات اإللكترونية وتأمين تدھور أو توقف البضائع.

١٥

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٢

أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
ھـ( ملخص للسياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك ،النقد في الصندوق واالستثمارات القابلة للتحويل الفوري إلى مبالغ نقدية
معلومة القيمة ومدة استحقاقھا عند شرائھا ثالثة أشھر أو أقل.
ذمم أقساط تأمين مدينة
إن أقساط التأمين ھي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو يمكن تحديدھا.
يتم اثبات اقساط التأمين المدينة بمبلغ الفاتورة االصلية ناقصا ً مخصص اي مبالغ غير قابلة للتحصيل )االنخفاض في القيمة(.
يتم تكوين مخصص لإلنخفاض في القيمة عندما يكون تحصيل كامل المبلغ غير ممكن ويتم تحميله على قائمة عمليات
المساھمين والفائض المتراكم ويتم شطب الديون المعدومة عندما تصبح غير قابلة لالسترداد.
تكاليف إستحواذ وثائق تأمين مؤجلة
يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو تجديد وثيقة التأمين بالقدر الذي تكون
فيه ھذه التكاليف قابلة لالسترداد من األقساط المستقبلية .يتم االعتراف بجميع التكاليف األخرى إلصدار الوثائق كنفقات عند
حدوثھا .الحقا ً و بعد التسجيل األولي ،يتم إطفاء ھذه التكاليف بموجب طريقة القسط الثابت على مدى فترة األقساط المتوقعة
مستقبالً باستثناء الشحن البحري حيث يتم احتساب الجزء المؤجل على أساس الثالثة أشھر األخيرة من التكلفة اإلجمالية التي
تكبدتھا ..يتم تسجيل اإلطفاء في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم.
االستثمارات
جميع اإلستثمارات يتم قيدھا المبدئي على أساس التكلفة  ،القيمة العادلة لھا و المتضمنة مصاريف اإلستحواذ على تلك
اإلستثمارات .إن اإلصول المالية يتم تسجيلھا المبدئي بالقيمة العادلة مضافا ً اليھا ،في حال جميع األصول المالية ال يتم
تسجيلھا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،تكاليف العملية و التي تعزى إلى اإلستحواذ على ھذه اإلستثمارات.

إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الدخل
تصنف اإلستثمارات كإستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الدخل إذا تم قياس قيمتھا العادلة بشكل موثوق به
وكان تصنيفھا تحت ھذا البند موثقا ً وفقاً إلستراتجية الشركة .ھذه االستثمارات يتم تسجيلھا بتكلفه عند شراءھا .الحقا ،يتم
إعادة تقييم ھذه االستثمارات لتعكس قيمتھا العادلة .إن جميع التغيرات في القيمة العادلة يتم قيدھا في قائمة عمليات المساھمين
و عمليات التأمين و الفائض المتراكم.

إستثمارات متاحة للبيع
بعد التسجيل األولي ،يتم عادة إعادة قياس االستثمارات المصنفة على أنھا "متاحة للبيع" بالقيمة العادلة ما لم يكن من غير
الممكن تحديد القيمة العادلة بصورة يعتمد عليھا ،وفي ھذه الحالة يتم قياس االستثمار طبقا ً للتكلفة ناقصا ً االنخفاض في القيمة.
تظھر التغيرات في القيمة العادلة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل إلى أن يتم بيع االستثمار أو حدوث انخفاض دائم في
قيمته .في حالة البيع أو االنخفاض الدائم في القيمة فإن الربح أو الخسارة التي سبق إظھارھا في قائمة الدخل الشامل يتم
إدراجھا في قائمة عمليات المساھمين.
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إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق
إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق ھي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ
استحقاق ثابت ،تصنف اإلستثمارات كإستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق إذا كانت النية من اقتنائھا اإلحتفاظ بھا
حتى اإلستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك.
يتم قياس اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بصافي إطفاء
العالوة أو الخصم )بإستخدام معدل الفائدة الفعلي( .في حال وجود أي إنخفاض دائم في قيمة ھذه اإلستثمارات ،فإنه يتم قيد ھذا
اإلنخفاض في قائمة عمليات التامين و الفائض المتراكم لعمليات المساھمين كإنخفاض في القيمة.
األثاث والتجھيزات والمعدات المكتبية
يتم قياس قيمة األثاث والتجھيزات والمعدات المكتبية بالتكلفة ناقصا ً اإلستھالك المتراكم وأي ھبوط في القيمة .إن العمر
اإلنتاجي التقديري للموجودات إلحتساب اإلستھالك ھو كما يلي:
 ٥سنوات
 ٥سنوات
 ٣سنوات

سيارات
أثاث وتجھيزات
حاسب آلي ومعدات مكتبية

تتم مراجعة القيم الدفترية لألثاث ،التجھيزات والمعدات المكتبية لمعرفة االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات
في الظروف إلى احتمال عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية .في حالة وجود أي مؤشر على ذلك وعندما تزيد القيمة الدفترية
على القيمة التقديرية القابلة لالسترداد ،يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادھا باعتبارھا القيمة العادلة مخصوما ً
منھا تكاليف البيع أو القيمة قيد االستعمال أيھما أعلى.
إن تكاليف إستبدال أجزاء من األثاث أو المعدات أو التجھيزات تتم معالجتھا بشكل منفصل ويتم رسملتھا ويتم إطفاء القيمة
الدفترية للجزء المستبدل .يتم رسملة بعض المصاريف األخرى الالحقة إذا كانت تھدف إلى الزيادة المستقبلية في إنتاجية
األصل .إن المصاريف األخرى يتم قيدھا في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم عند حدوثھا.
يتم تسجيل أي خسارة أو ربح من إستبعاد األثاث ،التجھيزات و المعدات المكتبية )يتم إحتسابھا على أساس الفرق بين
متحصالت من اإلستبعاد و القيمة الدفترية( في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم.
الشھرة
تمثل الشھرة المبلغ الذي ستدفعه الشركة بالزيادة عن صافي القيمة العادلة للموجودات المحددة والمطلوبات المشتراة من شركة
التأمين االسالمية العربية كما تمت الموافقة عليھا من مؤسسة النقد العربي السعودي .بعد اإلعتراف األولي ،تقاس الشھرة
بالتكلفة ناقصا ً أي إنخفاض دائم في قيمتھا .يتم مراجعة الشھرة للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتھا ،ويتم ذلك سنويا أو أكثر
تكرارا إذا وقعت أحداث أو تغييرات في الظروف التي قد تشير إلى أنه قد حدث إنخفاض في قيمتھا )إيضاح.(١
إختبار كفاية المطلوبات
بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،يتم إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين بعد خصم تكاليف االكتتاب
المؤجلة المتعلقة بھا .وإلجراء ھذه االختبارات ،تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
المتعاقد عليھا ،ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات .يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة نتائج عمليات
التأمين و الفائض المتراكم و يتم تكوين مخصص عجز في أقساط التأمين.
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إختبار كفاية المطلوبات )تتمة(
ال تقوم الشركة بخفض التزاماتھا تجاه المطالبات غير المسددة حيث من المتوقع سداد ھذه المطالبات في غضون سنة من
قائمة المركز المالي.
ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات اإللتزامات للمبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن بضاعة أو خدمات مستلمة ،سوا ًء قدمت أم لم تقدم بھا فواتير من
قبل الموردين.
المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام )نظامي أو ضمني( ناشئ من حدث سابق وأن تكاليف سداد االلتزام
محتملة ويمكن قياسھا بشكل موثوق به .ال يتم تكوين مخصصات مقابل خسائر التشغيل المستقبلية.
مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
تقدم الشركة مكافأة نھاية الخدمة لموظفيھا .يتم إحتساب المكافأة على أساس الراتب األخير الذي يتقاضاه الموظف وطول فترة
خدمة و التي تخضع إلى إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة .يتم وضع مخصص للمبالغ المستحقة وفقا ً لنظام مكتب العمل
والعمال السعودي عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي .أما المصروف السنوي فيتم تسجيله في قائمة
عمليات التأمين و الفائض المتراكم.
الزكاة
تحتسب الزكاة طبقا ً لألنظمة المعمول بھا في المملكة العربية السعودية .يحمل المخصص على قائمة عمليات المساھمين.
اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي ،إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي اصل مالي .وفي
حالة وجود مثل ھذا الدليل ،يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم و موجودات
المساھمين في قائمة عمليات المساھمين.
يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي:
أ( بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة مطروحا ً
منھا أي إنخفاض في القيمة سبق تحقيقه.
ب( بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المقسومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حاليا ً ألصل مالي مماثل.
ج( بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة ،يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي.
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اإلنخفاض في قيمة الموجودات الغير مالية
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي تقييم ما إذا كان ھنالك أية دالئjل تشjير إلjى وجjود إنخفjاض دائjم فjي قيمjة الموجjودات .وفjي
حال وجود أية مؤشرات على انخفاض قيمة الموجjودات ،فjإن الشjركة تقjوم بتقjدير المبلjغ القابjل لإلسjترداد. .إن القيمjة القابلjة
لإلسترداد ھي القيمة العادلة للموجودات مخصوما منه تكاليف البيع)وحدات مدرة للنقد( أو قيمته المسjتخدمة أيھمjا أعلjى ويjتم
تحديده لكل الموجودات على حده ..إذا كانت القيمة الدفترية للموجودات أعلى من قيمته القابلة لإلسjترداد فإنjه يjتم خفjض قيمjة
الموجودات إلى قيمته القابلة لإلسترداد .عند تحديد قيمة األصل المستخدمة فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتھjا
الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقدير السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود و المخاطر المتعلقة بjذلك
األصل .عند تحديد قيمة الموجودات العادلة مخصوما منه تكاليف البيع فأنه يتم األخذ بعين اإلعتبار أحدث الوقائع المشابھة في
السوق إذا كانت متوفرة ،أو يتم إختيار نموذج تقييم مناسب.ويتم تأييد طريقjة اإلحتسjاب بإسjتخدام مضjاعفات التقيjيم أو أسjعار
األسھم المدرجة أو المؤشرات أخرى.
يتم قيد خسائر إنخفاض من العمليات المستمرة في قائمة عمليات التأمين و الفائض المتراكم و قائمة عمليات المسjاھمين ضjمن
فئة المصروفات بما يتفق مع وظيفة الموجودات التي تم قيد اإلنخفاض في قيمتھا ،بإستثناء الممتلكات  ،إن وجدت .و فjي حالjة
قيد إعادة التقييم في قائمة الدخل الشامل فإنه يتم قيد اإلنخفاض الدائم في قائمة الدخل الشامل و مقابلتھjا مjع أي مبjالغ تjم قيjدھا
كإعادة تقييم .
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي تقييم ما إذا كان ھناك أي مؤشر أن الخسائر التي تم اإلعتراف بھjا سjابقا ً ال زالjت موجjوده أو
انھjjا انخفضjjت لجميjjع األصjjول مjjا عjjدا الشjjھرة .فjjي حjjال وجjjود مثjjل ھjjذه المؤشjjرات فjjإن الشjjركة تقjjوم بتقيjjيم القيمjjة القابلjjة
لإلسjjترداد.يتم عكjjس خسjjائر اإلنخفjjاض فjjي حjjال وجjjود أي تغيjjرات فjjي اإلفتراضjjات المسjjتخدمة فjjي تقيjjيم القيمjjة القابلjjة
لإلسترداد.ألخر إنخفاض تم قيده يحيث ال يتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لإلسjترداد أو قيمjة األصjل الدفتريjة بعjد
خصم اإلستھالك مع عدم وجود أي إنخفاض تم قيده في السنوات السابقة.يتم إثبات ھjذه الزيjادات فjي قائمjة عمليjات التjأمين و
الفائض المتراكم و قائمة عمليات المساھمين مالم يتم تسجيل األصول بقيمتھا بعد التقييم  .في ھjذه الحالjة يjتم قيjد الزيjادات فjي
حساب إعادة التقييم.
إستبعاد األدوات المالية
الموجودات المالية
يتم إستبعاد الموجودات المالية )أو جزء منھا أو جزء من مجموعة موجودات مالية متشابھة( في حال:
• انتھاء صالحية الحق في الحصول على التدفق النقدي من ھذه الموجودات.
• حولت الشركة جميع حقوقھا في إستالم التدفقات النقدية أو التزمت بدفع جميع ھذه التدفقات النقدية بالكامjل و بjدون أي تjأخير
جوھري الى طرف ثالث تحت تمريره اما )أ( قيام الشركة بتحويل جميjع المخjاطر و المنjافع المتعلقjة باألصjل أو )ب( قامjت
بنقل السيطرة على ھذه األصول.
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إستبعاد األدوات المالية )تتمة(
الموجودات المالية )تتمة(
عندما تقوم الشركة بنقل حقوقھا في إستالم التدفقات النقدية من موجودات مjا ،فjإن الشjركة تقjوم بتقيjيم مjا إذا كانjت الشjركة و
إلى حد مjا تقjوم باإلحتفjاظ بالمخjاطر و المنjافع المتعلقjة بملكيjة ھjذه الموجjودات .فjي حالjة عjدم نقjل و اإلحتفjاظ بالمخjاطر و
المنافع المتعلقة بالموجودات و عدم نقل السيطرة علjى ھjذه الموجjودات  ،فإنjه يjتم قيjد ھjذه الموجjودات بقjدر الjتحكم المسjتمر
للشركة في ھذه الموجودات.إن الموجودات المنقولة و اإللتزامات المتعلقة بتلك الموجودات يتم قياسھا على األسس التي تعكjس
الحقوق و اإللتزامات التي تتعين على الشركة .إن التحكم المستمر من قبل الشركة و الذي يأخذ شكل الضمان على الموجودات
المنقولة يتم قياسه بناءاً على القيمة الدفترية لھذه الموجودات أو الحد األقصى للمبالغ واجبة السداد من قبل الشركة.
المطلوبات المالية
المطلوبات المالية يتم استبعادھا عندما اليتغير االلتزام أويلغى أوينتھي .
المحاسبة عند تاريخ التداول
يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيjع الموجjودات الماليjة بتjاريخ التjداول )أي التjاريخ
الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات( .العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء و بيjع الموجjودات الماليjة ھjي العمليjات
التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليھا األنظمة أو تلك المتعارف عليھا في السوق.
اإلعتراف باإليرادات

األقساط ودخل العموالت المكتسبة
تتضjjمن ،األقسjjاط والعمjjوالت المكتسjjبة ،صjjافي األقسjjاط والعمjjوالت علjjى عقjjود التjjأمين .إن الجjjزء المتبقjjي مjjن األقسjjاط
والعموالت والذي سوف يتم إكتسابه في المستقبل يتم تسجيله كأقساط تjأمين غيjر مكتسjبة ودخjل عمjوالت غيjر مكتسjبة ،علjى
التوالي ،ويتم تأجيلھا على حسب مدة التغطية لوثيقة التأمين ،ما عدا الشحن البحري .إن الجزء غير المكتسب من التjأمين علjى
الشحن البحري يمثل األقساط المكتتبة خالل األشھر الثالثة األخيرة من السنة المالية الحالية .إن التغيjر فjي مخصjص األقسjاط
غير المكتسبة تم إدراجه في قائمة عمليات التأمين بحيث أن ذلك اإليراد يتم اإلعتراف به خالل فترة المخاطر.

الدخل من توزيعات األرباح
يتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح عند ثبوت الحق في الحصول على السداد.

الدخل من العموالت
إن الدخل من العموالت على الودائع ألجل يتم قيده باستخدام طريقة العائد الفعلي.
أقساط إعادة التأمين
يتم قيد اقساط إعادة التأمين المسندة كمصروف عند استحقاقھا.
أن اقساط اعادة التأمين يتم قيدھا في قائمة الدخل على الفترة التي تخص ھذه الوثائق على أساس تناسبي.
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المطالبات
تتضمن المطالبات المبالغ المستحقة لحملة الوثائق واألطراف األخرى والتسويات المتعلقة بھا ،يتم تسجيل المطالبات بعد خصم
قيمjjة الخjjردة واالسjjتردادات األخjjرى فjjي قائمjjة عمليjjات التjjأمين والفjjائض المتjjراكم عنjjد تكبjjدھا  .تتضjjمن المطالبjjات المبjjالغ
المستحقة المقدرة والمتعلقة بالمطالبات المبلغ عنھا وتلك غير المبلغ عنھا بتاريخ قائمة المركز المالي.
تشjتمل المطالبjات تحjت التسjوية علjى التكلفjة المقjدرة للمطالبjات المتكبjدة غيjر المسjددة بتjاريخ قائمjة المركjز المjالي ،وكjjذلك
تكjjاليف معالجjjة المطالبjjات ،مخصjjوما ً منھjjا القيمjjة المتوقعjjة للخjjردة واالسjjتردادات األخjjرى ،سjjواء تjjم التبليjjغ عنھjjا مjjن قبjjل
المؤمنين أم ال .يتم تجنيب مخصصات لقjاء المطالبjات المبلjغ عنھjا وغيjر المدفوعjة بتjاريخ قائمjة المركjز المjالي علjى أسjاس
تقدير كل حالة على حده .كما يجنب مخصص ،وفقا ً لتقدير اإلدارة وخبرة الشركة السابقة ،لقاء تكلفjة سjداد المطالبjات المتكبjدة
غير المبلغ عنھا بتاريخ قائمة المركز المالي ،بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات وقيمة الخردة واالسjتردادات األخjرى كمjا
في تاريخ قائمة المركز المالي.
يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات في السنة الالحقة فjي قائمjة عمليjات التjأمين
والفائض المتراكم لتلك السنة .يjتم إظھjار المطالبjات تحjت التسjوية علjى أسjاس إجمjالي ،ويjتم إظھjار الجjزء المتعلjق بمعيjدي
التأمين بصورة مستقلة.
عقود إعادة التأمين
كما ھو معتاد في شركات التأمين األخرى ،من أجل تقليل المخjاطر الناتجjة عjن المطالبjات الكبيjرة ،تقjوم الشjركة  ،فjي سjياق
أعمالھا العادية ،بالدخول في عقود مjع أطjراف أخjرى ألغjراض إعjادة التjأمين .تjؤمن ترتيبjات إعjادة التjأمين تنjوع أكبjر فjي
األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم فjي الخسjائر المحتملjة الناجمjة عjن المخjاطر الكبjرى وتjؤمن إمكانيjة نمjو إضjافي .تjتم جميjع
عمليات إعادة التأمين بموجب إتفاقيات وعقود تأمين إختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة.
تقدر المطالبات المستحقة من معيدي التأمين بطريقة تتفق مع المطالبات المستحقة وفقا ً لعقد إعادة التjأمين .تعjرض ھjذه المبjالغ
في قائمة المركز المالي كـ " حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسjوية" حتjى يjتم اإلتفjاق علjى مبلjغ المطالبjة ودفعھjا
بواسطة الشركة .عندما يتم دفع المطالبة فإن المبلغ المستحق من معيدي التأمين والمjرتبط بالمطالبjة المدفوعjة يjتم تحويلjه إلjى
المبالغ المستحقة من /إلى معيدي التأمين.
بتاريخ إعداد كل تقرير ،يتم تقييم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال انخفاض في قيمة موجودات إعادة التأمين .عند
ظھور مؤشر على اإلنخفاض في القيمة ،تقوم الشركة بعمل تقدير رسمي لمبلغ الذمة المدينة .عندما تزيد القيمة الدفترية
لموجودات إعادة التأمين عن المبلغ المسترد ،تعتبر ھذه الموجودات منخفضة القيمة ويتم تخفيضھا إلى قيمة المبلغ المسترد.
إن ترتيبjات إعjادة التjأمين الصjادرة ال تعفjي الشjjركة مjن التزاماتھjا تجjاه حملjة الوثjjائق .يjتم اإلعتjراف بأقسjاط إعjادة التjjأمين
والمطالبات افتراضيا ً كإيرادات ومصروفات بنفس الطريقة ألنھا ستكون في حالة إعادة التأمين اعتبرت تعjامالت مباشjرة ،مjع
األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج ألعمال إعادة التأمين.
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اإليجار التشغيلي
تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلي عندما يحتفظ المؤجر و بشكل جوھري على المخاطر و المنافع المترتبة على ملكية
ھذه الموجودات .كما يتم قيد مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف في قائمة عمليات التأمين و الفjائض المتjراكم علjى أسjاس
القسط الثابت و على طول فترة االيجار.
العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بال Vالسعودي وذلك بسعر الصرف السائد فjي تjاريخ المعاملjة يjتم تحويjل
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ قائمة المركز المالي .تسجل جميع
الفروقات في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم أو قائمة عمليات المساھمين بما يناسبھا.
المصـاريف
نظراً لطبيعة أعمال الشركة فإن كافة المصاريف التي يتم انفاقھا تعتبر مصاريف عمومية وإدارية وتصنف كذلك.
المعلومات القطاعية
قطjاع التشjغيل ھjjو المكjون للشjركة التjjي تعمjل فjjي األنشjطة التجاريjة التjjي ينjتج عنھjjا كسjب اإليjرادات وتكبjjد النفقjات و ھjjي
معلومات مالية منفصلة متاحjة يمكjن مjن خاللھjا التقيjيم بانتظjام مjن قبjل متخjذ القjرار فjي تحديjد كيفيjة توزيjع المjوارد وتقيjيم
األداء .رئjjيس قسjjم التشjjغيل ھjjو صjjانع القjjرار ،و ھjjو المسjjؤول عjjن توزيjjع المjjوارد وتقيjjيم أداء القطاعjjات التشjjغيلية ،تحديjjد
الرئيس التنفيذي على انjه ھjو مjن يضjع القjرارات االسjتراتيجية .والغjراض اداريjة ،تتكjون الشjركة مjن وحjدات عمjل وذلjك
حسب منتجاتھا وخدماتھا ،ولديھا قطاعات االعمال الرئيسية الثالثة التالية:
-

تأمين صحي ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية.

-

تأمين المركبات ،ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات.

-

فروع التأمين األخرى  ،ويشمل تغطية الممتلكات ،البحري ،الھندسي ،الحوادث والمطلوبات وفروع تأمين أخرى.

ال يتم إعتبار دخل المساھمين كقطاع أعمال .ان الدخل المكتسب مjن الودائjع قصjيرة االجjل ،الودائjع ألجjل ،االسjتثمارات ھjو
النشاط الوحيد لتحقق اإليرادات .ان بعض مصاريف التشغيل المباشرة وغيرھا مjن المصjاريف غيjر المباشjرة خصصjت لھjذا
القطاع على أساس مناسب .ويتم تخصيص الخسارة أو الفائض من عمليات التأمين إلى ھذا القطاع على أساس مناسب.
لjjم تحjjدث أيjjة معjjامالت بjjين القطاعjjات خ jالل الفتjjرة  .وفjjي حالjjة حjjدوث أيjjة معاملjjة ،فإنھjjا تjjتم وفق jا ً ألسjjعار التحويjjل بjjين
القطاعات ،وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى  .تشتمل إيرادات ومصاريف ونتjائج القطjاع علjى التحjويالت بjين
القطاعات والتي يتم حذفھا على مستوى القوائم المالية للشركة.
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القيمة العادلة لألدوات المالية
األدوات المالية تمثل النقد وما في حكمه ،ودائع ألجل ،أقساط تأمين مدينة ،ذمم مدينة لمعيدي التأمين ،مبjالغ مسjتحقة مjن جھjة
ذات عالقة ،إستثمارات ،مطالبات تحت التسوية ،حصة معيدي التأمين من مطالبات تحjت التسjوية ،ذمjم دائنjة لمعيjدي التjأمين
وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى.
يتم تحديjد القيمjة العادلjة لالسjتثمارات التjي يjتم قيjد التغيjر فjي قيمتھjا العادلjة فjي قائمjة الjدخل بنjاءاً علjى أسjاس صjافي قيمjة
الموجودات في الصناديق ذات الصلة في نھاية الفترة المشمولة بالتقرير .بالنسبة لإلسjتثمارات التjي يjتم قيjد قيمتھjا العادلjة فjي
قائمة الدخل و إستثمارات متاحة للبيع حيث ال يوجد سوق نشطة يتم تحديد القيمة العادلة لھما باستخدام أساليب التقييم ،باسjتثناء
االستثمارات في األسھم غير المدرجة التي تكون بالتكلفة .وتشمل ھذه التقنيات استخدام المعامالت ،وذلك بjالرجوع إلjى القيمjة
السوقية الحالية ألداة أخرى ،والتي تكون إلى حد كبير مشابھة و أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة .لتقنيات التدفقات النقديjة
المخصومة ،ترتكز التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية علjى تقjدير إداري أفضjل ومعjدل الخصjم المسjتخدم ھjو معjدل السjوق
ذات الصلة للموجودات المماثلة.
المقاصة
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويjدرج صjافى المبلjغ فjى قائمjة المركjز المjالى فقjط عنjد وجjود حjق نظjامى ملjزم
وعنjjدما يكjjون ھنjjاك نيjjة لjjدى الشjjركة لتسjjوية الموجjjودات والمطلوبjjات علjjى أسjjاس الصjjافي  ،أو بيjjع الموجjjودات وتسjjديد
المطلوبات في آن واحد  .ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمjة عمليjات وفjائض التjأمين وقائمjة عمليjات المسjاھمين
الشاملة ما لم يكjن ذلjك مطلوبjا أو مسjموحا بjه مjن قبjل المعjايير المحاسjبية أو تفسjيراتھا  .و الكشjف وعلjى وجjه التحديjد فjي
السياسات المحاسبية للشركة.
و( إستخدام التقديرات و اإلفتراضات
ً
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة وفقjا لمعjايير التقjارير الماليjة الدوليjة مjن اإلدارة بعjض اآلراء و التقjديرات واإلفتراضjات
التي تؤثر على مبالغ األيرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المسjجلة واإلفصjاح عjن المطلوبjات المحتملjة بتjاريخ
إعداد القوائم المالية و اإلفصاحات المرفقة .الشكوك حول ھذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعjديل
جوھري على القيمة الدفترية للموجودات أو مطلوبات تتأثر في الفترات المستقبلية .التقديرات واألفتراضjات يjتم تقييمھjا بشjكل
مستمر وتعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى.
فيما يلي اإلفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعjدم التأكjد مjن التقjديرات بتjاريخ إعjداد القjوائم الماليjة
والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوھري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في المستقبل المنظور.
مخصص مطالبات تحت التسوية
الحكم الجيد من قبل اإلدارة أمر مطلوب عند تقدير المبالغ المستحقة على حاملي العقود الناشئة من المطالبات التي تمت ضjمن
عقود التأمين .مثل ھذه التقديرات ضرورية استنادا إلjى االفتراضjات الرئيسjية حjول عديjد مjن العوامjل التjي تتضjمن التفjاوت
واإلحتمالية ودرجات الحكم إضافة إلى شكوك ونتائج فعليه قد تختلف من تقديرات اإلدارة التي سينتج عنھا تغييرات قادمjة فjي
االلتزامات المقدرة .بالتحديد ،يجب اجjراء تقjديرات تكلفjة النھائيjة للتكلفjة المتوقعjة للمطالبjات المبلjغ عنھjا بتjاريخ الميزانيjة و
تكلفة المطالبات القائمة غير المبلغ عنھا بعد بتاريخ قائمة المركjز المjالي .التقنيjة األساسjية المتبنjاة مjن قبjل اإلدارة عنjد تقjدير
التكلفة للمطالبات المبلغ عنھا وتكلفة المطالبات القائمة غير المبلغ عنھا  ،ھو استخدام أسلوب تسويات المطالبات السjابقة لتوقjع
أسلوب تسوية المطالبات المتوقعة .في تاريخ كل تقرير ،يتم تقييم المطالبات المتوقعة للسjنة السjابقة للتأكjد مjن كفايتھjا وإجjراء
التعديالت للمخصص .ھذه المخصصات غير مخصومة للقيمة الزمنية للنقود.
٢٣

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٢

أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
و( إستخدام التقديرات و اإلفتراضات )تتمة(
مخصص مطالبات تحت التسوية )تتمة(
تستند ھذه التقديرات بالضرورة علjى افتراضjات ھامjه حjول عjدة عوامjل متفاوتjه  ،ھامjة وممكنjة ،تتضjمن درجjة مjن الحكjم
وعدم التأكد ونتائجھا الفعلية قد تختلف عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية فjي المطالبjات المقjدرة .المطالبjات
التي تتطلب قرارات التحكيم أو اللجوء للقضاء يتم تقjديرھا بشjكل مسjتقل .تعjديالت الخسjائر المسjتقلة عjادة مjا تقjدر مطالبjات
العقارات .تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتھا للمطالبات المتكبدة على اساس شھري والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنھا علjى
أساس ربع سنوي .إن مخصص المطالبات تحت التسوية كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م و ٢٠١٥م تم التحقjق منjه وإعتمjاده مjن
خبير اكتواري مستقل.
إحتياطي عجز األقساط
يتأثر تقدير عجز األقساط كثيراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية ،حيث انه يستند علjى نسjبة الخسjارة
المتوقعة للجزء الساري المفعول من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة .وللوصول الى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة ،ينظر الخبير
اإلكتjjواري عالقjjة المطالبjjات واألقسjjاط المتوقjjع تطبيقھjjا علjjى أسjjاس شjjھر لشjjھر .بنjjاء علjjى اقتjjراح الخبيjjر االكتjjواري ،فقjjد
استخدمت اإلدارة االحتماالت المختلفة إلبراز االتجاھjات المتوقعjة فjي نسjبة الخسjائر .اإلفتjراض الرئيسjي المسjتخدم مjن قبjل
اإلدارة ھو أن المطالبات الماضية نموذج مستقر وستستمر في المستقبل .
مخصص االنخفاض في ذمم أقساط التأمين المدينة
تقوم الشركة بعمل مخصص محفظة يتم تقديره على أساس المجموعة استناداً إلى أعمار األقساط المدينjة التjي تجjاوزت موعjد
استحقاقھا ،تشمل ھذه التقديرات درجة متفاوتة من التقدير وعدم التأكد ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات مما يؤدي إلjى
تغييرات مستقبلية في ھذه المخصصات.
إعادة التأمين
تكjjون الشjjركة معرضjjة لخالفjjات مjjع شjjركة إعjjادة التjjأمين أو للمثjjول أمjjام القضjjاء .تراقjjب الشjjركة فصjjليا نشjjوء مثjjل ھjjذه
الخالفات معھا وقوة شركة إعادة التأمين.
تكاليف اإلستحواذ المؤجلة
تقيد بعض تكاليف اإلستحواذ المتعلقة بإصدار وثائق التأمين الجديدة كتكاليف إستحواذ مؤجلjة ،وتطفjأ فjي قائمjة نتjائج عمليjات
التأمين والفائض المتراكم على مدى فترة التغطية التأمينية ذات العالقة .وفjي حالjة عjدم تحقjق اإلفتراضjات المتعلقjة بالربحيjة
المستقبلية لوثائق التامين ھذه ،فإنه يمكن اإلسjراع فjي إطفjاء ھjذه التكjاليف ،ويمكjن أن يتطلjب ذلjك إجjراء إطفjاء إضjافي فjي
قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم.

أعمار االثاث و التجھيزات و المعدات
تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية لألثاث والتجھيزات والمعدات ألغراض احتساب االسjتھالك .ويjتم تحديjد ھjذه التقjديرات
بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات والتلjف الطبيعjي .وتقjوم اإلدارة سjنويا ً بفحjص القيمjة المتبقيjة واألعمjار
اإلنتاجية ويتم تعديل مبلغ االستھالك إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

٢٤

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٢

أسس العرض وملخص للسياسات المحاسبية الھامة )تتمة(
و( إستخدام التقديرات و اإلفتراضات )تتمة(
تصنيف اإلستثمارات
تحدد اإلدارة في وقت اقتناء األوراق المالية االسjتثمارية مjا إذا كjان ينبغjي أن تصjنف أوراق ماليjة يjتم قيjد قيمتھjا العادلjة فjي
قائمة الدخل أو محتفظ بھا حتى تاريخ االستحقاق أو متاحة للبيع .وقjد أخjذت اإلدارة بعjين اإلعتبjار المعjايير التفصjيلية لتحديjد
ھذا التصنيف على النحو المبين في المعيار الدولي للتقjارير الماليjة فjي الحكjم علjى تصjنيف االسjتثمارات فjي األوراق الماليjة
بالقيمة العادلة أو التكلفة المطفأة.
اإلنخفاض في قيمة استثمارات األسھم المتاحة للبيع
تحدد الشركة أن يتم تخفيض قيمة اإلستثمارات في األسھم المتاحة للبيع عندما يكون ھناك انخفاض كبير أو متواصل في القيمة
العادلة إلى أقل مjن تكلفتھjا .ھjذا التحديjد لمjا ھjو جjوھري أو مسjتمر لفتjرة طويلjة يتطلjب الحكjم .فjي سjياق ھjذا الحكjم ،تقjوم
الشركة بالتقييم ضمن عوامل أخرى ،التقلب الطبيعي فjي سjعر السjھم ،الوضjع المjالي للشjركة المسjتثمر فيھjا ،الصjناعة ،أداء
القطاع التجاري ،التغيرات في التكنولوجيا ،العمليات ،التمويل و التدفق النقjدي .قjد يكjون انخفjاض القيمjة مناسjبا ً عنjدما يكjون
ھناك دليل على تراجع في الوضع المالي للشركة المستثمر فيھjا ،الصjناعة ،أداء القطjاع  ،التغيjرات فjي التكنولوجيjا ،التمويjل
والتدفقات النقدية التشغيلية.
القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة لألدوات المالية يتم تداولھا عبر السوق النشjط فjي تjاريخ التقريjر يعتمjد علjى سjعر وصjولھا الjى السjوق .عنjدما
تكون القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تسجل في قائمة المركز المالي التستطيع أن تسjتمد مjن السjوق النشjط ويjتم
تحديدھا باستخدام تقنيات مختلفة للتقييم والتي تتضمن استخدام الطرق الرياضية .مدخالت ھذه الطرق تستمد من بيانات السوق
القابلة للمالحظة اذا كانت ممكنة  ،أما اذا كانت غير موجودة يتطلب تقدير اإلدارة لتكوين القيم العادلة.

-٣

النقد و ما في حكمه و الودائع ألجل
أ( االنقد و ما في حكمه

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
عمليات التأمين
نقد في الصندوق ولدى البنوك
عمليات المساھمين
نقد لدى البنوك

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٢,٦٩١

٢٣,٥٧٣

٨

٥,٥٢٤

ب( ودائع ألجل

عمليات التأمين
ودائع ألجل

١٠,٩٦٢

٣٠,٧٣٩

إن الودائع ألجل محتفظ بھا في البنوك التجارية بال Vالسعودي ومحتفظ باإلستحقاق األصلي فjي اكثjر مjن ثالثjة أشjھر وأقjل
من إثني عشر شھر .المبالغ الدفترية لھذه الودائع ألجل بشكل معقول وتقريبا ً ھي القيم العادلة في تاريخ التقرير.

٢٥

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٤

ذمم أقساط تأمين مدينة ،صافي

مستحق من حملة الوثائق
مستحق من حملة الوثائق ـ جھة ذات عالقة )أنظر إيضاح (٢١
مخصص اقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلھا )أنظر أدناه(

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٤٢,٩٠٠
٣٢,٧٠٧
)(١٥,٨٣٥
٥٩,٧٧٢

٤٨,٤٢٥
٢٢,٨٤٧
)(٢٢,٦٥٣
٤٨,٦١٩

الحركjjjة فjjjي مخصjjjص اقسjjjاط التjjjأمين المدينjjjة المشjjjكوك فjjjي
تحصيلھا

الرصيد في بداية السنة
شطب خالل السنة
رد مخصص من ديون سبق شطبھا خالل السنة
عكس المخصص خالل السنة
الرصيد في نھاية السنة

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٢٢,٦٥٣
)(٣,١٧٤
٣,٣١٩
)(٦,٩٦٣
١٥,٨٣٥

٢٣,٦٣٦
)(٩٨٣
٢٢,٦٥٣

فيما يلي بيانا ً بأعمار ذمم أقساط التأمين المدينة:
متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
ثالثة أشھر
أو أقل
ألف  Gسعودي
٢٠١٥م
٢٠١٤م

٤٧,٤٥٧
٣٧,٩٤٠

أكثر من ثالثة أشھر
وأقل من ستة أشھر
ألف  Gسعودي
٤,٦٨٧
٥,٥٠٢

أكث]]ر م]]ن س]]تة أش]]ھر
وأق]]ل م]]ن إثن]]ي عش]]ر
شھراً
ألف  Gسعودي
٣,١٩٥
٢,٢٣٧

أكث]]]]ر م]]]]ن إثن]]]]ي
عشر شھراً
ألف  Gسعودي
٤,٤٣٣
٢,٩٤٠

المجموع
ألف  Gسعودي
٥٩,٧٧٢
٤٨,٦١٩

تتوقع الشركة ،وبناءاً على الخبرة السابقة ،أن يتم تحصيل ذمjم أقسjاط التjأمين غيjر منخفضjة القيمjة بالكامjل .لjيس مjن سياسjة
الشركة الحصول على ضمانات بشأن ذمم أقساط التjأمين المدينjة ،وبالتjالي فjإن معظمھjا بjدون ضjمانات .تشjكل أرصjدة أكبjر
خمسة عمالء  %٥١من اجمالي ذمم أقساط التأمين المدينة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م )٢٠١٤م .(%٤٣ :تتألف ذمjم أقسjاط
التأمين المدينة من عدد كبير من عمالء وشركات تأمين معظمھا في المملكة العربية السعودية.

٢٦

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٥

ذمم مدينة لمعيدي التأمين ،صافي
٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٥,٢٧٩

٦,٦٥٧

ذمم مدينة لمعيدي التأمين
مخصص اقساط تأمين مدينة مشكوك في تحصيلھا لمعيدي التjأمين
)(٣,٧٢٦
)أنظر أدناه(
١,٥٥٣

)(٣,٦٣٤
٣,٠٢٣

الحركjjjة فjjjي مخصjjjص اقسjjjاط التjjjأمين المدينjjjة المشjjjكوك فjjjي
تحصيلھا

الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة )أنظر إيضاح (٢٢
الرصيد في نھاية السنة

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٣,٦٣٤
٩٢
٣,٧٢٦

٣,٥٤٣
٩١
٣,٦٣٤

متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
أكث]]]]ر م]]]]ن س]]]]تة
أش]]]ھر وأق]]]ل م]]]ن
إثني عشر شھراً
ألف  Gسعودي

أكث]]]ر م]]]ن إثن]]]ي
عشر شھراً
ألف  Gسعودي

المجموع
ألف  Gسعودي

٢٠١٥م

٨٤٣

٤٥

٦٧

٥٩٨

١,٥٥٣

٢٠١٤م

١,٨٥٧

٢٢٦

٣٨٤

٥٥٦

٣,٠٢٣

ثالثة أشھر
أو أقل
ألف  Gسعودي

أكثر م]ن ثالث]ة أش]ھر
وأقل من ستة أشھر
ألف  Gسعودي

تتوقع الشركة ،وبناءاً على الخبرة السابقة ،تحصيل ذمم مدينة لمعيjدي التjأمين غيjر منخفضjة القيمjة بالكامjل .لjيس مjن سياسjة
الشركة الحصول على ضمانات بشأن ذمم مدينة لمعيjدي التjأمين ،وبالتjالي فjإن معظمھjا بjدون ضjمانات .تشjكل أرصjدة أكبjر
خمسة عمالء  %٥٦من اجمالي ذمم مدينة لمعيدي التأمين كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م )٢٠١٤م.(%٥٠ :

٢٧

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٦

صافي أقساط التأمين المكتسبة

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
٣٩١,٧٤٠
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
١٤٣,٣٧١
إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية السنة
٥٣٥,١١١
)(١٧٢,١٤٧
أجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة في نھاية السنة
٣٦٢,٩٦٤
إجمالي أقساط التأمين المكتسبة
)(١٤,٣٢٥
أقساط عقود إعادة التأمين المسندة
)(٨,٣٢٧
فائض خسارة األقساط
حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية السنة )(٤,٩٢٧
)(٢٧,٥٧٩
حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة في نھاية السنة ٦,٠٦٣
)(٢١,٥١٦
أقساط التأمين المسندة لمعيدي التأمين
صافي أقساط التأمين المكتسبة
٣٤١,٤٤٨
-٧

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
٣١٨,٩٧٠
٩٩,٧٣٢
٤١٨,٧٠٢
)(١٤٣,٣٧١
٢٧٥,٣٣١
)(١٤,٣٠٨
)(٥,٥٠٦
)(٣,٢٣٥
)(٢٣,٠٤٩
٤,٩٢٧
)(١٨,١٢٢
٢٥٧,٢٠٩

تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة

الرصيد في بداية السنة
مصروفات متكبدة خالل السنة
اطفاء خالل السنة
الرصيد نھاية السنة

٢٨

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٤,٧٣٩
١١,٦٣٩
)(١١,١٦٣
٥,٢١٥

٢,٤٠٢
١٠,٨٧٧
)(٨,٥٤٠
٤,٧٣٩

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٨

المطالبات المتكبدة

إجمالي المطالبات المدفوعة
إجمالي المطالبات تحت التسوية في نھاية السنة )انظر ايضاح )أ(أدناه(

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
٢٨٠,١٤٣
٩٨,١٠٧
٣٧٨,٢٥٠
)(٧٩,٧٢٦
٢٩٨,٥٢٤
)(٥,٥٦٦

إجمالي المطالبات تحت التسوية في بداية السنة
إجمالي المطالبات المتكبدة
اإلسترداد من معيدي التأمين
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية في نھاية السjنة )انظjر
)(٧,٤٠٨
ايضاح )ب( أدناه(
)(١٢,٩٧٤
٦,٠٨٢
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية في بداية السنة
)(٦,٨٩٢
حصة معيدي التأمين من المطالبات
صافي المطالبات المتكبدة
٢٩١,٦٣٢

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
٢١٤,٣٥٩
٧٩,٧٢٦
٢٩٤,٠٨٥
)(٧٧,٢٢١
٢١٦,٨٦٤
)(٧,٦٩٦
)(٦,٠٨٢
)(١٣,٧٧٨
١٥,٩٨٠
٢,٢٠٢
٢١٩,٠٦٦

أ( إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م يتضمن مخصص المطالبات المتكبد غير المبلغ عنه والبالغة
 ٨٤,٣٤١ألف  Vسعودي )٢٠١٤م ٦٢,٠٣٧ :ألف  Vسعودي(.
ب( جوھريا والمتوقع أن تستلم جميع المبالغ المستحقة من معيدي التأمين في غضون اثني عشر شھرا من تاريخ التقرير .يتم
احتساب حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية بما يتناسب مع نمط توزيع المخاطر ذات الصلة.
جدول تطور المطالبات
يعكس الجدول التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة والمبلغ عنھا ولكن لم يتم التقرير عنھا عن كل سنة
حادث متعاقبة في كل تاريخ قائمة مركز مالي مع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه .إن تطور التزامات التأمين يوفر مقياساً لقدرة
الشركة على تقدير القيمة النھائية للمطالبات.
تسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين من أجل الحماية من ظھور المطالبات السلببية المستقبلية.
وبما أن المطالبات تتطور وتصبح التكلفة النھائية للمطالبات أكثر تحديداً ،فإنه سيتم التخلص من المطالبات السلبية التي تؤدي إلى رد
االحتياطيات من سنوات حوادث سابقة .ومن أجل الحفاظ على احتياطيات كافية ،تقوم الشركة بتحويل الكثير من ھذا الرد إلى
احتياطيات السنة الحالية وذلك عندما يكون تطور المطالبات أقل استحقاقا ً بكثير وأن ھناك درجة أكبر من الشك ترتبط بالتكلفة النھائية
للمطالبات.

٢٩

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 – ٨المطالبات المتكبدة )تتمة(
جدول تطور المطالبات )تتمة(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥
سنة الحادث

 ٢٠١١وما
قبلھا

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

المجموع

ألف  Gسعودي
تقدير التكلفة النھائية للمطالبات:
في نھاية سنة الحادث

١٢٨,٢٧٣

١٧١,٤٧٨

١٦٢,٧٨٩

٢٢٨,٢٢٠

٢٨٦,٢١٤

بعد سنة

١٣٦,١٦٤

١٨٤,٨٢٠

١٧١,٩٢٣

٢٧٠,٠١٨

-

بعد سنتين

١٣٧,٤١٣

١٨٨,١٩٥

١٩٠,٤١٦

-

-

بعد ثالث سنوات

١٣٨,٤٣٢

١٩٦,١٢٨

-

-

-

بعد أربع سنوات

١٤٢,٢٥٨

-

-

-

-

التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

١٤٢,٢٥٨

١٩٦,١٢٨

١٩٠,٤١٦

٢٧٠,٠١٨

٢٨٦,٢١٤

المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

)(٩٨٦,٩٢٧) (٢١٢,٠٨٣) (٢٥٥,٠٧٥) (١٨٥,٠٩٢) (١٩٤,٢١٧) (١٤٠,٤٦٠

١,٠٨٥,٠٣٤

االلتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي

١,٧٩٨

١,٩١١

٥,٣٢٤

١٤,٩٤٣

٧٤,١٣١

٩٨,١٠٧

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤
سنة الحادث

 ٢٠١٠وما
قبلھا

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

المجموع

ألف  Vسعودي
تقدير التكلفة النھائية للمطالبات:
في نھاية سنة الحادث

-

١٢٨,٢٧٣

١٧١,٤٧٨

١٦٢,٧٨٩

٢٢٨,٢٢٠

بعد سنة

-

١٣٦,١٦٤

١٨٤,٨٢٠

١٧١,٩٢٣

-

بعد سنتين

-

١٣٧,٤١٣

١٨٨,١٩٥

-

-

بعد ثالث سنوات

-

١٣٨,٤٣٢

-

-

-

بعد أربع سنوات

-

-

-

-

-

احتياطي يتعلق بالسنة السابقة

٧٩١

-

-

-

-

التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

٧٩١

١٣٨,٤٣٢

١٨٨,١٩٥

١٧١,٩٢٣

٢٢٨,٢٢٠

المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

-

)(٦٤٧,٨٣٥) (١٥٦,٩٧٤) (١٦٥,٥٩٨) (١٨٦,٩١٥) (١٣٨,٣٤٩

االلتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي

٧٩١

٨٤

٣٠

١,٢٨٠

٦,٣٢٥

٧١,٢٤٦

٧٢٧,٥٦١

٧٩,٧٢٦

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٩

اإلستثمارات
٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

عمليات التأمين
إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الjدخل )أنظjر إيضjاح
١٥٩,١٣٧
)أ( أدناه(
٣٦,١٠٠
إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق )أنظر إيضاح )ب( أدناه(
عمليات المساھمين
إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الjدخل )أنظjر إيضjاح
١٤١,٦٨٤
)أ( أدناه(
١٠,١٤٧
إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق )أنظر إيضاح )ب( أدناه(
١,٩٢٣
إستثمارات متاحة للبيع )أنظر إيضاح )ج( أدناه(

٨٥,٤٨٤
٣٠,٦٤١

١٤,٠٧٢
١,٩٢٣

أ ( إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الدخل
عمليات التأمين
الحركة في حساب إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الدخل كما يلي:
٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
الرصيد في بداية السنة
٨٥,٤٨٤
١٤٠,٠٦٨
المشتريات خالل السنة
)(٦٩,٣٧٩
المستبعد خالل السنة
التحويل خالل السنة
٢,٩٦٤
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات
الرصيد في نھاية السنة
١٥٩,١٣٧

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
٦٠,٦٥٩
٢٥,٠٠٠
)(٦,٦٢٧
٣,٠٠٠
٣,٤٥٢
٨٥,٤٨٤

خالل عام  ،٢٠١٤قامت إدارة الشركة بتحويل إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الدخل من عمليات المساھمين إلى
عمليات التأمين.
عمليات المساھمين
الحركة في حساب إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الدخل كما يلي:
٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
١٤,٠٧٢
الرصيد في بداية السنة
١٦٦,١٢٦
المشتريات خالل السنة
)(٤٠,٠٠٠
المستبعد خالل السنة
١,٤٨٦
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات
الرصيد في نھاية السنة
١٤١,٦٨٤
٣١

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
٤,٨٤٦
٧,٤٢٥
١,٨٠١
١٤,٠٧٢

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٩

اإلستثمارات )تتمة(

ب ( إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق
عمليات التأمين
الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق كما يلي:
٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
٣٠,٦٤١
٥,٥٨٦
)(١٢٧
٣٦,١٠٠

الرصيد في بداية السنة
المشتريات خالل السنة
المستحق خالل السنة
المحول خالل السنة
المطفأ خالل السنة
الرصيد في نھاية السنة

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
٢٦,٦٦٣
١٠,٠٠٠
)(٣,٠٠٠
)(٣,٠٠٠
)(٢٢
٣٠,٦٤١

عمليات المساھمين
الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق كما يلي:
٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
١٠,٢١١
)(٦٤
١٠,١٤٧

الرصيد في بداية السنة
المشتريات خالل السنة
المستحق خالل السنة
المطفأ خالل السنة
الرصيد في نھاية السنة

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
٣,٧١٩
)(٣,٧١٢
)(٧
-

ج ( استثمارات متاحة للبيع
عمليات المساھمين
فيما يلي الحركة على اإلستثمارات المتاحة للبيع:
٢٠١٥م

إستثمارات متداولة
ألف  Gسعودي

إستثمارات غير متداولة اإلجمالي
ألف  Gسعودي
ألف  Gسعودي

الرصيد في بداية السنة

-

١,٩٢٣

١,٩٢٣

الرصيد في نھاية السنة

-

١,٩٢٣

١,٩٢٣

٣٢

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
-٩

اإلستثمارات )تتمة(

ج ( استثمارات متاحة للبيع )تتمة(
عمليات المساھمين )تتمة(
٢٠١٤م

إستثمارات متداولة
ألف  Vسعودي

إستثمارات غير متداولة
ألف  Vسعودي

اإلجمالي
ألف  Vسعودي

الرصيد في بداية السنة
المستبعد خالل السنة )انظر ايضاح )ب( أدناه(
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

٥,٠٥٣
)(٥,٤٩٧
٤٤٤

١,٩٢٣
-

٦,٩٧٦
)(٥,٤٩٧
٤٤٤

الرصيد في نھاية السنة

-

١,٩٢٣

١,٩٢٣

أ( تبلغ القيمة الدفترية لإلستثمارات المتاحة للبيع غير المتداولة  ١,٩٢٣ألف  Vسعودي )٢٠١٤م ١,٩٢٣ :ألف  Vسعودي(
تم تقييمھا بالقيمة العادلة لھا والتي تم تقييمھا على أساس التكلفة و ذلك لغياب الطريقة التي يتم من خاللھا الوصول قيمتھا
العادلة بشكل يعتمد عليه.
 - ١٠مبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى
٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
عمليات التأمين
مبالغ مدفوعة مقدما ً
سلف موظفين
عمولة مستحقة
ذمم مدينة أخرى

٢,٦٤٤
١,٥٣٩
٦٠٤
١٠,١٣٥
١٤,٩٢٢

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
٢,٢٩٥
١,٠٧٠
٦١٦
١١,٢٩٥
١٥,٢٧٦

عمليات المساھمين
١٠٩

ذمم مدينة أخرى

٣٣

٥٥٥

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ١١أثاث ،تجھيزات ومعدات مكتبية

عمليات التأمين

سيارات
ألف  Gسعودي

أثاث وتجھيزات
ألف  Gسعودي

حاسب آلي ومعدات
ألف  Gسعودي

اإلجمالي ٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

اإلجمالي ٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

التكلفة:
٥٩
-

٦,١٢٣
٦١٨

٦,١٩٣
٨١٠

١٢,٣٧٥
١,٤٢٨

١١,٨٠١
٥٧٤

في ١يناير ٢٠١٥م

٥٩

٦,٧٤١

٧,٠٠٣

١٣,٨٠٣

١٢,٣٧٥

المحمل على السنة )إيضاح (٢٢

٥٩
-

٤,٧٤٤
٦٩٠

٥,٤٠٩
٥٦١

١٠,٢١٢
١,٢٥١

٨,٦٠٤
١,٦٠٨

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

٥٩

٥,٤٣٤

٥,٩٧٠

١١,٤٦٣

١٠,٢١٢

إضافات خالل السنة
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
اإلستھالك المتراكم:
في ١يناير ٢٠١٥م

صافي القيمة الدفترية
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

-

١,٣٠٧

١,٠٣٣

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

-

١,٣٧٩

٧٨٤

٢,٣٤٠

٢,١٦٣

 - ١٢دخل عموالت غير مكتسبة

الرصيد في بداية السنة
العموالت المستلمة خالل السنة
العموالت المكتسبة خالل السنة
الرصيد في نھاية السنة

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

١,٢٩١
٤,٠٢٩
)(٣,٧٦٧
١,٥٥٣

٩١٦
٤,٠٠٨
)(٣,٦٣٣
١,٢٩١

 - ١٣مبالغ مستحقة و مطلوبات أخرى
عمليات التأمين
مبالغ مستحقة الدفع
مبالغ مستحقة لوسطاء ووكالء تأمين
مطلوبات أخرى

عمليات المساھمين
مبالغ مستحقة الدفع
مطلوبات أخرى

٣٤

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٢,٨٨٠
٤,٨٩٤
٨,٤٧٨
١٦,٢٥٢

٢,٦٧١
٤,٩٥٢
٩,٥٦٣
١٧,١٨٦

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٧٠٠
١,٠٦٨
١,٧٦٨

٧٠٠
٩٧٦
١,٦٧٦

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ١٤وديعة نظامية

وديعة نظامية

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٢٦,٠٦٨

١٠,٩٧٦

وفقا ً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية اودعت الشركة مبلغ  ٢٥مليون  Vسعودي )٢٠١٤م ١٠ :مليون
 Vسعودي( تمثل نسبة  %١٠من رأس مالھا المدفوع لدى بنك حددته مؤسسة النقد العربي السعودي .إن عائد إستثمار
الوديعة خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م بلغ  ٩٢ألف  Vسعودي )٢٠١٤م ٩٠ :ألف  Vسعودي(.كما اتمت
الشركة قيد اإللتزام المترتب عليھا لمؤسسة النقد بالعائد من تلك الوديعة .إن الشركة ال تستحق أي عوائد من ھذه الوديعة .إن
ھذه الوديعة النظامية غير قابلة للسحب بدون موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
 - ١٥رأس المال
يبلغ راس مال الشركة المرخص والمصدر  ١٠٠مليون  Vسعودى مقسم على  ١٠مليون سھم عادي قيمة السھم V ١٠
سعودى.
بتاريخ  ٣٠يونيو ٢٠١٥م )الموافق  ١٣رمضان ١٤٣٦ھــ( عقدت الشركة جمعية عمومية غير عادية وحصلت على موافقة
المساھمين بزيادة رأس المال بقيمة  ١٥٠مليون  Vسعودي عن طريق اصدار أسھم حقوق أولوية  ،كما وافقت الجھات
التنظيمية وعرضت  ١٥مليون سھم عادى بسعر  V ١٠سعودي خالل فترة االكتتاب التى انتھت فى اغسطس  ٢٠١٥وقد
تم االنتھاء من االجراءات القانونية وتمت زيادة راس مال الشركة من  ١٠٠مليون  Vسعودي الى  ٢٥٠مليون  Vسعودي.
وتكبدت الشركة مبلغ  ٦,٩٨٥مليون  Vسعودي كتكلفة إصدار لرأس المال اإلضافى المحدد بمبلغ  ١٥٠مليون  Vسعودي
من خالل اصدار اسھم حقوق أولوية والتى تم معالجتھا فى قائمة التغيرات فى حقوق المساھمين.
 - ١٦اإلحتياطي النظامي
وفقا ً لمتطلبات نظام التأمين السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السjعودي يجjب علjى الشjركة تجنيjب  %٢٠مjن دخjل
المساھمين لتكوين احتياطي نظامي حتى يبلغ ھذا االحتياطي نسjبة  %١٠٠مjن رأس المjال المjدفوع .لjم يjتم تحويjل أيjة مبjالغ
إلى المخصص خالل السنة نظراً لوجود خسائر متراكمة.

٣٥

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ١٧الزكاة
٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
١,٢٠٠
١,٢٠٠

المحمل للسنة
مخصص السنة الحالية
مخصص من سنوات سابقة
المحمل للسنة

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
٩٣٤
٩٣٤

تم إحتساب مخصص السنة الحالية كما يلي :

حقوق المسـاھمين
رصيد مخصص مدور وتعديالت
صافي القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
الربح المعدل للسنة
الوعاء الزكوي

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٢٦,٩٧٩
٣٥,٣٤٦
)(٤٨,٥٨٧
١٣,٧٣٨
٣,١٣٢
١٦,٨٧٠

٢٥,١٥٠
٤٢,٥٠٨
)(٣٣,٣٦٤
٣٤,٢٩٤
٣,٠٤٦
٣٧,٣٤٠

الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصفة رئيسية لبعض التعديالت وفقا ً لألنظمة ذات العالقة.
حركة المخصص خالل السنة

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

الرصيد في بداية السنة
المكون خالل السنة
المدفوع خالل السنة

٣,١٠٨
١,٢٠٠
٤,٣٠٨

٢,١٧٤
٩٣٤
٣,١٠٨

الرصيد في نھاية السنة

الوضع الزكوي:
قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عjن الفتjرة مjن  ١٦مjايو ٢٠٠٧م حتjى  ٣١ديسjمبر ٢٠٠٨م و للسjنوات  ٣١ديسjمبر ٢٠٠٩م
الى ٢٠١٤م وحصلت على الشھادة المقيدة.
قامت مصلحة الزكاة والدخل بالمطالبة بزكاة إضافية للفتjرة مjن  ١٦مjايو ٢٠٠٧م الjى  ٣١ديسjمبر ٢٠٠٨م بمبلjغ  ٦١٩ألjف
 Vسعودي .إعترضت الشركة على ھذه المطالبة وتعتقد اإلدارة أن نتيجة اإلعتراض ستكون فjي صjالح الشjركة .الربوطjات
الزكوية للسنوات  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩م الى ٢٠١٤م لم تنتھjي بعjد .خjالل السjنة اصjدرت مصjلحة الزكjاة والjدخل ربjط مبjدئي
لسنة ٢٠١١م  ،لم تسمح بخصم االستثمارات والودائع النظامية وترتب على ذلك زكاة إضافية بقيمة  ١.٣مليون  Vسjعودي.
إعترضت الشركة على ھذا الربط وتعتقد أن نتيجة اإلعتراض ستكون في صالح الشركة.

٣٦

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ١٨معامالت مع جھات ذات عالقة و األرصدة
فيما يلي المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجھات ذات العالقة خالل السنة:
مبلغ المعاملة للسنة المنتھية
الرصيد في  ٣١ديسمبر
في  ٣١ديسمبر
٢٠١٥م
٢٠١٤م
٢٠١٥م
٢٠١٤م
ألف V
ألف G
ألف V
ألف G
سعودي
سعودي
سعودي
سعودي
طبيعة المعاملة
الجھة ذات العالقة
أ( عمليــات التأمين
المساھمون الرئيسيون
الشركة اإلسالمية العربية للتأمين
–االمارات العربية المتحدة

أقساط تأمين

٩١

٢١٢

-

٢١٢

جھات ذات عالقة بموظفي
اإلدارة العليا
شركة تأجير )حليفة(

وثائق تأمين مكتتبة

١٦٠,٨١٣

١٢٥,٣٨٢

٣٢,٧٠٧

٢٢,٨٤٧

رئيس مجلس اإلدارة

وثائق تأمين مكتتبة

٣٩٠

٩١

-

١٥

شركة رصد العالمية

وثائق تأمين مكتتبة

٥٦٤

٥٧١

-

٢٨

مؤسسة التكنولوجيا

وثائق تأمين مكتتبة

٢٧٨

٢٤٨

-

٦

شركة مجموعة الفردوس

وثائق تأمين مكتتبة

١,٤٠٧

١,٠١٩

٨٢

١٠

الشركة اإلسالمية العربية للتأمين تم شطبھا بموافقة
)ايضاح د ادناه(
موظفي اإلدارة العليا

مجلس اإلدارة

٦,٧٥٩

-

-

٦,٧٥٩

مزايا طويلة األجل

٢٤٨

٣٧٥

)(١,٥١١

)(١,٢٦٣

مزايا قصيرة األجل

٤,٦٥٧

٤,٢٤٤

١٣٢

١٥١

ب( عمليات المساھمين
المساھمون الرئيسيون
أعضاء مجلس اإلدارة

مكافآت

١٠٤

٥٤

-

-

أعضاء لجان

مكافآت

١٤٠

١٢

-

-

ج( ان األسعار وشروط المعامالت مع الجھات ذات العالقة معتمدة من قبل إدارة الشjركة .باإلضjافة إلjى اإلفصjاحات المبينjة
في إيضاح ) ٢د( و  ٥عن أرصدة نھاية السنة للمعامالت التي تمت مع الجھـات ذات العالقة في قائمة المركز المالي.
د( بتاريخ الحق لنھاية السنة ،قام مجلس إدارة الشركة بالموافقة على ابرام اتفاقية مع جھة ذات عالقjة بموجبھjا سjتقوم الجھjة
ذات العالقة بدفع كامل المبلغ قبل نھاية السنة التي ستنتھي في  ٣١ديسمبر .٢٠١٥

٣٧

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ١٩

مصاريف عمومية وإدارية

عمليات التأمين
تكاليف موظفـين
إيجار مكاتب
تقنية معلومات
تدريب وتطوير
شطب رصيد أطراف ذات عالقة
إستعادة رصيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
مخصص ذمم مدينة لمعيدي التأمين مشكوك في تحصيلھا )أنظر
إيضاح (٦
اإلستھالك )أنظر إيضاح (١٢
سفر وإنتقال
إتصاالت
قرطاسية ومطبوعات
أتعاب واشتراكات
منافع
صيانة وإصالح
أتعاب مراجعة ومھنية
تسويق وإعالن
أخرى

عمليات المساھمين
أتعاب بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة )أنظر اإليضاح أ أدناه(
مصاريف لجان )أنظر اإليضاح ج أدناه(
أخرى

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

٢٩,٤٨٠
٣,٦٨٢
١,٦٨٣
٢٩٣
٦,٧٥٩
)(٦,٩٦٣

٢٣,٦٦٦
٤,١٥٠
١,٦٤٤
١٤٤
)(٩٨٣

٩٢
١,٢٥١
٤٣٦
٩٤٠
٦٧٩
٤٠١
٢٠٠
٢٠٢
١,٤٣٨
٢٢٤
٣٧٣
٤١,١٧٠

٩١
١,٦٠٨
٣٢٨
٧٧٨
٥٩٤
٦٥١
١٨٦
٣٢٩
٩٥٤
٢٦٢
٥٣٧
٣٤,٩٣٩

١٠٥
١٤٠
٣٠١
٥٤٦

٥٤
١٢
٧٥
١٤١

أ( أتعاب حضور تمثل بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة وإجتماعات اللجان.
ب( أتعاب اللجان تمثل أتعاب حضور جلسات لغير أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف اخرى متعلقة باللجنة الفرعية.

٣٨

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٠

ربح السھم
يتم إحتساب ربح السھم للسنة بتقسيم صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة والقائمة.
)أ( تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم بإثر رجعى عن الفترة السابقة لتعكس منحة أسھم الحقوق الصحيحة كماھومحدد
بواسطة معيار المحاسبة الدولى رقم " ٣٣ربحية السھم" على النحو التالى :

االسھم العادية الصادرة فى  ١يناير
تاثير منحة اسھم حقوق أولوية
تاثير اصدار اسھم حقوق أولوية
المتوسط المرجح لعدد االسھم العادية

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
١٠,٠٠٠
٩,٥٢٠
١٩,٥٢٠

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
١٠,٠٠٠
٦,٥٦٠
١٦,٥٦٠

يحتسب المتوسط المرجح لعدد االسھم العادية للفترة السابقة باستخدام معدل تعديل  ١.٦٥٦وھى نسبة من السعر النظرى لحقوق
المساھمين السابقين من  V١٧.٧٧للسھم العادى وسعر اغالق  V ٢٩.٤٣للسھم العادى على اخر يوم تم تدوال فيه االسھم
قبل اصدار أسھم حقوق األولوية.
)ب( يتم احتساب العائد االساسى والمخفض للسھم الواحد على النحو التالى :

صافى الدخل للسنة
المتوسط المرجح لعدد االسھم العادية )ايضاح .١٣أ(
ربحية السھم االساسية والمخفضة للسھم الواحد
)بال Vالسعودي( – معدل

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
١,٨٧٨
١٩,٥٢٠
٠.١٠

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
١,٨٢٩
١٦,٥٦٠
٠.١١

 - ٢١معلومات قطاعية
يتم االبالغ عن قطاعات االعمال بطريقة تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة الى رئيس وصانع القرار.
تمت جميع عمليات التأمين في المملكة العربية السjعودية .ألغjراض إداريjة ،تمjت اإلشjارة إلjى ثالثjة قطاعjات ھjي األھjم .ان
النتائج القطاعية ال تتضمن المصروفات االدارية والعمومية وايرادات االسjتثمارات .ان الموجjودات القطاعيjة ال تحتjوي علjى
النقد وما في حكمه ،ودائع الجل ،صافي أقسjاط التjأمين المدينjة ،ذمjم مدينjة لمعيjدي التjأمين ،مبjالغ مدفوعjة مقjدما  ،وارصjدة
مدينة اخرى ،مبالغ مستحقة من جھة ذات عالقة ،إستثمارات وأثاث ،تجھيزات ومعدات مكتبية.
إن المطلوبات القطاعية ال تحتوي على تعويضات حملة الوثائق ،ذمم دائنة لمعيدي التأمين ،مبjالغ مسjتحقة ومطلوبjات أخjرى،
مستحق الى عمليات المساھمين ومكافآت نھاية الخدمة للموظفين .
تمشيا ً مع سياسة التقارير الداخلية للشركة ،فإن المعلومات القطاعية تمت الموافقه عليھا من قبل إدارة مع ما يتفق مjع نشjاطات
الشركة .تظھر الموجودات و المطلوبات كما ھو مبين ادناه:

٣٩

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢١

معلومات قطاعية )تتمة(
طبي
ألف  Gسعودي

مركبات
ألف  Gسعودي

أخرى
ألف  Gسعودي

إجمالي
ألف  Gسعودي

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
ناقصاً :أقساط إعادة التأمين المسندة
ناقصاً :فائض خسارة األقساط
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في صافي أقساط التأمين غير
المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
صافي العموالت المكتسبة من عمليات إعادة
التأمين
دخل إكتتاب آخر
صافي اإليرادات

٢٩,٦٨٨
)(١,٨٦٨
٢٧,٨٢٠

٣٤٢,٧٣٣
)(٧٤
)(٥,١٥٥
٣٣٧,٥٠٤

١٩,٣١٩
)(١٤,٢٥١
)(١,٣٠٤
٣,٧٦٤

٣٩١,٧٤٠
)(١٤,٣٢٥
)(٨,٣٢٧
٣٦٩,٠٨٨

٤,٧٣٧
٣٢,٥٥٧

)(٣٣,٧٨٨
٣٠٣,٧١٦

١,٤١١
٥,١٧٥

)(٢٧,٦٤٠
٣٤١,٤٤٨

٣٢,٥٥٧

٨٨
١,٣٦٢
٣٠٥,١٦٦

٣,٦٧٩
٨,٨٥٤

٣,٧٦٧
١,٣٦٢
٣٤٦,٥٧٧

إجمالي المطالبات المدفوعة
ناقصاً :حصة معيدي التأمين
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية
صافي المطالبات المتكبدة
إحتياطيات فنية أخرى
مصاريف عمولة
مصاريف تشغيلية أخرى
صافي التكاليف و المصاريف

٢٠,٢٥٦
)(١,٣٠١
١٨,٩٥٥
)(٧٤١
١٨,٢١٤
١,٠٧٩
١,٦٦٦
٢,٤٧٦
٢٣,٤٣٥

٢٥٤,٧٤٢
٢٥٤,٧٤٢
١٧,١٥٠
٢٧١,٨٩٢
)(٢,٨٥٣
٨,٣٢٣
٥,٠٧٩
٢٨٢,٤٤١

٥,١٤٥
)(٤,٢٦٥
٨٨٠
٦٤٦
١,٥٢٦
)(١٧٣
١,١٧٤
٢٦٣
٢,٧٩٠

٢٨٠,١٤٣
)(٥,٥٦٦
٢٧٤,٥٧٧
١٧,٠٥٥
٢٩١,٦٣٢
)(١,٩٤٧
١١,١٦٣
٧,٨١٨
٣٠٨,٦٦٦

صافي نتائج عمليات التأمين
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات استثمارات
إيرادات أخرى غير موزعة

٩,١٢٢

٢٢,٧٢٥

٦,٠٦٤

٣٧,٩١١
)(٤١,١٧٠
٤,٣٢٧
٧٣٥

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

١,٨٠٣

الفائض من عمليات التأمين

٤٠

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢١

معلومات قطاعية )تتمة(
طبي
ألف  Gسعودي

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
موجودات عمليات التأمين
حصة معيدي التأمين في األقساط غير
المكتسبة
حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت
التسوية
تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة
موجودات غير موزعة

مركبات
ألف  Gسعودي

أخرى
ألف  Gسعودي

-

-

٦,٠٦٣

٦,٠٦٣

٦١٣

٤,١٣٢

٧,٤٠٨
٤٧٠

٧,٤٠٨
٥,٢١٥
٢٨٩,٤٦٨
٣٠٨,١٥٤

إجمالي موجودات عمليات التأمين
مطلوبات و فائض عمليات التأمين
أقساط تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
دخل عموالت غير مكتسبة
أحتياطيات فنية أخرى
مطلوبات غير موزعة والفائض

إجمالي
ألف  Gسعودي

١٠,٧٠٧
٥,٧١١
١,٠٧٩

١٥٣,٩٣٢
٨١,٣٤١
١,٤٧٨

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين

٤١

٧,٥٠٨
١١,٠٥٥
١,٥٥٣
٢٧

١٧٢,١٤٧
٩٨,١٠٧
١,٥٥٣
٢,٥٨٤
٣٣,٧٦٣
٣٠٨,١٥٤

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢١

معلومات قطاعية )تتمة(
تمشيا ً مع سياسة التقارير الداخلية للشركة ،فإن المعلومات القطاعية تمت الموافقه عليھا من قبjل اإلدارة بمjا يتفjق مjع نشjاطات
الشركة .تظھر الموجودات و المطلوبات كما ھو مبين ادناه:
طبي
ألف  Vسعودي

مركبات
ألف  Vسعودي

أخرى
ألف  Vسعودي

إجمالي
ألف  Vسعودي

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
ناقصاً :أقساط إعادة التأمين المسندة
ناقصاً :فائض خسارة األقساط
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في صافي أقساط التأمين غير
المكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
العموالت المكتسبة من عمليات إعادة التأمين
صافي اإليرادات

٣٧,٢٠٥
)(٦٣٩
٣٦,٥٦٦

٢٦٣,٦٦٦
)(٨١٨
)(٣,٦٣٣
٢٥٩,٢١٥

١٨,٠٩٩
)(١٣,٤٩٠
)(١,٢٣٤
٣,٣٧٥

٣١٨,٩٧٠
)(١٤,٣٠٨
)(٥,٥٠٦
٢٩٩,١٥٦

)(٣,٩٧٠
٣٢,٥٩٦
٣٢,٥٩٦

)(٣٦,٥٣٦
٢٢٢,٦٧٩
٨٩
٢٢٢,٧٦٨

)(١,٤٤١
١,٩٣٤
٣,٥٤٤
٥,٤٧٨

)(٤١,٩٤٧
٢٥٧,٢٠٩
٣,٦٣٣
٢٦٠,٨٤٢

إجمالي المطالبات المدفوعة
ناقصاً :حصة معيدي التأمين
صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في صافي المطالبات تحت التسوية
صافي المطالبات المتكبدة
احتياطيات فنية أخرى
تكاليف استحواذ وثائق
مصاريف تشغيلية أخرى
صافي التكاليف و المصاريف

٢١,٢٣١
)(٦٨٧
٢٠,٥٤٤
)(٣,١٣٠
١٧,٤١٤
)(٢,٦٣٥
١,٣٩٩
٢,٩٦٢
١٩,١٤٠

١٨٣,٢٥٣
)(٥
١٨٣,٢٤٨
١٨,٠٣٩
٢٠١,٢٨٧
٢,٠٠١
٥,٩٦٣
٣,٩٨٧
٢١٣,٢٣٨

٩,٨٧٥
)(٧,٠٠٤
٢,٨٧١
)(٢,٥٠٨
٣٦٣
)(٦٦٨
١,١٧٨
١٤٣
١,٠١٦

٢١٤,٣٥٩
)(٧,٦٩٦
٢٠٦,٦٦٣
١٢,٤٠١
٢١٩,٠٦٤
)(١,٣٠٢
٨,٥٤٠
٧,٠٩٢
٢٣٣,٣٩٤

صافي نتائج عمليات التأمين
مصاريف غير موزعة
إيرادات أخرى غير موزعة
إيرادات استثمارات

١٣,٤٥٦

٩,٥٣٠

٤,٤٦٢

٢٧,٤٤٨
)(٣٤,٩٣٩
١,١٠٧
٤,٨٠٨

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

)(١,٥٧٦

العجز من عمليات التأمين

٤٢

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢١

معلومات قطاعية )تتمة(
طبي
ألف  Vسعودي

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م
موجودات عمليات التأمين
حصة معيدي التأمين في األقساط غير
المكتسبة
حصة معيدي التأمين في المطالبات تحت
التسوية
تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة
موجودات غير موزعة

مركبات
ألف  Vسعودي

أخرى
ألف  Vسعودي

-

٣٨٥

٤,٥٤٢

٤,٩٢٧

٨٩٠

٣,٤٤٨

٦,٠٨٢
٤٠١

٦,٠٨٢
٤,٧٣٩
٢٤٧,٥٦٤
٢٦٣,٣١٢

إجمالي موجودات عمليات التأمين
مطلوبات و فائض عمليات التأمين
أقساط تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
دخل عموالت غير مكتسبة
احتياطيات فنية أخرى
مطلوبات غير موزعة والفائض

إجمالي
ألف  Vسعودي

١٥,٤٤٤
٦,٤٥١
-

١٢٠,٥٢٩
٦٤,١٩١
٧٥
٤,٣٣١

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين

٧,٣٩٨
٩,٠٨٤
١,٢١٦
٢٠٠

١٤٣,٣٧١
٧٩,٧٢٦
١,٢٩١
٤,٥٣١
٣٤,٣٩٣
٢٦٣,٣١٢

 - ٢٢اإللتزامات المحتملة
أصدر أحد البنوك الذي تتعامل معه الشركة ضjمانات لجھjات غيjر حكوميjة بمبلjغ  ٠. ٣مليjون  Vسjعودي )٢٠١٤م٠. ٨ :
مليون  Vسعودي( فيما يتعلق بالتأمين على المركبات .
 - ٢٣إدارة المخاطر
تنطوي أنشطة الشركة على مخاطر ولكن ھذه المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مسjتمرة للمخjاطر تخضjع
لضوابط الحد من المخاطر وضوابط أخرى .إن عملية إدارة المخاطر ھذه فjي غايjة األھميjة لضjمان اسjتمرار ربحيjة الشjركة
وكل فرد في الشjركة مسjئول عjن التعjرض للمخjاطر فيمjا يتعلjق بمسjئولياته أو مسjئولياتھا .إذ أن مjن سياسjة الشjركة مراقبjة
المخاطر على األعمال من خالل عملية تخطيط استراتيجي.

٤٣

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٣

إدارة المخاطر )تتمة(
ھيكلة مخاطر اإلدارة
مجلس اإلدارة
إن مجلjس االدارة ھjو المسjؤول عjن حوكمjة المخjاطر حيjث يقjوم بتقjديم التوجيjه وإعتمjاد اإلسjتراتيجيات والسياسjات لتحقيjق
األھداف المحددة للشركة .
لجنة المراجعة
لجنة المراجعة تعjين مjن قبjل مجلjس اإلدارة .لجنjة المراجعjة تسjاعد مجلjس اإلدارة فيمjا يتعلjق بتنفيjذ جjودة ونزاھjة التقjارير
المالية ومخاطر اإلدارة من خالل مراجعة الحسابات لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.
فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجھھا الشركة والطريقة التي يتم بھا تقليل تلك المخاطر بواسطة اإلدارة:
مخاطر التأمين
ان المخاطر الناتجة عن عقد التأمين تمثل مخاطر وقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجjم وزمjن المطالبjة الناتجjة
عن ذلك الحادث .تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا الشركة بموجب ھjذه العقjود فjي المطالبjات والمزايjا الفعليjة المدفوعjة
التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين .ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبjات والمزايjا الفعليjة المدفوعjة اكثjر مjن تلjك
المقدرة أصالً والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل .وبالتالي فإن الھدف من الشركة ھو ضjمان أن تتjوفر مjوارد كافيjة
لتغطية المطالبات.
تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى مjن عقjود التjأمين حيjث أن المحjافظ األكثjر تنوعjا ً
سjjتكون اقjjل تjjأثراً بjjالتغيير فjjي أي جjjزء مjjن المحفظjjة وبالنتjjائج غيjjر المتوقعjjة .كjjذلك تتحسjjن تغيjjرات المخjjاطر عjjن طريjjق
األختيار والتطبيق الحذر إلستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بھا وبإستخدام ترتيبات إعادة التأمين.
يتم إسناد جزء كبير من عمليات إعادة التأمين على أساس نسبي مع االحتفاظ بنسب تختلف بإختالف فئات التأمين .تقدر المبالغ
القابلة لإلسjترداد مjن معيjدي التjأمين بjنفس الطريقjة التjي يjتم بھjا تقjدير اإلفتراضjات المسjتخدمة فjي التحقjق مjن مزايjا عقjود
التأمين المعنية ،وتعرض في قائمة المركز المالي كموجودات عمليات اعادة تأمين.
بالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة  ،فإنھا غير معفاة من إلتزاماتھا المباشرة تجاه حملة العقjود ،وبالتjالي فإنھjا
تتعjjرض لمخjjاطر اإلئتمjjان بشjjأن عمليjjات إعjjادة التjjأمين الصjjادرة وذلjjك بقjjدر عjjدم تمكjjن أي مjjن معيjjدي التjjأمين مjjن الوفjjاء
بإلتزاماته بموجب ترتيبات إعادة التأمين.
مطلوبات تعويضات التأمين حساسة لمختلف اإلفتراضات و قد تم التنويه عنھا في إيضاح )٢و(.

٤٤

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٣

إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر التأمين )تتمة(
تكرار و مبالغ المطالبات
يمكjjن أن يتjjأثر تكjjرار ومبjjالغ المطالبjjات مjjن قبjjل العديjjد مjjن العوامjjل مثjjل الفيضjjانات البيئيjjة واالقتصjjادية ،اضjjطراب جjjوي
وتركيز المخاطر الjخ .تقjوم الشjركة بشjكل رئيسjي بتغطيjة مخjاطر إكتتjاب مخjاطر المركبjات و الطبيjة .تعتبjر ھjذه العمليjات
كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم في العادة اإلبالغ عن و سداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المjؤمن عليjه.
و ھذا من شأنه أن يساعد ي التقليل من مخاطر التأمين.
التركز الجغرافي للمخاطر
تعرض الشركة المخاطر الناتجة عن عقود التأمين متركزة في المملكة العربية السعودية.
الشركة تراقب تركيز المخاطر بالدرجة األولى من قبل فئة من األعمال .التركيز الرئيسjي يكمjن فjي المركبjات و الفئjة الطبيjة
من األعمال.
الفحص المستقل للمطالبات واإلحتياطيات بواسطة الخبير اإلكتواري المستقل
لمزيد من تقليjل مخjاطر التjأمين ،الشjركة تسjتخدم خبيjر اكتjواري مسjتقل يقjوم بمراجعjة دوريjة لمطالبjات و توقعjات الشjركة
وكذلك التحقق من موقف إغالق إحتياطي المطالبات بصورة كافية.
االفتراضات الرئيسية
االفتراض األساسjي للتقjديرات وھjو تقjدير نسjبة الخسjارة فjي النھايjة للشjركة .تjم تحديjد الخسjارة النھائيjة باسjتخدام األسjاليب
االكتوارية بالقدر المعمول بھا.
الحساسية
ً
تعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقد التأمين )إجمالي المطالبjات تحjت التسjوية ناقصjا حصjة معيjدي التjأمين مjن
المطالبات تحjت التسjوية( مطالبjات تحjت التسjوية فjي نھايjة السjنة و ھjي مالئمjة .لكjن ھjذه المبjالغ ليسjت معينjة ،ويمكjن أن
تختلjف المjدفوعات الفعليjة مjن مطلوبjjات المطالبjات فjي القjوائم الماليjة .مطلوبjjات مطالبjات التjأمين لھjا حساسjية إلفتراضjjات
مختلفة .و تؤدي حساسية خسارة السنة قبل الزكاة إلى تغييjر فjي المطلوبjات المتكبjدة غيjر المبلjغ عنھjا والمطالبjة علjى أسjاس
زيادة  /نقصان  ٪١٠من االحتياطي في المطالبة المعلقة وزيادة  /إنخفاض قدره  ٪١٥في المتكبدة غير المبلjغ عنھjا أدنjاه لكjل
قطاع األعمال.

٤٥

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
إدارة المخاطر )تتمة(

- ٢٣

مخاطر التأمين )تتمة(
الحساسية )تتمة(

صافي المطالبات تحت التسوية لمعيدي التأمين
مركبات
طبي
أخرى

المتكبدة غير المبلغ عنھا
مركبات
طبي
أخرى

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
تأثير النقص
تأثير الزيادة
بنسبة  % ١٠بنسبة % ١٠
٢٥٣
١٦٨
٣١٢
٧٣٣

)(٢٥٣
)(١٦٨
)(٣١٢
)(٧٣٣

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
تأثير النقص
تأثير الزيادة
بنسبة  % ١٥بنسبة % ١٥
)(١١,٨٢٢
)(٦٠٤
)(٨٠
)(١٢,٥٠٦

١١,٨٢٢
٦٠٤
٨٠
١٢,٥٠٦

٤٦

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
تأثير النقص
تأثير الزيادة
بنسبة % ١٠
بنسبة % ١٠
)(٨٠٦
)(٢٦٥
)(٢٢٩
)(١,٣٠٠

٨٠٦
٢٦٥
٢٢٩
١,٣٠٠

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
تأثير النقص
تأثير الزيادة
بنسبة % ١٥
بنسبة % ١٥
)(٨,٤٢٠
)(٥٧٠
)(١٠٧
)(٩,٠٩٧

٨,٤٢٠
٥٧٠
١٠٧
٩,٠٩٧

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٣

إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر إعادة التأمين
على غرار شركات التأمين األخرى ولتقليل المخاطر الماليjة التjي قjد تنشjأ عjن مطالبjات التjأمين الكبيjرة ،تقjوم الشjركة خjالل
دورة أعمالھا العادية بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.
ولتقليل تعرضھا لخسائر كبيرة نتيجة إفالس شركات إعادة التأمين ،تقوم الشركة بتقييم الوضع المjالي لمعيjدي التjأمين ومتابعjة
تركز مخاطر اإلئتمان التي قد تنشأ في مناطق جغرافية متشابھه والنشاطات أو الظروف االقتصادية لمعيدي التأمين .تم إختيار
معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات المحددة من قبل إدارة الشركة وتتلخص ھذه المعايير في اآلتي:
أ( الحد األدنى لتصنيف اإلئتمان المقبول والمحدد من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بھا مثjل )"سjتاندرد آنjد
بورز"( يجب أن ال يقل عن )ب ب ب(.
ب( سمعة شركات إعادة التأمين.
ج( عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين.
ويستثنى من ھذه القاعدة الشركات المحلية التي ال تحمل مثل ھذا التصنيف اإلئتماني  ،والتjي تقتصjر علjى الشjركات المسjجلة
والمعتمدة من قبل الجھات المعنية المسئولة عن التأمين .إضافة إلى ذلك  ،تقوم الشركة بjإجراء مراجعjة تفصjيلية للقjوة الماليjة
والخبرات اإلدارية والفنية واألداء التاريخي ،حيثما ينطبق ذلك ،ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحjددة سjلفا مjن قبjل إدارة
الشركة قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين.
إن إتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفى الشركة من إلتزاماتھا تجاه المؤمن لھم ،وبالتالي تبقى الشركة مسئولة عjن جjزء مjن
المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عنھا بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين بإلتزاماتھم بموجب إتفاقيات إعادة التأمين.
المخاطر المتعلقة باألنظمة
تھتم الجھات الرقابية بالدرجة األساسية بحماية حقوق حملة وثائق التأمين ومراقبتھا لتتأكد من أن الشركة تدير األمور بصjورة
مرضية بما يحقق مصالحھم .وفي نفس الوقت تھتم الجھات الرقابية أيضا بالتأكد من إحتفاظ الشركة بمركز مالءة كافي لمقابلة
المطلوبات غير المتوقعة.
إن عمليات الشركة تخضع للمتطلبات النظامية في المناطق التي تعمل فيھا الشركة .ومثل ھذه األنظمة ال تتطلjب فقjط الموافقjة
على أنشطة الشjركة ومراقبتھjا بjل أنھjا تفjرض عليھjا بعjض القيjود النظاميjة )مثjل كفايjة رأس المjال( لتقليjل إعسjار شjركات
التأمين وتوقفھا عن سداد المطلوبات غير المتوقعة حال نشوء ھذه المطلوبات.

٤٧

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٣

إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر إدارة رأس المال
تم تحديد متطلبات رأس المال بواسطة مؤسسة النقد العربjي السjعودي .ھjذه المتطلبjات تحjدد ھjامش المjالءة المطلjوب الحفjاظ
عليه .قامت الشركة بوضع أھدافھا للحفاظ على نسبة كفاية عالية لرأس المال من أجل دعم أھدافھا وتعظيم حقوق المساھمين.
تjدير الشjركة متطلبjات رأسjjمالھا عjن طريjق تقيjيم الفjjروق بjين مسjتويات رأس المjال المعلنjjة والمطلوبjة علjى أسjاس منjjتظم.
التعديالت على مستويات رأس المال الحالية تتم في ضjوء التغيjرات فjي ظjروف السjوق وخصjائص مخjاطر أنشjطة الشjركة.
للحفاظ أو تعديل ھيكل رأس المال فإن الشركة تقوم بتعديل توزيعات األربjاح المدفوعjة للمسjاھمين أو إصjدار حصjص جديjدة
عند الحاجة في المستقبل.
فيما يلي الحد األدنى ألساس رأس المال القانوني:

الحد األدنى ألساس رأس المال القانوني

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
١٠٠,٠٠٠

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
١٠٠,٠٠٠

كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م تلتزم الشركة بالحد األدنى ألساس رأس المال القانوني .
المخاطر المالية
األدوات المالية الرئيسية للشركة ھي المسjتحقات الناشjئة عjن وثjائق التjأمين ،المسjتحق مjن جھjات ذات عالقjة ،النقjد ومjا فjي
حكمjjه ،ودائjjع ألجjjل ،اإلسjjتثمارات ،أرصjjدة مدينjjة أخjjرى ،المطالبjjات تحjjت التسjjوية و تعويضjjات حملjjة الوثjjائق ،ذمjjم دائنjjة
لمعيدي التأمين ،وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى .المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات الماليjة للشjركة ھjي مخjاطر
السوق ،مخاطر أسعار العموالت ،مخاطر العمالت األجنبيjة ،مخjاطر االئتمjان ومخjاطر السjيولة .مجلjس اإلدارة إسjتعرض و
وافق على السياسات المتبعة إلدارة كل من ھذه المخاطر وفيما يلي ملخص لھا.
مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق فjي المخjاطر الناتجjة عjن تذبjذب قيمjة أداة ماليjة مjا نتيجjة للتقلبjات فjي أسjعار السjوق سjواء كانjت ھjذه
التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بھذه الورقة المالية أو بالجھة المصدرة لھا أو بأيjة عوامjل أخjرى مjؤثرة فjي كافjة األوراق
المالية المتداولة بالسوق.
تتعرض الشركة لمخاطر السوق بالنسبة لالستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتھا العادلjة فjي قائمjة الjدخل تحjد الشjركة مjن
مخjjاطر السjjوق مjjن خjjالل اإلحتفjjاظ بمحفظjjة متنوعjjة مjjن األوراق الماليjjة والمراقبjjة المسjjتمرة للتطjjورات فjjي سjjوق األسjjھم
والسندات .كما تقوم الشركة بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر فjي التغيjرات فjي سjوق األسjھم والسjندات بمjا فjي ذلjك القيjام
بتحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيھا .زيادة ) /نقص( أ  ٪٥في صافي قيمة أصول ھjذه الصjناديق يمكjن أن
يؤثر علjى قائمjة عمليjات التjأمين والفjائض المتjراكم بقيمjة  ٧,٩٥٧ألjف  Vسjعودي )٢٠١٤م ٤,٢٧٤ :ألjف  Vسjعودي(
وقائمة عمليات المساھمين بقيمة  ٧,٠٨٤ألف  Vسعودي )٢٠١٤م ٧٠٤ :ألف  Vسعودي(.

٤٨

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٣

إدارة المخاطر )تتمة(
المخاطر المالية )تتمة(
مخاطر أسعار العموالت
تنتج مخاطر أسعار العمالت من احتمالية التغير في اسعار العمالت و التي تؤثر تبعا على الربحية المسjتقبلية أو القيمjة العادلjة
لھذه األدوات المالية .إن إستثمارات الشركة المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق و الودائع ألجل معرضة لمثل ھذه األخطار.
تخضع الشركة لمعدل ثابت لعمولة مخاطر القيمة العادلة على ودائع المرابحة و تصنف كودائع ألجل في قائمة المركز المالي.
ال تحتسjب الشjركة ألداة عمولjة ثابتjة محjتفظ بھjا للمتjاجرة أو االسjتثمارات التjjي يjتم قيjد التغيjر فjي قيمتھjا العادلjة فjي قائمjjة
الدخل .وفقا لذلك ليس ھناك تأثير على الدخل أو حقوق الملكية للتغير الممكن و المعقول في أسعار العموالت.
وفقا ً ألنظمة التأمين المعمول بھا في المملكة العربية السعودية ،فjإن الشjركة تحjتفظ بوديعjة مقيjدة علjى أن ال تحصjل علjى أي
عمjjوالت منھjjا .تحjjد الشjjركة مjjن مخjjاطر أسjjعار العمjjوالت علjjى األدوات الماليjjة األخjjرى وذلjjك بمراقبjjة التغيjjر فjjي أسjjعار
العموالت للعمالت المسجلة بھا األدوات المالية.

عمليات التأمين
و فيما يلي اإلسjتحقاق لjبعض السjندات المعرضjة لمخjاطر أسjعار العمjوالت لعمليjات التjأمين كمjا فjي  ٣١ديسjمبر ٢٠١٥م و
٢٠١٤م:
٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
أكثر من ٥
من ١إلى ٥
سنوات
سنوات

أقل من
سنة
إستثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق
االيضاح رقم ) ١٠ب(

إستثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق
االيضاح رقم ) ١٠ب(

-

١٧,٠٠٠
١٧,٠٠٠

أقل من
سنة

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
أكثر من ٥
من ١إلى ٥
سنوات
سنوات
١٧,٠٠٠
١٧,٠٠٠

-

١٩,١٠٠
١٩,١٠٠

١٣,٦٤١
١٣,٦٤١

اإلجمالي
٣٦,١٠٠
٣٦,١٠٠

اإلجمالي
٣٠,٦٤١
٣٠,٦٤١

تم تحديد االستحقاق على الودائع على أساس الفترة المتبقية من تاريخ القوائم المالية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

٤٩

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٣

إدارة المخاطر )تتمة(
المخاطر المالية )تتمة(
مخاطر أسعار العموالت )تتمة(
عمليات التأمين )تتمة(
فيما يلي معدل الفائدة الفعال على العموالت لألدوات المالية:

الموجودات المالية بال Vالسعودي

٢٠١٥م

٢٠١٤م

% ٢.٦٧

% ٣.٣٣

الجدول التالي يبين مدى حساسية قائمة عمليات التأمين من أي تغير محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جميع المتغيjرات االخjرى
ثابتة:
٢٠١٤م
٢٠١٥م
ألف  Vسعودي
ألف  Gسعودي
التأثير على االرباح التأثير على االرباح
ال Vالسعودي:
٣٠٦
١١٠
الزيادة في معدل الفائدة ب ١٠٠نقطة اساس
االنخفاض في معدل الفائدة ب  ١٠٠نقطة أساس
)(٣٠٦
)(١١٠
فيما يلي اإلستحقاق لبعض السندات المعرضة مخاطر ألسعار العموالت لعمليات التأمين في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م و ٢٠١٤م:
عمليات المساھمين
أقل من سنة
إستثمارات محتفظ بھا حتى
تاريخ اإلستحقاق

إستثمارات محتفظ بھا حتى
تاريخ اإلستحقاق

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
أكثر من  ٥سنوات
من ١إلى  ٥سنوات

اإلجمالي

-

-

١٠,١٤٧

١٠,١٤٧

-

-

١٠,١٤٧

١٠,١٤٧

أقل من سنة

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
أكثر من  ٥سنوات
من ١إلى  ٥سنوات

-

-

-

اإلجمالي
-

تم تحديد االستحقاق على الودائع على أساس الفترة المتبقية من تاريخ القوائم المالية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

٥٠

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 - ٢٣إدارة المخاطر )تتمة(
المخاطر المالية )تتمة(
مخاطر أسعار العموالت )تتمة(
عمليات المساھمين )تتمة(
تم تحديد تواريخ استحقاق الودائع على أساس الفترة المتبقية بين تاريخ التقرير و تاريخ االستحقاق التعاقدي للودائع.
فيما يلي معدل الفائدة الفعلي على العموالت لألدوات المالية:

الموجودات المالية بالعمالت األجنبية

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي

% ٣.٠٨

% ٦.٤

الجدول التالي يبين مدى حساسية قائمة عمليات التأمين من أي تغير محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جميع المتغيjرات االخjرى
ثابتة:

ال Vالسعودي
الزيادة في معدل الفائدة ب ١٠٠نقطة اساس
االنخفاض في معدل الفائدة ب  ١٠٠نقطة أساس

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
التأثير على االرباح

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
التأثير على االرباح

١٠١
)(١٠١

-

مخاطر العمالت
مخاطر العمالت ھو ذاك الخطر الذي تكون فيjه القjيم فjي القjوائم الماليjة تتذبjذب للتغيjر فjي معjدل األجنبjي  .اإلدارة تjؤمن أن
ھناك أقل خطر للخسارة للتغيjر فjي تذبjذب معjدل التغيjر كمjا فjي عمليjات التjأمين والمسjاھمين بالتعامjل مjع ال Vjالسjعودي
والدوالر األمريكي أيھما تم تقديره لل Vالسعودي .
مخاطر اإلئتمان
تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة إن جميع
أنشطة عقود التأمين الخاصة بالشركة داخل المملكة العربية السعودية .بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل
الشركة ،عدا تلك المتعلقة بإتفاقيات إعادة التأمين المبينة في مخاطر إعادة التأمين أعاله ،فأن مخاطر اإلئتمان القصوى للشركة
تمثل القيمة الدفترية المفصح عنھا في القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز المالي.
تقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود لإلئتمان لكل عميل ،ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
وتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألطراف األخرى من خالل اإلحتفاظ بودائع لدى البنوك ذات سمعة
جيدة.

٥١

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٣

إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر اإلئتمان )تتمة(
يتم وضع إعادة التأمين مع أطراف تتمتع بتصنيف ائتماني جيد ويتم منع تركز الخطر بإتباع السياسات و الحدود المقترحة
لجميع االطراف من اعضاء مجلس االدارة .إن ھذه الحدود تخضع للفحص بشكل اعتيادي.في كل تاريخ للتقارير،تقوم اإلدارة
بتقييم مدى الكفاءة اإلئتمانية لشركات إعادة التأمين وعلى أساسھا يتم تحديث استراتيجيات التعامل مع ھذه الشركات و التأكد
من البدل المناسب للخفض .الجدول أدناه يبين أقصى خطر لإلئتمان على عناصر قائمة المركز المالي :

عمليات التأمين
النقد وما في حكمه
ودائع ألجل
اقساط تأمين مدينة ،صافي
إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق
ذمم مدينة لمعيدي التأمين ،صافي
ذمم مدينة أخرى
مطلوب من جھات ذات عالقة,
حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
٢,٦٩١
١٠,٩٦٢
٥٩,٧٧٢
٣٦,١٠٠
١,٥٥٣
١٠,١٣٥
٦,٠٦٣
١٢٧,٢٧٦

عمليات المساھمين
النقد وما في حكمه
ذمم مدينة أخرى
إستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق

٢٠١٥م
ألف  Gسعودي
٨
١٠٩
١٠,١٤٧
١٠,٢٦٤

٥٢

٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
٢٣,٥٧٣
٣٠,٧٣٩
٤٨,٦١٩
٣٠,٦٤١
٣,٠٢٣
١١,٢٩٥
٦,٧٥٩
٦,٠٨٢
١٦٠,٧٣١
٢٠١٤م
ألف  Vسعودي
٥,٥٢٤
٥٥٥
٦,٠٧٩

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٣

إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجھھا الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بإلتزاماتھا
المالية .يتم مراقبة متطلبات السيولة يومياً ،وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بإلتزاماتھا حال نشوئھا.
جميع الموجودات والمطلوبات المالية يتوقع لھا أن تتحقق وتسدد ،على التوالي خالل  ١٢شھراً من تاريخ التقرير ،فيما عدا
الوديعة النظامية ،والتي ليس لھا محددات )أنظر إيضاح  ،(١٤والموجودات المحتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق ،والمتوقع أن
يحتفظ بھا حتى تاريخ إستحقاقھا كما ذكر في اإليضاح .جميع المطلوبات المالية ليست مرتبطة بفوائد.

 - ٢٤القيم العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجبھا مبادلة أصل أو سداد إلتزام في معاملة تتم بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط
تعامل عادلة .تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه ،ودائع ألجل ،االستثمارات ،ذمم أقساط تأمين مدينة،
ذمم مدينة لمعيدي التأمين ،ذمم مدينة أخرى ،مبالغ مستحقة من جھة ذات عالقة ،حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت
التسوية بينما تتكون المطلوبات المالية من مطالبات تحت التسوية ،تعويضات حملة الوثائق ،ذمم دائنة لمعيدي التامين،
مطلوبات أخرى و مبالغ مستحقة لجھات ذات عالقة .التختلف القيم العادلة للموجودات و المطلوبات المالية ،فيما عدا
اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى تاريخ اإلستحقاق بشكل مادي عن قيمتھا الدفترية.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الھرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي عند تحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
المستوى األول :األسعار المعلنة في األسواق النشطة لنفس األداة المالية )بدون تعديل أو دعم(.
المستوى الثاني :األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالية المشابھة أو طرق تسعير أخرى والتي
تكون فيھا جميع المعطيات الجوھرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.
المستوى الثالث :طرق التسعير التي ال تكون فيھا جميع المعطيات الجوھرية مبنية على معلومات ملحوظة من السوق.

٥٣

شركة سالمة للتأمين التعاوني
)شركة مساھمة سـعودية(
إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة(
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
- ٢٤

القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(
الجدول أدناه يمثل األدوات المالية بقيمتھا العادلة في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م و ٢٠١٤م :
المستوى االول
ألف G
سعودي

٢٠١٥م
إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الدخل
 عمليات حملة الوثائق عمليات المساھميناإلجمالي

٢٠١٤م
إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الدخل
 عمليات حملة الوثائق عمليات المساھميناإلجمالي

المستوى الثاني
ألف G
سعودي

المستوى الثالث
ألف G
سعودي

االجمالي
ألف G
سعودي

-

١٥٩,١٣٧
١٤١,٦٨٤
٣٠٠,٨٢١

-

١٥٩,١٣٧
١٤١,٦٨٤
٣٠٠,٨٢١

المستوى االول
ألف V
سعودي

المستوى الثاني
ألف V
سعودي

المستوى الثالث
ألف V
سعودي

االجمالي
ألف V
سعودي

٨٥,٤٨٤
١٤,٠٧٢
٩٩,٥٥٦

-

-

٨٥,٤٨٤
١٤,٠٧٢
٩٩,٥٥٦

تحدد الشركة القيمة العادلة للمستوى  ٢لإلستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتھا العادلة في قائمة الدخل باإلعتماد على
صافي قيمة األصول كما في نھاية الفترة المنتھية بالتقرير.
- ٢٥

أرقام المقارنة
أعيد تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض في السنة الحالية.

- ٢٦

إعتماد القوائم المالية
اعتمدت ھذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ١٢جمادى األول ١٤٣٧ھـ الموافق  ٢١فبراير ٢٠١٦م.

٥٤

