
   

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة   التعاوني للتأمین المتحدة الشر
ة( ة مساهمة شر  )سعود
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ة   التعاوني للتأمین المتحدة الشر

ة(  ة مساهمة شر   ) سعود
ة القوائم ر مراج المال ات المستقلینوتقر   عي الحسا

ة في  سمبر  ٣١للسنة المنته   ٢٠١٦د
 

ات  صفحة جدول المحتو

ات المستقلین  تقرر  ١ مراجعى الحسا

ز المالي   ٣ – ٢ قائمة المر

ات   ٤ والفائض المتراكم التأمینقائمة عمل

ات المساهمین  ٥ قائمة عمل

 ٦ للمساهمین الدخل الشاملقائمة 

 ٧ حقوق المساهمین قائمة التغیرات في

ات  ة لعمل  ٨ التأمینقائمة التدفقات النقد

ة ات ال قائمة التدفقات النقد  ٩ لمساهمین عمل

ة ضاحات حول القوائم المال  ٤٨ ـــــــ ١٠ إ

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
  
   





















ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
١٠ 

   

ة -١ س م واألنشطة الرئ  التنظ
 

ة")  ة المتحدة للتأمین التعاوني ("الشر ة هي الشر ة  شر م مسجلةمساهمة سعود ة  ة السـعود وجـب في المملكة العر
ـــز  قـــع). ٢٠٠٨یونیـــو  ٦الموافـــ هــــ (١٤٢٩ الثـــانيجمـــاد  ٦بتـــارخ  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥رقـــم  لسجــــل التجـــار ا المر
ة ا سي للشر ز الم فيلرئ ع) مل (الطاب األولخمر صل ارعش والرا ـةاألمیر سعود الف  ٥٠١٩ص . ب  ، حي الخالد

ة ٢١٤٢٢ جدة ة السعود   .المملكة العر
 

ة ال ســي فــي مزاولــة أعمــال یتمثــل نشــا الشــر ملكــة التعــاوني واألنشــطة المتعلقــة بهــا فــي الم التــأمین ٕاعــادةو  التــأمینرئ
ــة الســع ة. فــي العر ــع الثــاني  ٢٩ود ة التــرخا) ، ٢٠٠٨مــایو  ٥ الموافــهـــ (١٤٢٩ر ص مــن مؤسســة ســتلمت الشــر

ـة  التـأمین ٕاعادةو  التأمین لمزاولة النقد العري السعود ة.فـي المملكـة العر ة أ  السـعود ینـایر  ١ عمالهـا فـيبـدأت الشـر
  .م٢٠٠٩

   
  س اإلعداداأس -٢

  

اس   أساس الق
ـة تم إعداد هـذه القـوائم ال ـة  وفقـاً مال ـاس اال اسـتثناءلمبـدأ التكلفـة التارخ ـعسـتثمار ق مـي تقـاس والتـ ات المتاحـة للب ة الق

 العادلة.
  

ان اإلل   تزامب
ة ب ةإعداد قامت الشر ة  وفقاً  القوائم المال ة. للتقارر للمعاییر الدول ـة طالمال ـة قـًا للمعـاییر الدإن إعـداد القـوائم المال ول
تطلــبللتقــارر الما ــات المفصــح عنهــا و ــالغ الموجــودات والمطلو ــة یتطلــب اســتخدام تقــدیرات وافتراضــات تــؤثر فــي م  ل

ـالغ اإلیـ ـة وم ما في تـارخ القـوائم المال ات المحتملة، إن وجدت، وذلك  ضًا اإلفصاح عن الموجودات والمطلو رادات أ
ــة. ومــع أن هــذه ســنةوالمصــارف المفصــح عنهــا خــالل  ــة علــى أفضــل مــا لــد  القــوائم المال التقــدیرات والقــرارات مبن

ًا عن تلك التقدیرات دارةاإل ة قد تختلف نهائ ة إال أن النتائج الفعل األحداث والوقائع الحال   .من علم 
  

  أساس العرض
ــات نظــام  ــات  تحــتفظ ،الســعود التــأمینوفقــًا لمتطل ات مســتقلة لعمل حســا ة  ــات المســاهمین التــأمینالشــر  م. یــتوعمل

ات واإلیرادات  ل واضـح أل مـن هـذین النشـاطین فـي تسجیل الموجودات والمطلو شـ اتوالمصـروفات العائـدة   الحسـا
ــل نشــا ة  س توزــع مصــروفاتایــتم تحدیــد أســ .الخاصــة  ــات المشــتر مجلــس اعتمادهــا مــن و  دارةاإل مــن قبــلالعمل

قها وف أسس ثابتة. دارةاإل   وتطب
  

ة  ات اسياألسووفقًا لنظام الشر   على النحو التالي: التأمین، یتم توزع الفائض الناتج عن عمل
  

ات المساهمین   %٩٠  المحول إلى عمل
ات حملة وثائ    %١٠  التأمینالمحول إلى عمل

  ١٠٠%  
        

ات في حالة العجز الناتج عن عم ات المساهمین. وتحمیله علىالكامل ، یتم توزع العجز  التأمینل     عمل
ــة ل) مــن ٧٠( مــادةوفقــًا لل ة الحصــول علــى ، لســعود (ســاما) مؤسســة النقــد العرــي االالئحــة التنفیذ یجــب علــى الشــر

اشــرة إلــى  حــددووف حــاملي وثــائ التــأمین فــي وقــت واحــدموافقــة ســاما قبــل توزــع فــائض حملــة الوثــائ م ها قــًا لمعــاییر 
ــون عقــد العمیــل ســار المفعــول و دارةاإلمجلــس  ــع مــدفو ، شــرطة أن  ة لحســاب التوز مــا فــي تــارخ التســو مــة  ع الق

  التعاوني.
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١١ 

   

  (تتمة) س اإلعداداأس    -٢
 

  العرضالتشغیل و عملة 
ة هي ـة السعودریـال ال إن عملة التشغیل والعرض للشر ر مـا لـم یـذ السـعود الرـال. وتم عرض هـذه القـوائم المال

  . خالف ذلك
  

اسات ألهم ملخص -٣ ة الس    المحاسب
  

  التأمین عقود
ــة عنــد تــأمین مخــاطر علــى تشــتمل التــي العقــود تلــك أنهــا التــأمین عقــود تعــرف  عنــد فیهــا ــون  التــي تلــك أو العقــد بدا
ة ة تعتمد. تأمین مخاطر على التجار  جوهره في شتمل سینارو العقود بدا  احتمـال من ل على التأمین مخاطر أهم
    .ه المتعل تملالمح االثر وحجم المؤمنة للجهة حادث وقوع
قـى فانـه" تـأمین عقد"ـــ العقـد تصـنیف حـال وفـي ـة السـنة طـوال ــذلك ی ق  التــأمین مخـاطر انخفضـت لـو حتــى منـه المت
ل     .السنة هذه خالل بیر ش
ل التأمین عقود تنقسم حر  إلى أساسي ش ارات،  والممتلكات،  ال ، ادثوالحـو ، والطاقـة ، والطبـي ،  والهندسـة،  والس

اة، الممتد والضمان، لتزاماتاالو  ة صفة وتكون  والح س   .األجل قصیرة تأمین عقود رئ
  

م  حــر لتعــوض حملــة العقــود عــن االضــرار والخســائر التــي قــد تقــع جــراء تعــرض النــاقالت  التــأمینوقــد تــم تصــم ال
ة للتـــ النســـ لـــي أو جزئـــي للحمولـــة.  حـــر ینـــتج عنهـــا تلـــف  ـــة لتلـــف أو حـــوادث فـــي عـــرض ال حر حـــر فـــإن ال أمین ال

ــة التــي تــؤد إلــى تلــف الحمولــة أو حر ــة أو الحــوادث ال حر ة تكمــن فــي تلــف أو خســارة النــاقالت ال ســ  المخــاطر الرئ
الكامل أو  ًا.خسارتها    جزئ

  
ممتلكـاتهم أو عـن  التـأمینأما عقود  ة عـن االضـرار التـي قـد تلحـ  علـى الممتلكـات فمـن شـأنها تعـوض عمـالء الشـر
مـــة الم ضـــًا تلقـــيق ـــنهم أ م ـــة  ـــة مـــن خـــالل ممتلكـــاتهم العقار أنشـــطة تجار قومـــون   متلكـــات التالفـــة. والعمـــالء ممـــن 

ضـات عــن خسـائر األرــاح التــي قـد یتعرضــوا لهــا جـراء عــدم قــدرتهم علـى اســتعمال العقــارات المغطـاة  فــي  التــأمینتعو
ة لعقــود تــأمین النســ ــة أعمــالهم (تــأمین تعثــر أنشــطة العمــل).  ة تكمــن فــي وقــو  تأد ســ ع الممتلكــات فــإن المخــاطر الرئ

  حر أو تعثر أنشطة العمل أو السرقة.
  

م  اراتهم أو مسـئولیتهم تجـ التأمینلقد تم تصم سـ ارات لتعـوض حملـة العقـود عـن االضـرار التـي قـد تلحـ  اه على السـ
ــن لحملــة العقــود الحصــول أ م ضــات نتیجــة تعــرض األطــراف األخــر التــي قــد تنشــأ نتیجــة الحــوادث.  ضــًا علــى تعو

اراتهم للحر أو السرقة. إن  ة. تقـوم الشـر التأمینس ـة السـعود حد أدنى فـي المملكـة العر ضـًا ضد الغیر إلزامي  ة أ
ارات مـن اضـرار نتیجـة العواصـف واالعاصـیر  السـ ارات تغطـي مـا قـد یلحـ  بإصدار وثائ للتأمین الشـامل علـى السـ

ضانات والحرائ ة. والف    والسرقات والحوادث الشخص
  

ة خالل مـدة إقامـة ة تأمین قدم تغط ع مخاطر المقاولین حیث  سیین وهما (أ) جم أو  غطي التأمین الهندسي نوعین رئ
ة مثل المنازل والمحالت والـورش والشـق والمصـانع والطـرق والجسـور والصـ اني أو أعمال الهندسة المدن رف إنشاء الم

یـــب اآلالت الصـــحي والخزانـــا ـــة خـــالل مـــدة إقامـــة أو تر ـــة تأمین قـــدم تغط ـــع مخـــاطر اإلنشـــاءات حیـــث  ت (ب) جم
ـة أو  اكـل المعدن ة وصناعة االسـمنت واله ماو  أوالمعدات مثل محطات تولید الطاقة ومصافي البترول واألعمال الك

و  ضـًا التـأمین علـى أجـزاء وم ة أ اآلت ومعدات. تتضمن األعمال الهندسـ نـات اآلالت والتـأمین علـى المعـدات مصنع 
ة.   الكهرائ

  
م التأمین الطبي لتعوض حملة وثائ التأمین الطبي عن المصارف التي یتكبدونها في عـالج أمـراض أو  لقد تم تصم

ات الكبیرة. سي إلى عمالء الشر ل رئ ش م خدمات التأمین الطبي  ات. یتم تقد ة أو إصا   مشاكل صح
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ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
١٢ 

   

اسا ألهم ملخص -٣ ة تالس   (تتمة) المحاسب
    (تتمة) التأمین عقود

ـة، والتـأمین  لـى عشتمل التأمین ضد الحوادث واالضرار على التأمین على األمـوال، والتـأمین علـى الضـمانات االئتمان
ضـًا  ات أ ع مخاطر األعمال، والتأمین على سـفرات األعمـال، والتـأمین علـى المعـارض. یتضـمن التـأمین للمسـئول جم

ضـات التأمین  ـة التعو ة صـاحب العمـل وتغط العـام ضـد الغیـر، وتـأمین المنتجـات، وتعـوض العمالـة / وتـأمین مسـئول
ة المغطاة التي تنشأ جراء ا ة القانون ة المسئول ة لحما ات األعمال.ألهمالمهن   ال خالل عمل

  
ـــتم ة مصـــارف تحمیـــل ی ـــات تســـو ـــدخل علـــى والخســـائر المطال ـــدها عنـــد ال ـــىع بنـــاءً  وذلـــك تكب  التقدیرـــة االلتزامـــات ل

ضات ة تكـالیف تتضـمن وهـذه. العقـود حـاملي قبـل مـن الغیـر أو العقـود لحـاملي المدینة للتعو ـات تسـو اشـر  المطال  ةالم
اشرة وغیر ز قائمة تارخ حتى طرأت أحداث عن وتنشأ الم الغ عدم حالة في حتى المالي المر ة إلى عنها اال . الشـر
ة تخصــم لــم ات الشــر ــات هــامطلو ــات االلتزامــات تقــدیر یــتم. المســددة غیــر للمطال  جنــات اســتخدام المســددة غیــر للمطال

مــات ــة الحــاالت تقی ة إلــى عنهــا المبلــغ الفرد ة والتحالیــل الشــر ــات االحصــائ ــالغ یــتم لــم و المتكبــدة للمطال  نهــاع اال
ة التكلفة وتقدیر ات المتوقعة النهائ ة عوامل متأثرة تكون  قد والتي تعقیدا االكثر للمطال   .لمحاكما قرارات مثل خارج

  
  التأمین إعادة

ــل أقســا تــأمین ومخــاطر تــأمین إلــى معیــد  ة بتحو ــة، تقــوم الشــر  . تقــدم مثــل هــذهالتــأمینخــالل دورة أعمالهــا العاد
ات من  ح لإل التأمین إعادةالترتی طرة على المخاطر مقا دارةتنّوع أكبر لألعمال، وتت لمحتملـة بل الخسـائر اممارسة الس

بیـرًا مـن  ة للنمـو. إن جـزءًا  ، وتقـدم قـدرات إضـاف عقـو  التـأمین إعـادةالتي قد تنشأ جراء المخـاطر الكبـر د تـأمین یتـأثر 
ــة وعقــود  ار ة وعقــود تــأمین اخت ــه. یــتم تســجیل أصــل أو  إعــادةتعاضــد تــأمین للخســائر الفائضــة عــن الحــد المتفــ عل

ــز ا ــات التــزام فــي قائمــة المر مثــل أقســا  التــأمینلمــالي لعمل دات عــد طــرح إیــرا التــأمینالمســتحقة لمعیــد  التــأمینل
 ینالتــأم. یــتم تقــدیر األمــوال المســتحقة مــن معیــد التــأمینالعمولــة والحصــة مــن الخســائر القابلــة لالســترداد مــن معیــد 

ة المتصلة مع األطراف المؤمن لهم.    طرقة تتطاب مع التزام المطال
  
ة بتقــدیر موجــودات تقــ ــان التــأمین إعــادةوم الشــر . وٕاذا  مــة علــى أســاس رــع ســنو ، إن وجــدت ، لتحدیــد انخفــاض الق

مــة أصــل  مــة الدفترــة ألصــل  إعــادةهنــاك دلیــل موضــوعي علــى وجــود انخفــاض فــي ق ة بخفــض الق تــأمین، تقــوم الشــر
مة القابلة لالسترداد وتسجیل خسارة االنخ التأمین إعادة ات إلى الق اكم. تقـوم والفائض المتر  التأمینفاض في قائمة عمل

مـة أصـل مـن أصـول  ع الدلیل الموضوعي علـى انخفـاض ق ة بتجم ـة المعتمـدة  التـأمین إعـادةالشر اسـتخدام نفـس اآلل
ة  استخدام نفس  المدینة التأمین ألقساالنس مة  ما یتم احتساب خسارة انخفاض الق  . طرقـة لاوالذمم المدینة األخر

ة.   المستعملة لهذه الموجودات المال
 

ة تحصیلها  ان ة وعدم إم مة الموجودات المال   االنخفاض في ق
ان هناك دلیل موضوعي على احتمال حـدوث انخفـاض  ز مالي لتحدید ما إذا  ل قائمة مر م في تارخ  یتم إجراء تقی

مة أصل مالي  مـا فیهـفي ق ـة (  فـي حـال وجـود مثـل هـذاو . المدینـة) التـأمینا أقسـا أو مجموعـة مـن الموجـودات المال
مـة القابلـة لالسـترداد التقدیرـة مـن ذلـك األالدلیل  مة أصل، فإنه یتم تحدید الق صـل الموضوعي على خسارة انخفاض ق

مة الدفترة لألصل على النحو التالي: مة لتغییر الق     وتسجیل أ خسارة انخفاض في الق
  التكلفـــة المطفـــأةفـــي حـــال الموجـــودات المدر ـــة  ،جـــة  مـــة الحال مـــة هـــو الفـــرق بـــین الق فـــإن االنخفـــاض فـــي الق

ة  مة الدفترة. للتدفقات النقد ین الق ًال و   المتوقعة مستق
 مة العادلة الق مة ، في حال الموجودات المدرجة  النفإن االنخفاض في الق مة العادلة، و ة هو انخفاض الق سـ

ة المدرجة  مة العادلة.للموجودات المال مة العادلة هو االنخفاض في الق  الق
 التكلفـــة مـــة هـــو الفـــرق بـــین ، فـــي حـــال الموجـــودات المدرجـــة  ـــة التكلفـــة فـــإن االنخفـــاض فـــي الق مـــة الحال والق

ة مماثلة. قًا لسعر السوق الحالي لموجودات مال ة المخصومة ط ة المستقبل   للتدفقات النقد
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ة تحصیلها ان ة وعدم إم مة الموجودات المال      (تتمة) االنخفاض في ق
ـاطيألغراض العرض فـإن اال ـتم تعـدی حت ـز المـالي و ل النـاتج یـتم تحمیلـه فـي الفئـة التـي یتعلـ بهـا ضـمن قائمـة المر

ات  ة ذات العالقة من عمل ات ا التأمینالقوائم المال   لمساهمین وفقًا لذلك.والفائض المتراكم أو عمل
  

انـات المرصـودة التـي  مة أصل أو مجموعة من الموجودات أو األصول الب یتضمن الدلیل الموضوعي على انخفاض ق
ة: األحداث التال ما یتعل  ة ف   القت اهتمام الشر

  
 ،بیرة یتعرض لها المصّدر أو المقترض ة  ة مال   صعو
  العقد   خلف عن السداد،التعثر أو الت ذلك في مااالخالل 
  ة دخول المصّدر أو الدائن في افالس أو ة، إعادةاحتمال لة مال   ه
 ة، أو ات مال سبب صعو   اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي 
  ـة التقدیرـة فـي المسـتقبل ـاس فـي التـدفقات النقد ن مالحظتها تشیر إلـى أن انخفاضـًا قابـل للق م انات  ن مـب

ــة منــذ االعتــراف األولــي بهــذه الموجــودات علــى الــرغم مــن عــدم القــدرة علــى مجموعــة مــن الموجــودات الم ال
ة، وهذا یتضمن: ل أصل من الموجودات في الشر     تحدید االنخفاض على مستو 

ة الدفع من جانب المصّدرن أو  )أ ة في وضع ة، أو المقترضینتغییرات غیر موات   في الشر
ة ظروف ) ب ة اقتصاد ة أو محل  .الموجودات في التعثر مع متالزمة صدرالم بلد في داخل

  
ة مة الموجودات غیر المال   انخفاض ق

س التــي الموجــودات اســتهالك یــتم ال متهــا فــي الــدائم االنخفــاض مراجعــة تــتم بــل محــدد إنتــاجي عمــر لهــا لــ ل ق  شــ
مـــة فـــي االنخفـــاض مراجعـــة تـــتم. ســـنو   فـــي تغیـــراتال أو االحـــداث تشـــیر عنـــدما لالســـتهالك الخاضـــعة الموجـــودات ق

مة أن إلى الظروف   .لالسترداد قابلة تكون  قد الدفترة الق
  

مة القابلـة لال مة الدفترة لألصل والق مثل الفرق ما بین الق المبلغ الذ  مة  سـترداد مـن یتم تسجیل خسارة انخفاض الق
مــة القابلــة لالســترداد هــي  مــة العادلــة ناقصــاألصــل. والق مــ اً الق ــع أو الق علــى. ومــن أ االســتعمال ـ أیهمــا  قیــدة تكلفــة الب

ـ ات األدنى التي عندما تكون التـدفقات النقد ع الموجودات إلى المستو مة، فإنه یتم تجم ة قابلـة أجل تقدیر انخفاض الق
ل مستقل (وحدات  ش   للنقد). مدرةللتحدید 

  
  مؤجلة وثائ اقتناء تكالیف

اشــرة التكــالیف تأجیــل یــتم اشــرة وغیــر الم ــة الســنة خــالل كبــدةالمت الم  أمینالتــ عقــود تجدیــد إعــادة أو إصــدار عنــد المال
ه تكون  الذ القدر ة األقسا من لالسترداد قابلة التكالیف هذه ف ـات یـتم. المسـتقبل  األخـر  كتتـاباال تكـالیف افـة إث

  .تكبدها عند مصروف
  

ة المســتقبل التــأمیناســب بنـاًء علــى مــدة أقســا یـتم إطفــاء هــذه التكــالیف الحقــًا لالعتـراف األولــي علــى أســاس نســبي وتن
ون الكلفة المتكبدة خالل الرع السنو األخیر. یتمالمتوقعة حر حیث أن الجزء المؤجل  استثناء الشحن ال تسـجیل  ـ 

ات    والفائض المتراكم. التأمیناإلطفاء في قائمة عمل
  

ــة المتوقعــة أو ة المســت یــتم احتســاب التغییــرات فــي األعمــار االنتاج ة نمــوذج االســتهالك المتوقــع للمنــافع االقتصــاد قبل
ة. تغیر في التقدیرات المحاسب تم التعامل معها    التي یتضمنها األصل من خالل تغییر مدة االستهالك و
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عاستثمار    ات متاحة للب
ـع هـي أصـول ة المتاحة للب ـة غیـر مشـتقة إمـا مصـنفة فـي هـذه الفئـة أو غیـر مصـنفة فـي أ فئـة  الموجودات المال مال

. یتم تسجیل مثل هـذه اال مـة العادلـة. یـتم عـرض التغییـرات اسـتثمار أخر الق اسـها الحقـًا  التكلفـة وق ـة  لمتراكمـة ات بدا
مـــة العادلـــة لال ـــز المـــالي وقائمــة الـــدخل الشـــامســـتثمار فــي الق بنـــد مســتقل فـــي قائمـــة المر اج ل للمســـاهمین. یـــتم إدر ات 

ــع هـذه اال ــات سـتثمار األرـاح أو الخسـائر المحققـة مـن ب ــات والفـائض المتـراكم أو قائمـة عم التـأمینات فـي قائمـة عمل ل
ـــ دخـــل المســـاهمین. یـــتم إدراج  اسب/الخســـائر مـــن الصـــرف األجنبـــي المتعل ـــاح وٕایـــرادات العمولـــة والم توزعـــات األر

عستثمار اال ات التأمین والفائض المتراكم أو في  ات المتاحة للب ات المساهمین.قائمة عمل   قائمة عمل
  

مـة اال ـات سـتثمار یتم تعـدیل أ انخفـاض دائـم فـي ق ـا التـأمینات وٕاظهـاره فـي قائمـة عمل أع ـات المسـاهمین  ء أو عمل
مة.   انخفاض في الق

  
م العادلة لال ة المتدستثمار تستند الق مة العادلة للبنود اات على أسعار األوراق المال یهـا لتـي یترتـب علاولة. یتم تقدیر الق

استخدام العمولة للبنود المماثلة من حیث األجل والمخاطر. ة المخصومة    عمولة بناًء على التدفقات النقد
  

ة ال ة ســـتثمار النســـ مـــة الســـوق ـــالرجوع إلـــى الق مـــة العادلـــة  ـــة عیـــر المتداولـــة، یـــتم تحدیـــد الق  ســـتثمارالات األوراق المال
ة المخصومة المتوقعة.   مماثل أو بناًء على التدفقات النقد

  
ة محتفظ بها استثمار  خات في أوراق مال   االستحقاق حتى تار

ة لال ـة والقـدرة علـى االحتفـستثمار النس ـة اإلیجاب ة الن ا بهـا إلـى ات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتـي لـد الشـر
التكلفــة المطفــأة نــاقص ، فإنهــا تاالســتحقاقموعـد  مــة. یــتم احتســاب التكلفــة المطفــأةقــاس الحقــًا   مخصــص انخفــاض الق

ار أ خصم أو عالوة على االقتناء. یتم إدراج أ خسارة أو رح مـن هـذه اال  ات فـيسـتثمار من خالل األخذ في االعت
ات  ات المساهمین أو قائمة عمل مته. ستثمارعاد االوالفائض المتراكم عند است التأمینقائمة عمل   أو انخفاض ق

  
ة في خ المحاس   التداول تار

ع عات مشترات یتم تسجیل جم ة الموجودات ومب ة المال  تلتزم التارخ الذ (أ التداولتارخ  إلغاء قیدها في أو العاد
ـه ة ف ـع الموجـودات). أو شـراء الشـر عـا ب ـة هـي مشـترات أو مب عـات العاد ـ ت الموجـوداتوالمشـترات أو المب  ةالمال

م التي تتطلب   . السوق  في العرف السائد أو صفة عامة النظام حدده الذ الزمني اإلطار ضمن الموجودات تسل
  

مه   النقد وما في ح
مه من یتكون  ثـة ثالوالنقد لد البنوك والودائـع القصـیرة األجـل التـي تسـتح خـالل  الصندوق النقد في النقد وما في ح

  ل تحتسب من تارخ االقتناء.أشهر أو أق
  

  الشهرة
مة العادلة لصافي الموجودات.  دة مـرة واحـ دارةاإلمـن قبـل یتم فحص الشـهرة تعتبر الشهرة سعر الشراء الفائض عن الق

م المبلــغ القابــل لالســترداد مــن  ــة. یــتم تحدیــد انخفــاض الشــهرة مــن خــالل تقیــ ــل ســنة مال ــة  ة الوحــدعلــى األقــل فــي نها
ــون المبلــغ القابــل لالســت المــدرة(أو مجموعــة مــن الوحــدات قــد المــدرة للن رداد مــن للنقــد) التــي تتعلــ بهــا الشــهرة. عنــدما 

مة الدفترـة للوحـدة ال للنقد) المدرةجموعة من الوحدات (أو مالوحدة المدرة للنقد  جموعـة مـن م(أو  مـدرة للنقـدأقل من الق
ـان للنقد) التي تتعل بها الشهرة المدرةالوحدات  اإلم س  مـة الشـهرة. لـ ـس ع، فإنه یتم تسجیل خسـارة انخفـاض فـي ق

ة. الشهرة في الفترات المستقبل مة المتعلقة    قید خسائر انخفاض الق
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ةاألثاث،  تب   التجهیزات والمعدات الم
مة في انخفاض وأ المتراكم هالكاالست تنزل عد التكلفة والمعدات الممتلكات تدرج  علـى االسـتهالك یـتم تحمیـل. الق
ـــات قائمـــة ـــأمین عمل ـــة التقد الثابـــت القســـط طرقـــة اســـتخدام والفـــائض المتـــراكم الت ـــة اســـتنادًا إلـــى األعمـــار االنتاج یر

ة:     للموجودات التال
  السنوات عدد  

ارات   ٤  س
  ١٠-٤  وتجهیزات أثاث

تب مبیوتر ومعدات م   ١٠-٤  ةأجهزة 
    ٥  على المأجورتحسینات 

ـــاح تحـــدد عادات والخســـائر األر مـــة مـــع المتحصـــالتبـــین  مقارنـــةال مـــن االســـت ـــة الق ـــتم الدفتر  قائمـــة فـــي تضـــمینها و
ات     .والفائض المتراكم التأمین عمل

انة مصــارف تقیــد ــة اتصــالحاإلو  الصــ ــد ال التــي العاد ــا تز  قائمــة فــي ألصــلل التقــدیر  االنتــاجي العمــر مــن جوهر
ــات ة، والتحســینات التجدیــدات مصــارف أمــا. تكبــدها عنــد المســاهمین عمل ســ عاد  رســملتها فتــتم وجــدت، إن الرئ واســت

مة.   األصول القد
  

  االلتزامات مخصصات
ات یتم ة لـد ـون  عنـدما المخصصات إث ، حـدث عـن نـاتج ضـمني أو قـانوني نظـامي التـزام الشـر ـون  سـاب  مـن و

ة تمثــل  شــوءن المحتمـل ة منـافعتــدفقات للمــوارد إلــى خــارج الشــر ــة االلتــزام لســداد اقتصــاد ان  لتــزاماال مبلــغ تقــدیر مــع إم
  .علیها عتمد صفة

  
ات أخر    ذمم دائنة ومطلو

ات یتم ا التجارة الدائنة الذمم إث مة مبدئ ـةالفع ائدةالف طرقة استخدام المطفأة التكلفة الحقا وتقاس العادلة الق  یـتم .ل
الغا االلتزامات تسجیل   أم ال. صدرت بها فواتیرسواًء  المستلمة الخدمات السداد مقابل ةالواج لم

  
ة العمالت   األجنب

ل یتم ة العملة المعامالت تحو ل أسعار السعودریـال ال إلى األجنب ـ. المعاملـة إجـراء عند السائدة التحو ـل تمو  تحو
ــات الموجــودات ــةالنق والمطلو ــة ــالعمالت د ــز قائمــة تــارخ فــي مــا األجنب ـال ال إلــى المــالي المر  ســعارأ الســعودری
اســب إن. التــارخ ذلــك فــي الســائدةالصــرف  ة عــن الناتجــة والخســائر الم ــات هــذه تســو  فــي الصــرف األجنبــي أو العمل

ـــة ـــات للموجـــودات الســـنة نها ـــة والمطلو ـــات قائمـــة ضـــمن إدراجهـــا یـــتم النقد  قائمـــة أو المتـــراكم والفـــائض مینالتـــأ عمل
ات   .المساهمین عمل

  
ار ة اخت ات فا   المطلو
ــز قائمــة ــل بتــارخ ــارات إجــراء یــتم مــالي مر ــة مــد مــن للتأكــد اخت  تكــالیف خصــم عــد ،التــأمین عقــود التزامــات فا
ــارات، هــذه وإلجــراء. العالقــة ذات المؤجلــة التــأمین وثــائ اقتنــاء ــةا التقــدیرات أفضــل ســتخداما دارةاإل تقــوم االخت  لحال

ــة للتــدفقات ة النقد ــات ومعالجــة إدارة ومصــارف علیهــا المتعاقــد المســتقبل مــة فــي نقــص أ حمــل. المطال ــةالدفت الق  ر
اشــرة ــات نتــائج قائمــة علــى م  الأو  العالقــة ذات المؤجلــة االكتتــاب تكــالیف شــطب وذلــك المتــراكم والفــائض التــأمین عمل
عد ن یتم ذلك و ارات عن الناجمة للخسائر مخصص تكو ة اخت ات فا     ).المخاطر القائمة مخصص( المطلو
ــار فیهــا یتطلــب التــي الحــاالت وفـي ــة اخت ــات فا  اماســتخد یــتم الجدیــدة،التقدیرــة  االفتراضــات أفضــل اســتخدام المطلو
سي تغیر أ لقاء هامش أ بدون ( االفتراضات هذه اس) ع ات هذه لق   .حقاال المطلو
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  أخر  وموجودات تأمیناقساط 
ـارة همـا األخـر  والموجـودات التأمینإن أقسا  ـة موجـودات عـن ع  و ،قابلـة للتحدیـد أو ثابتـة بـدفعات مشـتقة غیـر مال

ا تسجیلها یتم مـة مبدئ اسـها العادلـة الق ـة الفائـدة رقـةط اسـتخدام المطفـأة التكلفـة الحقـا وق  مخصـص حطـر  عـد الفعل
مة في االنخفاض   .الق

  
مة تخفض ـات قائمـة فـي االنخفاض خسائر وتسجیل مخصص حساب استخدام خالل من للموجودات الدفترة الق  عمل
ن یــتم. المتــراكم والفــائض التــأمین  موضــوعي دلیــل هنــاك ــون  عنــدما المدینــة لقســا التــأمین انخفــاض مخصــص تكــو
ـ عـدم على ّ ة نتم ـع تحصـیل مـن الشـر ـالغ جم ة الشـرو موجـب المسـتحقة الم ـالغ أن. األصـل  الالحقـة المسـتردة الم
قا شــطبها تــم التــي ــات قائمــة علــى قیــدها یــتم ســا  دعقــو  مــن المدینــة الــذمم تســجیل یــتم. المتــراكم والفــائض التــأمین عمل

ان هناك انخفاض في  الفئة نفس في التأمین متها. وفحصها للتحق إن     ق
  

افأة ة م   للموظفین الخدمة نها
ـا یتم ن حال افـأة مخصـص تكـو ـة لم ـع دفعـه یتوجـب مقطـوع مبلـغ الخدمـة نها ـام شـروموجـب  المـوظفین لجم  وأح

مــة االلتــزام هــذا حتســب. خــدماتهم عقــود إنهــاء عنــد الســعود العمــل نظــام ــة ق افــاة حال ة للم تســ  اســتحقه التــي الم
ــه حــال فــي الموظــف ــز قائمــة تــارخ فــي العمــل تر افــأة تحســب. المــالي المر ــة م  أســاس علــى للمــوظفین الخدمــة نها
ــدالتهم األخیــرة المــوظفین رواتــب فــي  العمــل نظــام فــي الــواردة الشــروفــي  مبــین هــو مــا المتراكمــة خــدمتهم وســنوات و

ة ة السعود   .المملكة العر
  

ات   اإلیرادات إث
ات   ةوالعمول األقساط دخل إث
ــات یــتم  األقســا مــن الجــزء تســجیل یــتم. التــأمینوثــائ  إصــدار عنــد التــأمین عقــود مــن العمــوالتو  األقســا إجمــالي إث

ال اكتسابها سیتم التي والعموالت ة غیر وعموالت أقسا"ـ مستق تس ـتم التوالي، على" م وافـ علـى أسـاس یت تأجیلهـا و
قــة  حــر آخــر  اســتثناء التــأمینمــع المــدة التــي تغطیهــا وث تســب مــن الشــحن ال مثــل الجــزء غیــر الم  . حــر الشــحن ال

ة خالل  األقساثالثة أشهر من  تت ة. السنةالم ة الحال   المال
  

ــة  األقســایــتم االفصــاح عــن الــدخل مــن  عــد نها المخــاطر القائمــة مــا  ــإیرا الســنةوالعمــوالت التــي تتعلــ  ــة  دات المال
ة ومؤجلة بناًء على الطر  تس ة:غیر م   ق التال

  
  وثـائ تغطـ التـأمینعند آخر ثالثة أشـهر مـن أقسـا حـر  ي فتـرات متغیـرة أقـل مـن سـنة ألعمـال الشـحن ال

ة طوال مدة سران وثائ  التأمینواحدة، من أجل توزع أقسا  تس  .التأمینالم
  اســتخدام الطرقــة الجدیــدة  التــأمینیــتم احتســاب أقســا ة  ــةالمرســلة مــعــن األعمــال الهندســ م  ن الجهــة التنظ

 تزامنًا مع الزادة في المخاطر.  یتم اكتسابها التأمینوالتي تفترض أن أقسا 
 .ام الفعلي ألنواع أخر من األعمال   عدد األ

  
  إیرادات العمولة

ات یتم ار األخذ عد الفعلي العائد أساس على العموالت دخل إث   .المطب العمولة ومعدل القائم المبلغ أصل االعت
  

  توزعات األراح إیرادات
ات یتم   من توزعات األراح عند ثبوت الح في استالمها. اإلیرادات إث
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ات   المطال
ـــات إجمـــالي شـــتمل ـــات المنـــافع علـــى المطال مـــة فـــي والتغیـــرات التـــأمین وثـــائ لحملـــة المدفوعـــة والمطال ـــات ق  المطلو
ـات معالجـة وتكـالیف التـأمین وثائ حملة مع العقود عن ةالناشئ ـة المطال ـة الداخل مـة خصـم عـد والخارج  وقعـةالمت الق

    .للخردة المستردة
ة  تشتمل ات تحت التسو ـات التقدیرة التكلفة علىالمطال ـز بتـارخ المسـددة غیـر المتكبـدة للمطال  ـذلكو  المـالي، المر
ات، معالجة تكالیف مـة في لنقصاو  المطال ،المسـترجعات و  للخـردة المتوقعـة الق ـغ تـم سـواء األخـر  بـلق مـن عنهـا التبل

ن یـتم .أم ال التـأمیناألشخاص المغطیین  ـات مخصصـات تكـو ـارًا مـن  المدفوعـة وغیـر عنهـا المبلـغ للمطال  تـارخاعت
ــز قائمــة ن یــتم مــا. ةحــد علــى حالــة ــل تقــدیر أســاس علــى المــالي المر  وخبــرة دارةاإل لتقــدیرات فقــاو  مخصــص، تكــو

ة قة، الشــر ــات ســداد تكلفــة مقابــل الســا ــات معالجــة تكــالیف ذلــك فــي مــا عنهــا، المبلــغ غیــر المتكبــدة المطال  المطال
مــة ــز قائمــة تــارخ فــي مــا األخــر  المســترجعاتو  للخــردة المتوقعــة والق  المخصصــات بــین فــرق أ  یــدرج. المــالي المر
ــزقائمــة  بتــارخ ات و  اليالمــ المر نهــا یــتم التــي والمخصصــاتالتســو ــات قائمــة فــي الالحقــة الســنة فــي تكو   نالتــأمی عمل
    .لتلك السنة المتراكم الفائض

ة  إدراج یتم ات تحت التسو تم إجمالي، أساس علىالمطال     .منفصلة صورة التأمین معید المتعل الجزء إظهار و
ضات الخردة   االحالل وتعو
ة تأمینال عقود عض تسمح ـع للشر ارات بب ـة( سـ ـة لتسـدید مقتنـاه ممتلكـات أو) عـادة معطو  مـا). الخـردة أ( مطال
ة ح عة للشر     ).االحالل أ( التكالیف ل أو عض لدفع ثالثة أطراف متا

ـــاس فـــي مخصـــصمســـترجعات الخـــردة  تقـــدیرات تـــدرج ـــات، مقابـــل التـــأمین التـــزام ق ـــات المطال ـــة والمر  أو المعطو
اتها یتم المقتناه ممتلكاتال ة دعن األخر  الموجودات بند في إث ـارة المخصـص. االلتزام تسو ـن الـذ المبلـغ عـن ع  م

ل استرداده ع من معقول ش ارات ب     .الممتلكات أو الس
ضـــات تعتبـــر ضـــًا  تعو ـــةاإلحـــالل أ ـــاس فـــي مخصـــص مثا ـــات، مقابـــل التـــأمین التـــزام ق ـــتم المطال اتهـــا و  بنـــد فـــي اث

ة عنــد األخــر  الموجــودات ــارة المخصــص.  االلتــزام تســو م عــن ع ــن الــذ للمبلــغ تقیــ ل اســتعادته م  مــن معقــول شــ
    .اآلخر الطرف في مقابل التصرف

ة األدوات إلغاء االعتراف   المال
عاد ة أداة أ یتم است طرة ممارسة عن التوقف عند مال ـة الحقوق  على الس ـة داة الماألا منهـا تكـون ت التـي التعاقد ـتمل  و

عها عند عادةً  ذلك ة التدفقات انتقال عند أو ب     .مستقلة أخر  جهة إلى بها المتعلقة النقد
  اإلیجار عقود
ــات یــتم ة اإلیجــار عقــود دفعــات إث ــات قائمــة ضــمن مصــارف التشــغیل  القســط طرقــة المتــراكم والفــائض التــأمین عمل

    .اإلیجار عقد مدة مد على الثابت
ة اةالز    الدخل وضر

ـاةالهیئة العامـة ل أنظمةموجب  ة تخضـع") الهیئـة(" والـدخل لز ـاة الشـر ـة للز ا  ةوضـر السـعودیین المسـاهمین عـن ن
ــــة الــــدخل ا ــــاة تســــتح. األجانــــب المســــاهمین عــــن ن ة الز  حقــــوق  فــــي راتیــــالتغی قائمــــة علــــى وتحمــــل الــــدخل وضــــر

تم. يالتوال على واألجانب السعودیین المساهمین ـة احتساب و ـالغ أ ة م  مـن االنتهـاء عنـد وجـدت، إن مسـتحقة، إضـاف
الغ تلك وتحدید الرط     . الم
الت أ إجراء یتم ال ة القوائم في تعد اة ألن نظرا المؤجلة الدخل ضرائب أثر الحتساب المال ة الز  همـا الـدخل وضـر

ة المملكة في المساهمین على التزامات ة العر   .السعود
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ة دخل تس   العمولة غیر الم
ــتم اطفاؤهــا طــوال مــدة ســران عقــود  التــأمین إعــادةالعمولــة مــن عقــود  دخــل ــة مؤجلــة و ،  المتعلقــة بهــا التــأمینالخارج

ات  التأمینتمامًا مثل أقسا  ة. یتم تسجیل االطفاء في قائمة عمل تس   المتراكم. والفائض التأمینالم
  

ة على المساهمین عات األراح النقد   توز
ة عنـد اعتمـاد توزـع أرـاح  ـة علـى المسـاهمین فـي الشـر مثـل توزعـات األرـاح النقد ة بتسـجیل التـزام  ـة نتقوم الشـر قد

ــه مــن المســاهمین ومؤس عتبــر التوزــع معتمــدًا حــال الموافقــة عل ة.  عــد قــرار التوزــع یخضــع لتقــدیر الشــر نقــد ســة الولــم 
ة. اشرة في حقوق الملك . یتم تسجیل مبلغ مساٍو لتوزعات األراح م   العري السعود

  
ة مة العادلة لألدوات المال   الق

ة مــن األدواتتتكــون  ــة للشــر ض، وأقســا إعــاد تــأمین مســتحقة  المال مــه، وأقســا تــأمین مســتحقة القــ نفــد ومــا فــي ح
ض، و  ـــات تحـــت التســـاســـتثمار القـــ ة، وذمـــم دائنـــة لمعیـــد ات، ومطال عـــض التـــأمینو ، و ، وذمـــم دائنـــة لحملـــة الوثـــائ

ات.     الموجودات والمطلو
اســتخدام ــة المخصــومة  مــة العادلــة للبنــود التــي تترتــب علیهــا فائــدة اســتنادًا إلــى التــدفقات النقد معــدالت  یــتم تقــدیر الق

ـة األخـر الفائدة للبنود المشابهة من حیـث اآلجـال والمخـاطر. یـتم تقـدیر ال ـع األدوات المال مـة العادلـة لجم اسـتخدام ق
ة. ة المستقبل ة للتدفقات النقد م الحال     طرق مثل صافي الق

م العادلة لال م الق م العادلـة الستثمار یتم تقی ـة أو القـ ة  تقدیرـة. أمـاات استنادًا إلى األسعار المتداولة لألوراق المال النسـ
األوراق الماستثمار لال ة الات  مـة السـوق ـالرجوع إلـى الق مـة العادلـة  ة غیر المتداولـة، یـتم تحدیـد الق ات مشـابهة ر سـتثمال

ة المخصومة المتوقعة.     أو بناًء على التدفقات النقد
مـا فـي تـارخ قائمـة  مهـا الدفترـة  صـورة جوهرـة عـن ق ة  ات المال م العادلة للموجودات والمطلو ـز اال تختلف الق لمر

    المالي.
ة واالفصاح عنها: مة العادلة لألدوات المال ة التدرج الهرمي التالي لتحدید الق  تستخدم الشر

  
ة ذاتها (أ بدون تعدیل أو    )،موارةالمستو األول:  األسعار المتداولة في األسواق النشطة لألداة المال

ـاتلموجـودات ومطلاألسعار المتداولـة فـي األسـواق النشـطة  المستو الثاني:  م أخـر تعت مشـابهة و مـد أو أسـالیب تقیـ
ن مالحظتها، و انات السوق المم ات الهامة على ب ع المعط   فیها جم

ن مالحظتها. انات السوق المم ات هامة على ب م تعتمد فیها أ معط     المستو الثالث: أسالیب تقی
ة مقاصة ات المال   الموجودات والمطلو

ــات الموجــودات مقاصــة تــتم ــة والمطلو ــدرج المال ــز قائمــة فــي الصــافي و  نظامــا نافــذ حــ وجــود عنــدفقــط  المــالي المر
ــالغ لمقاصــة ة لــد ــون  وعنــدما المقیــدة الم ــة الشــر ة الموجــودات تســییل أو الصــافي أســاس علــى للمقاصــة ن  وتســو

ــات ــات قائمــة فــي والمصــروفات االیــرادات مقاصــة تــتم ال. واحــد آن فــي المطلو  وقائمــة المتــراكم ائضوالفــ التــأمین عمل
ات اً  ذلك ان إذا إال المساهمین عمل ة المعاییر موجب ه مسموحاً  أو مطلو     .تفسیراتها أو المحاسب
اطي   التأمینعجز أقساط  احت

ة  عمــل تحلیــل لمعــدالت الخســائر / المشــتر األخــذ فــي  للســنةتقــوم الشــرك  ة. یــتم حســاب مثــل هــذه المعــدالت  المنقضــ
ــار المخصــ ــ بهــذه المعــدالت الــذ تــم تكبــده دون التصــرح عنــه واســتخدامه مــن ثــم لتحدیــد االعت ــاطيص المتعل  احت

  لكل صنف من أصناف األعمال. التأمینعجز أقسا 
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ر ة التقار   القطاع
ا جـــزءاً  القطـــاع مثـــل ة مـــن أساســـ شـــارك فـــي أنشـــطة األعمـــال التـــي مـــ الشـــر ن خاللهـــا یـــتم تحقیـــ إیـــرادات وتحّمـــل و

ة ســي فــي الشــر انتظــام مــن قبــل صــاحب القــرار الرئ مهــا  قــة یــتم تقی ــة دق  مصــارف والتــي حولهــا تتــوافر معلومــات مال
م األداء.  ص المـــوارد وتقیـــ ـــة تخصـــ ف ة تتكـــون  إدارـــة، وألغـــراضلتحدیـــد   منتجاتهـــا حســـب عمـــل وحـــدات مـــن الشـــر

ة األعمال تقطاعا ولدیها وخدماتها، س ة الرئ     :التال
 التأمین . ة األخر ع الخدمات والمستلزمات الطب ة وجم ة واألدو غطي التكالیف الطب   الطبي و
 ارات تأمین استثناء تأمین النقل. الس ارات ـ  الس ة ضد الخسائر واالضرار المتعلقة  وفر تغط   و
 .تأمین الطاقة  
 غطي  أصناف أخر من األعمال غیر المدرجة أعاله. تأمین أصناف األعمال األخر والذ 

لـة األ جـل إن إیرادات المساهمین هي قطاع غیر تشغیلي. وتعتبـر اإلیـرادات الناتجـة عـن الودائـع القصـیرة األجـل والطو
ة األخـر ستثمار واال ة والمصـارف الرأسـمال عض المصارف التشـغیل  ات هي النشاطات المنتجة لإلیرادات فقط. هناك 
ــات یــتم  ــع العجــز أو الفــائض مــن عمل ــًا ألســاس مناســب. یــتم توز فها ضــمن هــذا القطــاع وفق علــى هــذا  التــأمینتصــن

  القطاع وفقًا ألساس مناسب. 
م القطاعات بناًء علـى الـرح أو الخسـارة  صـورة مختلفـة عـن الـرح أو الخسـیتم تقی اسـها  ـتم ق عـض الجوانـب و ارة فـي 

ة المرفقة.   في القوائم المال
ـل ألسعار وفقا تتم فإنها معاملة، أ حدوث توقع حالة وفي. السنة خالل القطاعات بین معامالت أ تحدث مل  التحو

 القطـاع ونتـائجمصـروفات و  إیـرادات تشـتمل. األخـر  األطـراف مـع التعامـل شـرو بـنفس وتـتم األعمـال، قطاعـات بین
الت على ة القوائم مستو  على عادهایتم است والتي تجار  أساس على قطاعات بین التحو ة المال   .للشر

  
ة للتقار ة المعاییر الدول التهاالجدیدة ر المال قة من قب وتعد ةوالمط   ل الشر

  
عة في إعداد هذه  ة المت اسات المحاسب ةإن الس عة تتواف مع تلك  القوائم المال قةالمت ة السا ولم ینتج عـن  للسنة المال

ة ا تأثیر جوهر على تبني المعاییر الجدیدة و  قة على الشر ةالمعدلة والتفسیرات المط ة. القوائم المال   للشر
    

ة ا ة على المعاییر القائمة التي اصدرها مجلس معاییر المحاس حات التال الت والتنق ة التعد ة:لقد اعتمدت الشر   لدول
  

ار    المع
  

  الوصف
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ال  ١١المع ما یتعل تعد ة على االستحواذات ف ار: المحاس ت على المع

ة ات مشتر   الحصص في عمل
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ة المؤجلة  ١٤المع ات النظام   الحسا

ة الدولي رقم  ار المحاس ار رقم   ٣٨و  ١٦مع الت على المع ار رقم  ١٦تعد ح  ٣٨والمع المتعلقین بتوض
  تهالك واإلطفاءالطرق المقبولة لالس

ة الدولي رقم  ار المحاس ار رقم   ٢٧مع الت على المع ة في القوائم ٢٧تعد طرقة حقوق الملك  المتعل 
ة المستقلة   المال

ــة رقــم  ــار الــدولي للتقــارر المال ــار  ١٠المع ومع
ة الدولي رقم    ٢٨المحاس

ة زمیلة أو  ع أو المساهمة في موجودات ما بین مستثمر وشر ة الب شر
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال الت على المع ار  ١٠محاصة (تعد ومع

ة الدولي رقم    )٢٨المحاس
ة الدولي رقم  ار المحاس ادرات االفصاح  ١مع ار: م   تعدیل على المع

ــــة رقــــم  ــــار الــــدولي للتقــــارر المال  ١٢و ١٠المع
ة الدولي رقم  ار المحاس   ٢٨ومع

ار الدو  الت على المع ة  تعد ار  ١٢و  ١٠لي التقارر المال ومع
ة رقم  ة الدول   استثناء التوحیدتطبی  ٢٨المحاس

ـــة رقـــم  ـــار الـــدولي للتقـــارر المال ـــار  ٥المع ومع
ة الدولي رقم  ٧رقم  ار المحاس   ٣٤و  ١٩ومع

ة  ة للتقارر المال ة على المعاییر الدول الت السنو  ٢٠١٤-٢٠١٢التعد

التهاال إن تطبی المعاییر س له تاثیر جدیدة وتعد ة جوهر  أعاله ل   . على هذه القوائم المال
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ة الجدیدة الصادرة التي لم  ر المال ة للتقار    عد سر مفعولهاالمعاییر الدول
مــا یلــي المعــاییر الصــادرة  ــةتــى تــارخ إصــدار ح والتــي لــم تــدخل حیــز التنفیــذف ةو  القــوائم المال ل  التــي تتوقــع الشــر شــ
قها في المستقبل ة تطبی المعقول تطب ة معاییر . تعتزم الشر ح سارة المفعولالتال   :عندما تص

  
ار ان الفعلي  الوصف  المع خ السر   تار

  
ة الدولي  ار المحاس ة الدولي   ١٢مع ار المحاس الت على مع االعتراف  ١٢تعد

ة ا   لمؤجلة عن الخسائر الغیر محققةاألصول الضرب
  م٢٠١٧ینایر  ١

ة الدولي  ار المحاس ة الدولي   ٧مع ار المحاس الت على مع ادرة  ١٢تعد م
 اإلفصاح 

  م٢٠١٧ینایر  ١

ة رقم  ار الدولي للتقارر المال ة   ٩المع   م٢٠١٨ینایر  ١  األدوات المال
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال   م٢٠١٨ینایر  ١  من العقود مع العمالءاإلیرادات   ١٥المع
ة رقم  ار الدولي للتقارر المال لي  ١٦المع   م٢٠١٩ینایر  ١  التأجیر التمو

  
الت أو  إدارة تقوم م تأثیر المعاییر أو التعد ًا بتقی ة حال ورة أعاله على القوائم ال التفسیراتالشر ة المذ ـة للشـر نـد عمال

.   التطبی
  

ة والتغییــرات قــد یــؤد تطبیــ المعــا عــض االفصــاحات اإلضــاف ة إلــى  قــة علــى الشــر ییر والتفاســیر ذات الصــلة والمنط
ـة.  فات معینـة فـي القـوائم المال ـز المـالي أو أفي تصن ة ال تتوقـع أ تـأثیر جـوهر علـى المر داء ومـع ذلـك فـإن الشـر

ة نتیجة تطبی هذه المعاییر والتفاسیر.   الشر
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ة الهامة التقدیرات    -٤   واالفتراضات المحاسب
ة من  م اإلیـرادات والمصـروفات المصـرح  دارةاإلیتطلب إعداد القوائم المال نهـا عوضع تقدیرات وافتراضات تؤثر على قـ

ــات و  مــا فــي تــارخ إعــداد  االلتزامــاتواالفصــاح عــن الموجــودات والمطلو ــة، إال أن عــدم الالعارضــة  قن تــالقــوائم المال
ــة للموجــودات أ مــة الدفتر ــًا للق ًال جوهر و بخصــوص هــذه التقــدیرات واالفتراضــات قــد یــؤد إلــى نتیجــة قــد تتطلــب تعــد

ًال.  ات التي قد تتأثر بها مستق     المطلو
ة وغیرهـا بخصـوص تقـدیر عـدم ا ة المسـتقبل سـ المصادر الرئ ما یتعل  ة ف س االفتراضات الرئ ًال  ما یلي تفص قن ف لتـ

ــز المــالي مــة الد مــا فــي تــارخ قائمــة المر ــًا للق ًال جوهر فترــة والتــي قــد یترتــب علیهــا مخــاطر جوهرــة قــد تتطلــب تعــد
ما هو مبین أدناه: ة القادمة  ات في السنة المال   للموجودات والمطلو

  
موجب عقود  ات   التأمینااللتزام االقصى الناشئ عن المطال

ـة لـد الشـرإن تقدیر االلتزام األقصى الن موجب عقود تأمین هو التقـدیر المحاسـبي األكثـر أهم ات  ة. اشئ عن مطال
ة تجــاه مثــل هــذه  قــع علــى الشـر ــار فــي تقــدیر االلتـزام الــذ  قن یجــب أخــذها فـي االعت هنـاك عــدة عوامــل مــن عـدم التــ

ـالغ عنهـا" هـو مجـ ات التي لم یتم اإل ة المطاف. إن مخصص "المطال ات في نها ـات المتوقـالمطال ع رد تقـدیر للمطال
ز المـالي عد تارخ قائمة المر الغ عنها  ـز المـالي ونـتج عنـه ت اإل حـدث وقـع قبـل تـارخ قائمـة المر . كـالیفوالمتعلقـة 

غ عنها أو التي لم یبلغ  دارةاإلالذ تتبناه  األساسيإن األسلوب  ات التي جر التبل مـن عفي تقدیر تكلفة المطال نها 
ات في استخد ة المطال ة ام مؤشرات تسو ة.الماض ات المستقبل ة المطال     في توقع مؤشرات تسو

ة أو  ــات التــي تتطلــب قــرارات قضــائ ــةیــتم تقــدیر المطال م قــوم مقی تح ــة علــى حــدة.  ــل مطال مــون مســتقلون حســب 
الممتلكات. تقوم  ات المتعلقة  ات التي جـر التب مراجعة مخصصاتها تجاه دارةاإلعادًة بتقدیر المطال ـغ عنهـا المطال ل

. ل رع سنو     والتي لم یبلغ عنها على أساس 
ة معرضــة لخالفــات مــع معیــد  ــع التــأمینالشــر ة علــى أســاس ر ــة عجــزهم عــن الســداد. تراقــب الشــر ، بجانــب احتمال

  .التأمینسنو تطور الخالفات وقدرة معید 
  

اطي  التأمینعجز أقساط  احت
ــاطيإن تقــدیر  ســبب عــدد مــن االفتراضــات تعــز إلــى الظــروف واألحــوال  التــأمینعجــز أقســا  احت ة  ــالغ الحساســ

ة للجـزء القـائم مـن مخـاطر الوثـائ النس ستند هذا التقدیر على معدل الخسارة المتوقعة  ة.  القائمـة.  واألحداث المستقبل
قــوم المقــّم اال ــالنظر إلــى العالقــة مــا بــین المطاومــن أجــل التوصــل إلــى تقــدیر معــدل الخســارة المتوقعــة،  ــات كتــوار  ل

نـــاًء علـــى اقتـــراح المقـــّم االكتـــوار فقـــد اســـتعانت  التـــأمینوأقســـا  قهـــا مـــن شـــهر إلـــى آخـــر. و  ارةداإلوالتـــي یتوقـــع تطب
سـي الـذ اسـتخدمته   قـوم علـى أسـاس أن دارةاإلاحتماالت مختلفة في توقـع مؤشـرات معـدل الخسـارة. واالفتـراض الرئ

ًال.نمو  ستمر على هذا النحو مستق ة مستقر وسوف  ات الماض   ذج المطال
  

مة   المدینة التأمین ألقساطخسائر انخفاض الق
حد ذاتها والذمم المدینة التي هـي جـزء مـن مجموعـة مـن ا م الذمم المدینة التي تعتبر جوهرة  ة بتقی ألصـول تقوم الشر

ــة المتماثلــة ل ــة ذات المخــاطر االئتمان مهــا. الــذمم المدینــة التــي یــتم تقالمال ــان هنــاك انخفــاض فــي ق مهــا تحدیــد إن  ی
مهـا أو مسـتمرة فـي تسـجیل انخفـاض فـي  ل فرد لتحدید مـد االنخفـاض والتـي تـم تسـجیل خسـارة انخفـاض فـي ق ش

م لالنخفـاض یتطلـب تقـدیرًا. وللق م الجمـاعي لالنخفـاض. إن هـذا التقیـ مها ال یتم إدراجها ضمن التقی لتقـدیر اـام بهـذا ق
مثـل مؤشـرًا حـو  ـار والـذ  م خصائص مخاطر االئتمان والتي تأخذ الوضـع السـاب للـذمم فـي االعت ة بتقی ل تقوم الشر

ة. موجب الشرو التعاقد الغ المستحقة  ع الم   مد القدرة على دفع جم
  

 تكالیف االقتناء المؤجلة
ـتم اطفاؤهـا فـتم تسـجیل التكـالیف المحـددة لالقتنـاء المتعلقـة ب تكـالیف اقتنـاء مؤجلـة و ـع وثـائ تـأمین جدیـدة  ي قائمـة ب

ــات  قــة  التــأمینعمل ــ االفتراضــات المتعلالتــأمینوالفــائض التراكمــي علــى طــوال مــدة ســران وث مــا إذا لــم تتحق قــة . وف
ة من وثـائ  ة المستقبل ـن تسـرعها وهـذا قـد  التـأمینالرح م ضـًا مشـطو هـذه، فـإن إطفـاء هـذه التكـالیف  ات یتطلـب أ

ات  ة في قائمة عمل   والفائض المتراكم. التأمینإضاف



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٢٢ 

   

ة الهامة (تتمة) التقدیرات    -٤   واالفتراضات المحاسب
  

 التأمین إعادة
ة معرضـــة لخالفـــات مـــع  عـــة وضـــع  - التـــأمینواحتمـــال تعثـــر معیـــد  -الشـــر متا ة  ممـــن تتعامـــل معهـــم. تقـــوم الشـــر
ه من متانة. التأمیننو مع معید الخالفات على أساس رع س   ورصد ما یتمتعون 

  
مة  عالات ستثمار االانخفاض ق  متاحة للب

انت  ة ما إذا  متهـا النخفـاض جـوهر أو مطـّول إلـاستثمار تقرر الشر ع قد انخفضت جراء تعرض ق ى اتها المتاحة للب
م الشـر أقل من تكلفتها. یتطلب هذا التقدیر لالنخفـاض الجـوهر أو المطـّول إ ة لـى افتراضـات وتقـدیرات مـن خـالل تقیـ

ــاد ألســعار  ات أو الجهــات التــي لهــا األســهملمجموعــة مــن العوامــل مــن ضــمنها التقلــب االعت ــة للشــر ، والصــحة المال
ه هـذه االاستثمار  ـة المعلومـات، سـتثمار ات فیها، وأداء القطاع أو المجال الذ تتوافر ف التـدفقات و ات، والتغیـرات فـي تقن

مـــة  مـــا إذا تـــوافرت أدلـــة تـــدل علـــى اضـــمحالل ق حًا ف مـــة صـــح ـــون انخفـــاض الق ـــة. قـــد  ل ة والتمو ـــة التشـــغیل النقد
قة.ستثمار اال ع في إطار أ من العوامل السا   ات المتاحة للب
  

ة    والمعدات  لألثاث والتجهیزاتاألعمار اإلنتاج
ـة التقدیرـة  إدارةتحدد  ة األعمـار اإلنتاج لتقـدیر یتحـدد هـذا ا .معـدات الحتسـاب االسـتهالكالو  ث والتجهیـزاتلألثـاالشـر

عـــي ــار االســـتعمال المتوقــع لألصــل أو التلــف والبلــى الطب مــة الم دارةاإلتقــوم  .عــد األخــذ فــي االعت ـــة مراجعــة الق ق ت
ًال فـي الحـاالت التـي ت ـتم تعـدیل االسـتهالك الـذ سـیتم تحمیلـه مسـتق ا و ـة سـنو ـأن  ارةداإلعتقـد فیهـا واألعمار اإلنتاج

قة ة تختلف عن التقدیرات السا   .األعمار اإلنتاج
  

م العادل ة ةالق    لألدوات المال
مة تحدد ـة لـألدوات العادلـة الق ـز المـالي  ةنشـط سـوق  فـي المتداولـة المال  سـعاراال علـى بنـاءً مـا فـي تـارخ قائمـة المر

م العادل. المتداولة ـز اوحیثما یتعذر الحصول على الق ة مسجلة فـي قائمـة المر ات مال ة ومطلو لمـالي ة لموجودات مال
ة م مختلفـة تتضـمن اسـتخدام النمـاذج الراضـ م مـن خـالل اسـالیب تقیـ . من خالل أسواق نشطة فإنه یتم تحدید هـذه القـ

ـن ، وفــي حالـة عــدم  انـات مرصــودة عـن األسـواق حیثمــا أم ــات لهـذه النمــاذج مـن خــالل ب تـوافر مثــل یـتم تـوفیر المعط
م العادلة. انات فال بد من اللجوء إلى التقدیرات لتحدید الق   هذه الب

  
ة   مبدأ االستمرار

أنهـ إدارةقامت  ة علـى قناعـة  أعمالهـا. والشـر ـام  ة علـى االسـتمرار فـي الق م لمد قدرة الشـر عمل تقی ة  ا تملـك الشر
ة  الموارد الكفیلة لالستمرار في أعمالها على مد المسـتقبل اب ـأ ضـ ة علـم  س لـد الشـر مـا أنـه لـ بیـرة المنظـور. 

ــة وفــ مبــ التــالي، تــم إعــداد هــذه القــوائم المال ة فــي مواصــلة أعمالهــا. و ظــالل مــن الشــك علــى قــدرة الشــر دأ قــد تلقــي 
  االستمرارة.

  
مه    -٥   النقد وما في ح

 
٢٠١٦   ٢٠١٥   
سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف   

   التأمینات عمل   
  نقد لد البنوك ٦١٬٧٣٦  ٢٨١,٥٤٦

ات          المساهمینعمل
  البنوك لدنقد  ١٬٢٦٨  ١٩,٤٠٩

  
  ئتماني جید.ذات تصنیف ا مقابلة خر لد أطراف ألد البنوك  النقدحتفا االیتم 

م الدفترة المفصح عنها تقارب م الق ز المالي.تارخ قائمة الفي ما العادلة  صورة معقولة الق   مر
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٢٣ 

   

عستثمار اال    -٦   ات المتاحة للب
    

ات    التأمینعمل
ــع  اتســتثمار تمثــل اال ــة بنــوك مــعالمتاحــة للب ة  ــةســوق المالالمدرجــة فــي  اســتثمارصــنادی فــي وحــدات  محل الســعود

ـة مدرجـ مـع ستثماراالیتم ) بینما "تداول"( ـة ةبنـوك أجنب ـاطيان  .فـي البورصـات الدول ـع لالمتاحـة  اتسـتثمار اال احت لب
مـا فـي رـال ملیون  ٠,٣٥ سـمبر ٣١سـعود  سـمبر  ٣١( ٢٠١٦ د یـث . ح)سـعودرــال ملیـون  ٠,٠٤٥ :٢٠١٥د

ات الفلى تم قیده إ     .التأمینائض من عمل
ة في اال ع  اتستثمار الحر صها المتاحة للب     :على النحو التاليتم تلخ

  الرصید في  
ة     السنةنها
ـال ألف (    )سعودر

مة    التغیر في الق
  للسنةالعادلة  
ـال ألف (    )سعودر

ة ا    لحر
  السنةخالل  
ـال ألف (    )سعودر

ة الرصید في   بدا
  السنة

ـال ألف (    )سعودر

 

     
 

سمبر ٣١في  ما ٢٠١٦ د  
  استثمار في سندات  ٤٬١١٢ )٥٠٠( ١٨٠ ٣٬٧٩٢

  في صكوك استثمار ١٠١٬٠٨٣ - )٧( ١٠١٬٠٧٦
 في اسھم حقوق ملكیة استثمار ٤٬٦٨٦ ٢٠٥ )٢٩٠( ٤٬٦٠١

  في صنادیق مشتركة استثمار ٧٥٬١٩١ )٧٥٬٠٠٠( )١٩١( -
١٨٥٬٠٧٢ )٧٥٬٢٩٥( )٣٠٨( ١٠٩٬٤٦٩  

         
  الرصید في 

ة   السنة نها
 )سعودرـال ألف (

مة   التغیر في الق
  للسنةالعادلة 

 )سعودرـال ألف (

ة   الحر
  السنةخالل 

 )سعودرـال ألف (

ة  الرصید في بدا
  السنة

 )سعودرـال ألف (

 

    
 

سمبر ٣١في  ما ٢٠١٥ د  
  استثمار في سندات  ٤٫٢٨٢ ــ     )١٧٠( ٤٫١١٢

  استثمار في صكوك ٤١٫١٠٢ ٦٠٫٠٠٠ )١٩( ١٠١٫٠٨٣
 استثمار في اسھم حقوق ملكیة ٨٩٢ ٣٫٩٦٢  )١٦٨( ٤٫٦٨٦

 ي صنادیق مشتركةاستثمار ف ١٠٫٠٠٠ ٦٥٫٠٠٠  ١٩١  ٧٥٫١٩١
٥٦٫٢٧٦ ١٢٨٫٩٦٢  )١٦٦( ١٨٥٫٠٧٢  

  
ات المساهمین   عمل

٢٠١٦    ٢٠١٥   
سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف   

ة ٣٣٬٤٣٢  ٨٣٫٩٦٥  ة مدرجة في سوق مال  أوراق مال
ة ١٬٩٢٣  ١٫٩٢٣  ة غیر مدرجة في سوق مال  أوراق مال
 ٣٥٬٣٥٥   ٨٥٫٨٨٨    

ع )١ ةة في سوق مدرج –المتاحة للب   مال
  الرصید في 
ة     السنةنها
ـال ألف (    )سعودر

مة    التغیر في الق
  للسنةالعادلة 

ـال ألف (    )سعودر

ة     الحر
  السنةخالل  
ـال ألف (   )سعودر

  الرصید في  
ة     السنةبدا
ـال ألف (  )سعودر

 

سمبر ٣١في  ما       ٢٠١٦ د
  تثمار في اسھم حقوق ملكیة اس ١١٬٤٤٤ )٥٬٠٩٠( ١٬٦٩١ ٨٬٠٤٥

  استثمار في سندات ١٠٫٩٢٧ ٢٬٥١١ ١٨٣ ١٣٬٦٢١
  استثمار في صكوك ٤٣٫١٦٥ )٣٩٬٠٨٥( )٩( ٤٬٠٧١
  استثمار في صنادیق مشتركة ١٨٫٤٢٩ )١٠٬٠٠٠( )٧٣٤( ٧٬٦٩٥

٨٣٫٩٦٥ )٥١٬٦٦٤( ١٬١٣١ ٣٣٬٤٣٢  
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ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٢٤ 

   

ع (تتمة)ستثمار اال    -٦   ات المتاحة للب
  

ات المساهمین (   تتمة)عمل
ع )١ ة (تتمة) –المتاحة للب   مدرجة في سوق مال

   
  الرصید في  
ة     السنةنها
 )سعودرـال ألف ( 

مة    التغیر في الق
  للسنةالعادلة 

)سعودرـال ألف ( 

ة     الحر
  السنةخالل  
)سعودرـال ألف ( 

  الرصید في  
ة     السنةبدا
)سعودرـال ألف ( 

 

    
سمبر ٣١في  ما ٢٠١٥ د  

  استثمار في اسھم حقوق ملكیة ١٤٫١٥٢ )١٫٠٠٩( )١٫٦٩٩( ١١٫٤٤٤
  استثمار في سندات ٢٢٫٣٠٩ )١١٫٢٦٣( )١١٩( ١٠٫٩٢٧
  استثمار في صكوك ١٤٫٠٩٧ ٢٩٫٠٨٦  )١٨( ٤٣٫١٦٥
  استثمار في صنادیق مشتركة ١٠٫٠٠٢ ١٠٫٠٠٠  )١٫٥٧٣( ١٨٫٤٢٩
٦٠٫٥٦٠ ٢٦٫٨١٤  )٣٫٤٠٩( ٨٣٫٩٦٥  

  
ع المتاحة )٢ ة غیر مدرجة ــــ للب  أوراق مال

  
  يالرصید ف 
ة     السنةنها
ـال ألف (  )سعودر

مة    التغیر في الق
  للسنةالعادلة 

ـال ألف (  )سعودر

ة     الحر
  السنةخالل  
ـال ألف (  )سعودر

  الرصید في  
ة    السنة بدا
ـال ألف (   )سعودر

 

    
سمبر ٣١ما في  ٢٠١٦ د  

  في شركة محلیة  استثمار ١٬٩٢٣ - - ١٬٩٢٣

         
  الرصید في  
ة السنة    نها
 )ألف رـال سعود( 

مة    التغیر في الق
  العادلة للسنة

 )ألف رـال سعود( 

ة     الحر
  خالل السنة 
 )ألف رـال سعود( 

  الرصید في  
ة السنة    بدا
 )ألف رـال سعود( 

 

    
سمبر ٣١في  ما ٢٠١٥ د  

  استثمار في شركة محلیة ١٫٩٢٣ ـــ      ـــ    ١٫٩٢٣
  استثمار في صكوك ٦٠٫٠٠٠ )٦٠٫٠٠٠( ـــ    ـــ   
  استثمار في ودیعة مرابحة ٥٩٫٧٢١ )٦٠٫٥٩٩( ٨٧٨ ـــ   

١٢١٫٦٤٤   )١٢٠٫٥٩٩( ٨٧٨ ١٫٩٢٣  
  

ا تحمیلتم  ـة فـيللسـنة سـعود رـال ملیون  ١,٥٩٨ ةلغالخسارة غیر المحققة ال سـمبر ٣١ المنته  :٢٠١٥( ٢٠١٦ د
ـــال ملیــون  ٢,٥٣١: خســارة غیــر محققــة ) ر ــاطيمــة التغیــرات فــي حقــوق المســاهمین قائ علــىســعود  اتاســتثمار  احت

ــع.  ــاطين إمتاحــة للب مــا فــي ال اتســتثمار اال احت ــع  ســمبر ٣١متاحــة للب ـــال ملیــون  ٤,٢١٤هــو  ٢٠١٦ د ســعود ر
).رـال ملیون  ٥,٣٤٥: ٢٠١٥(   سعود

مات المعتمدة من قبل وفقا  متخصصقبل مدیر صندوق من  اتستثمار تدار هذه اال   .دارةاإلمجلس للتعل
  
  
  
  

        



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٢٥ 

   

خ االستحقاق    -٧   استثمارات محتفظ بها حتى تار
ات التأمین            عمل

ة تستح خالل فترة من  وم عام مصدرة  ٣٠الى  ١٠االستثمارات المحتفظ بها حتى تارخ االستحقاق تمثل سندات ح
ومــة ال ة. بلــغ متوســـط العائــد الســنو علــى هـــذه االســتثمارات فــي مــن ح ـــة الســعود ســـمبر  ٣١مملكــة العر م ٢٠١٦د

سمبر  ٣١( %٤,٥الى  %٣,٢٥   : الشيء) ٢٠١٥د
     

ات المساهمین            عمل
ة تستح خالل فترة من  وم ة عام مصدر  ٣٠الى  ١٠االستثمارات المحتفظ بها حتى تارخ االستحقاق تمثل سندات ح

ة. بلــغ متوســـط العائــد الســنو علــى هـــذه االســتثمارات فــي  ـــة الســعود ومــة المملكــة العر ســـمبر  ٣١مــن ح م ٢٠١٦د
سمبر  ٣١( %٤,٥الى  %٣,٢٥   : الشىء )٢٠١٥د

    
  أقساط تأمین مدینة، صافي    -٨

٢٠١٦  ٢٠١٥   
سعودي)ریـال (ألف    سعودي)ریـال(ألف 

   التأمینمستح من حملة وثائ ١٤٢٬٥٥٩ ١٧٥٬٠٨٠
ضاح  - مستح من حملة وثائ التأمین ٩٨٬٤٣٥ ١٢٨٬١٨٨   )٢٤جهات ذات عالقة (اإل

وك في تحصیلها مخصص دیون  )٤٧٬٧٥٤( )٣٦٫٣٣٩(   مش
 ١٩٣٬٢٤٠  ٢٦٦٫٩٢٩   

  
ة مخصص  انت وك في تحصیلها التأمینأقسا حر   :على النحو التالي المش

  
٢٠١٦  ٢٠١٥   
  سعودي)الریـ(ألف  سعودي)ریـال (ألف 

ة السنة ٣٦٬٣٣٩ ٢٢٫٠٩٤    الرصید في بدا
 المخصص للسنة ١٤٬٧١٢ ١٤٫٢٤٥ 

 المستخدم خالل السنة )٣٬٢٩٧( ـــ      
ة السنة ٤٧٬٧٥٤ ٣٦٫٣٣٩       الرصید في نها

متها    تجاوزت موعد استحقاقها دون أن تنخفض ق
 یوماً  ١٨٠أكثر من  المجمــــــــــوع

 
  یوماً  ١٨٠إلى  ٩١
 

  یوماً  ٩٠أقل من 
 

سمبر  ٣١ما في    ٢٠١٦د
ال سعود األلف ر الغ    الم

 مدینةاقسا تأمین  ٤٥٬٩٩٧ ٣١٬٦١٤ ٦٤٬٩٤٨ ١٤٢٬٥٥٩
  جهات ذات عالقة - مدینةاقسا تأمین  ٧٦٬٧٥٥ ١٢٬٦٨٤ ٨٬٩٩٦ ٩٨٬٤٣٥

وك في تحصیلها - )٦٬٦٤٥( )٤١٬١٠٩( )٤٧٬٧٥٤(   اقسا تأمین مش
 ، صافيمدینةاقسا تأمین  ١٢٢٬٧٥٢ ٣٧٬٦٥٣ ٣٢٬٨٣٥ ١٩٣٬٢٤٠

   
متها    تجاوزت موعد استحقاقها دون أن تنخفض ق
  المجمــــــــــوع

 
  یوماً  ١٨٠أكثر من 

 
  یوماً  ١٨٠إلى  ٩١
 

  یوماً  ٩٠أقل من 
 

سمبر  ٣١ما في    ٢٠١٥د
األلف رال سعود الغ    الم

 اقسا تأمین مدینة ٩٢٬٨٥٥ ٤٢٬٤٩٢ ٣٩٬٧٣٣ ١٧٥٬٠٨٠
  جهات ذات عالقة - اقسا تأمین مدینة ٧٠٬٤٩٤ ٥٧٬٦٩٤ - ١٢٨٬١٨٨

وك في تحصیلها ـــ   )١٥٫٠٢٨( )٢١٫٣١١( )٣٦٫٣٣٩(   اقسا تأمین مش
 اقسا تأمین مدینة، صافي ١٦٣٫٣٤٩   ٨٥٫١٥٨ ١٨٫٤٢٢ ٢٦٦٫٩٢٩ 



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٢٦ 

   

  أقساط تأمین مدینة، صافي ( تتمة)    -٨
قة، أن  ـع من المتوقع بناًء علـى الخبـرة السـا متهـا. لـ أقسـا التـأمینیـتم اسـترداد جم س مـن المدینـة التـي لـم تـنخفض ق

ـــة العظمـــى منهـــا بـــدون  ة الحصـــول علـــى ضـــمانات مقابـــل الـــذمم المدینـــة ولـــذا فـــإن الغالب عـــة لـــد الشـــر الممارســة المت
ـًا  ضمان. مثلـون تقر أقسا التأمین المدینة فإن أرصدة أكبر خمسة عمـالء  ما یتعل  مـمـ %٥٧وف ا ن هـذا الرصـید 

سمبر  ٣١في    ).  %٥٧ًا :٢٠١٥( ٢٠١٦د
  

  ، صافيالتأمینمعید مستح من     -٩
٢٠١٦  ٢٠١٥     
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 معید التأمینمدینة من  ذمم ٢٢٬٦١١ ٢٥٫٨٦٢ 
وك في تحصیلها )٢٬٠٠٧( )٢٫٣٥٢(   مخصص دیون مش
 ٢٠٬٦٠٤ ٢٣٫٥١٠  

  
ة مخ إن  وك في تحصیلها  التأمینصص أقسا حر     :على النحو التاليالمش

٢٠١٦  ٢٠١٥    
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

ة السنة ٢٬٣٥٢ ٢٫٤٦٢   الرصید في بدا
 المخصص للسنة ١٬١٢٣ ـــ   
س المخصص - )١١٠(   خالل السنة ع
 خالل السنة المشطوب  )١٬٤٦٨(  -
 ة السنةالرصید في نها ٢٬٠٠٧ ٢٫٣٥٢ 

  
متها    تجاوزت موعد استحقاقها دون أن تنخفض ق
  المجمــــــــــوع

 
 یوماً  ١٨٠أكثر من 

 
  یوماً  ١٨٠إلى  ٩١
 

  یوماً  ٩٠أقل من 
 

سمبر  ٣١ما في    ٢٠١٦د
ال سعود األلف ر الغ    الم

 التأمینمعید ذمم مدینة من  ١٧٬٧٢٦ ١٬٥٩٩ ٣٬٢٨٦ ٢٢٬٦١١
وك في تحصیلهامخصص  - - )٢٬٠٠٧( )٢٬٠٠٧(   دیون مش

 ، صافيالتأمینمعید ذمم مدینة من  ١٧٬٧٢٦ ١٬٥٩٩ ١٬٢٧٩ ٢٠٬٦٠٤
  

متها    تجاوزت موعد استحقاقها دون أن تنخفض ق
  المجمــــــــــوع

 
  یوماً  ١٨٠أكثر من 

 
  یوماً  ١٨٠إلى  ٩١
 

  یوماً  ٩٠أقل من 
 

سمبر  ٣١ما في    ٢٠١٥د
األلف رال سعود الغ    الم

 معید التأمینذمم مدینة من  ١٧٫٨٧٠ ٤٫٥٤٩ ٣٫٤٤٣ ٢٥٫٨٦٢ 
وك في تحصیلها ـــ   ـــ    )٢٫٣٥٢( )٢٫٣٥٢(   مخصص دیون مش
 معید التأمین، صافيذمم مدینة من  ١٧٫٨٧٠   ٤٫٥٤٩ ١٫٠٩١ ٢٣٫٥١٠ 

  
ع  قة، أن یتم استرداد جم متهـا. قالتـي لـم تـنخفض  مینالتـأمـن معیـد المدینـة  الـذمممن المتوقع بناًء على الخبرة السا

ــة العظمــى منهــا ة الحصــول علــى ضــمانات مقابــل الــذمم المدینــة ولــذا فــإن الغالب عــة لــد الشــر س مــن الممارســة المت  لــ
  بدون ضمان.

  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٢٧ 

   

  ةمؤجلتناء وثائ تكالیف اق    -١٠
٢٠١٦  ٢٠١٥     
  سعودي)ریـال(ألف  سعودي)ریـال (ألف 

  ینایر ١ما في  ٢٤٬٥٥٠ ١٣٫٩٨٥ 
 التكالیف المتكبدة خالل السنة ٢٤٬٨٨٣ ٣٩٫١٩٨ 
 المحمل للسنة )٣٨٬٧٠٧( )٢٨٫٦٣٣(
سمبر ٣١ما في  ١٠٬٧٢٦ ٢٤٫٥٥٠   د

  
  مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخر   -١١

  
٢٠١٦  ٢٠١٥  
 سعودي)ریـال(ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 مؤجلة إلدارة المطالبات أتعاب ١٬٤٤٩ ١٫٥٠٨
٠٥٣٥٬ ٤٫٦١٤ مدفوعة مقدما مصروفات 
  فوائد مستحقة ٢٬٣٢٠ ١٫٢١٧

 استردادات للمطالبات ١٥٬٠٠٠ ١٧٬٠١٥
  سلف للموظفین ١٬٥٧٢ ٢٬٢٠٧

  ىأخر ٥٬٤٢٠ ١٤٬٠٨٢
٣٠٬٨١٤ ٤٠٫٦٤٣   

  
ة  -١٢ تب     األثاث والتجهیزات والمعدات الم

  التأمینعملیات 
  

  سیارات
  

 اثاث وتجھیزات 
أجھزة كمبیوتر 

  بیةومعدات مكت
تحسینات على 

  المأجور
٢٠١٦  

  االجمالي
٢٠١٥  

  االجمالي
  ریـال (ألف كلفة:تال

 سعودي)  
  ریـال (ألف 

 سعودي)  
  ریـال (ألف 

 سعودي)  
ریـال (ألف 

 سعودي)
  ریـال (ألف 

 سعودي)  
  ریـال (ألف 

 سعودي)  
   

٤٣١٢٤٧٬٨١٧٥٬٩٥٤٠٬٤  بدایة السنةفي   ٣٩٣٬٢٢  ٩٩٣٬٢٠  
 ١٬٤٠٠ ١٬٦٧٠ ٥٨٢١٬٠٧٥٣٣٧-  اضافات

 ٢٢٬٣٩٣ ٢٤٬٠٦٣ ٤٣١٨٬٥٠٥١٠٬٢٥٠٤٬٨٧٧  الرصید النھائي
     االستھالكات:

٣٣٠١٦٧٬٧٥٩٠٬٧١٠٦٬٤  بدایة السنةفي   ١٩٣٬١٩  ٥٢٥٬١٦  
 ٢٬٦٦٨ ١٬٩٠٢ ٥٥٦٦٤٨٨٣٣٠٠  المحمل للسنة

 ١٩٬١٩٣ ٢١٬٠٩٥ ٣٨٥٧٬٨٣١٨٬٤٧٣٤٬٤٠٦  الرصید النھائي
     الدفتریة:صافي القیمة 

  ٢٬٩٦٨ ٤٦٦٧٤١٬٧٧٧٤٧١  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 

 ٣٬٢٠٠  ١٠١١٬٠٨٠١٬٥٨٥٤٣٤  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١في 
  

  
  ةغیر مكتسب ةدخل عمول  -١٣

  

٢٠١٦  ٢٠١٥   
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 ینایر ١كما في  ٣٥٬١٦٠ ٢٩٫٤٤٣
 عموالت مستلمة خالل السنة  ٧٩٬٢٧٧ ٥٠٫٤٣٢

)٤٤٫٧١٥(  )٨٣٬٥٧٧(   عموالت مكتسبة خالل السنة 
  دیسمبر ٣١كما في  ٣٠٬٨٦٠ ٣٥٫١٦٠

  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٢٨ 

   

   غیر المكتسبة التأمین الحركة في اقساط   -١٤
٢٠١٦  ٢٠١٥   
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

٥٩١٬٧٩١ ٤٣١٫١٨٨  ینایر  ١إجمالي األقساط غیر المكتسبة كما في 
)٢٩٤٬٧٦٢( )٥٩١٫٧٩١(  دیسمبر ٣١الي األقساط غیر المكتسبة كما في إجم
 األقساط غیر المكتسبةاجمالي الحركة في  ٢٩٧٬٠٢٩ )١٦٠٫٦٠٣(
      
)١٧٤٬٢٥٠( )١٦٥٫٩٣٦(  ینایر  ١حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة كما في 

١٨٤٬٩٠٦ ١٧٤٫٢٥٠  ر دیسمب ٣١حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة كما في 
 األقساط غیر المكتسبة فيالحركة في حصة معیدي التأمین  ١٠٬٦٥٦ ٨٫٣١٤

 الحركة في األقساط غیر المكتسبة، صافي ٣٠٧٬٦٨٥ )١٥٢٫٢٨٩(
  

    المطالبات  -١٥
٢٠١٦  ٢٠١٥   

 سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 

٧٥٠٬١٧٣ ٧٥٥٫٠١٤  إجمالي المطالبات المدفوعة 
٥٦١٬١٥٢ ٥٩٢٫٢٦٣  دناه)أ  (أ)یضاح اإلفي نھایة السنة (انظر  تحت التسویةالي المطالبات إجم

١٬٣١١٬٣٢٥ ١٫٣٤٧٫٢٧٧   
)٥٩٢٬٢٦٣( )٣٥٠٫٦٩٢(  في بدایة السنة تحت التسویةإجمالي المطالبات 

٧١٩٬٠٦٢ ٩٩٦٫٥٨٥  إجمالي المطالبات المتكبدة
)٢٥٨٬٠٧٣( )١٠٣٫٤٦٢(  المبالغ المستردة من معیدي التأمین

)٣٢١٬٦٩٧( )٣٠٥٫٧٦٩( 
 كما في نھایة السنة تحت التسویةحصة معیدي التأمین من المطالبات 

 أدناه) (ب) یضاحاإل(انظر 
)٥٧٩٬٧٧٠( )٤٠٩٫٢٣١(  

٣٠٥٬٧٦٩ ١٠٠٫٨٤٥  في بدایة السنة تحت التسویةحصة معیدي التأمین من المطالبات 
)٢٧٤٬٠٠١( )٣٠٨٫٣٨٦(   حصة معیدي التأمین من المطالبات

٤٤٥٬٠٦١ ٦٨٨٫١٩٩   صافي المطالبات المتكبدة
  
الي  یتضمن .١ ات إجم ي  تحت التسویةالمطالب ا ف دة  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كم ات متكب ا مخصص مطالب غ عنھ م یبل ل

 سعودي). لایرملیون  ٢٤٤٫٨٨: ٢٠١٥سعودي ( لایرملیون ٣٥٤٫٦ بمبلغ
ن  .٢ أمین م دي الت ة معی ویة حص ت التس ات تح ي المطالب ا ف مبر  ٣١كم ات  ٢٠١٦دیس ص للمطالب من مخص تتض

 ملیون لایر سعودي). ٦٣٫٥٣: ٢٠١٥ملیون لایر سعودي (١٧٩٫٤٧المتكبدة وغیر المبلغ عنھا بمبلغ 
ع .٣ دي  من المتوق ن معی ة م الغ المطلوب ع المب أمیناستالم جمی اریخ التقری الت ن ت ى عشر شھرا م تم خالل اثن ر. ی

  .المخاطر المتعلقة بھاعلى أساس نسبة توزیع من المطالبات تحت التسویة  التأمیناحتساب حصة معیدي 
  

  جدول تطویر المطالبات
دة اال ان یبین الجدول التالي المطالبات المتكبدة ة والمتكب ات المبلغ ك المطالب ي ذل ا ف غ عن ھالمتراكمة بم م یبل ا ل ل ھ لك

ات  سنة حوادث متعاقبة بتاریخ كل مركز مالي، ومع الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ. ان تطور أالتزام ؤدي  مینالت ی
  نھائیة للمطالبات.لالى قیاس قدرة الشركة على تقدیر القیمة ا

  
ركة إ دف الش ى تھ اظ عل ى الحف ال احتیاطیل وص اعم ة بخص أمینات كافی ر الت ا ازاء خب تم حمایتھ ي ی دیھا لك  ةل

إن فكثر تأكیدا التصبح لمطالبات اتیة، وبینما تتطور المطالبات والتكلفة النھائیة لوتطورات مطالبات مستقبلیة غیر مو
ر المو ات غی رات المطالب تبعاد االخب ك اس نجم عن ذل ا ی ذفھا مم تم ح ة سوف ی نوات  الحوحتیاطیاتی ن س ادث ات م

ى احتیاطیالمنصرمة. ومن اجل الحفاظ على  تبعاد ال ذا االس ن ھ ر م ل الكثی وم الشركة بتحوی ة تق ات تیاطیاحات كافی
دما  ة عن نة الحوادث الحالی یقن بشكل اكس اك ت تحقاقا وھن ل اس ات أق ور المطالب ون تط قر بیك ة یتعل ة  بالتكلف النھائی

  للمطالبات.
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٢٩ 

   

  المطالبات (تتمة)  -١٥
  

  جدول تطویر المطالبات (تتمة)
  التالیة:المالیة ن التحلیل الثالثي للمطالبات على حوادث على امتداد السنوات إ

  
 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في       

وما قبلھا ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ المجموع سنة الحوادث

  )سعوديریـال  (ألف

 ٧٩٦٬٤٣٠ ٩١٥٬٨١٤ ٧٠٦٬٤٩٢ ٨٤٢٬٤٥٧ ٦٧٠٬٢٥١ 

  تقدیر اجمالي تكلفة 
  المطالبات:

  في نھایة سنة الحادث
  بعد سنة  ٨٢٦٬٣٠٠ ٩٧٠٬٧٩٥ ٧٤٣٬٩٨٢ ٨٢٦٬٨٧٠ - 
  بعد سنتین ٨٥٢٬٠٩٤ ٩٧٥٬١٢٧ ٥٧٠٬١٤٤ - - 
 - - - ٢٧٩٥٬٩٣   سنوات ٣بعد  ٨٦٣٬٩١٩ 
  سنوات ٤بعد  ٨٧٢٬٧١٧ - - - - 

٨٧٢٬٧١٧ ٧٩٥٬٩٣٢ ٥٧٠٬١٤٤ ٨٢٦٬٨٧٠ ٦٧٠٬٢٥١ ٣٬٧٣٥٬٩١٤ 
التقدیر الحالي للمطالبات 

المتراكمة

)٣٧٢٬٠٣٢( )٣٬١٧٤٬٧٦٢(  )٦٣٢٬٧١١(  )٥٣٤٬٢٩٧(  )٧٧١٬٩٦٨( )٨٦٣٬٧٥٤(  
  المدفوعات المتراكمة 

  حتى تاریخھ 

٥٩١٩٤٬١ ٢٩٨٬٢١٩ ٥٦١٬١٥٢  ٨٬٩٦٣ ٢٣٬٩٦٤ ٣٥٬٨٤٧ 
المطالبات المسجلة في قائمة 

المركز المالي
  

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١       

سنة الحوادث وما قبلھا ٢٠١١ ٢٠١٢  ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ المجموع

  سعودي)ریـال (ألف 

 ١٫٣٣٧٫٠٧٢ ٧٩٦٫٤٣٠ ٩١٥٫٨١٤ ٧٠٦٫٤٩٢ ٨٤٢٫٤٥٧ 

  تقدیر اجمالي تكلفة 
  المطالبات:

  ثفي نھایة سنة الحاد
ــ           بعد سنة  ١٫١٨٥٫٣٠٦ ٨٢٦٫٣٠٠ ٩٧٠٫٧٩٥ ٧٤٣٫٩٨٢
ــ         ــ          بعد سنتین ١٫٢٢٦٫٢٩١ ٨٥٢٫٠٩٤ ٩٧٥٫١٢٧
ــ         ــ        ــ          سنوات ٣بعد  ١٫٢٥٢٫٦٣٦ ٨٦٣٫٩١٩
ــ         ــ        ــ        ــ          سنوات ٤بعد  ١٫٢٦٢٫٣٤٠ 

٤٥٧٨٤٢٫ ٤٫٦٨٧٫٨٢٥  ٧٤٣٫٩٨٢ ٩٧٥٫١٢٧ ١٫٢٦٢٫٣٤٠ ٨٦٣٫٩١٩ 
التقدیر الحالي للمطالبات 

  المتراكمة

)٤٫٠٩٥٫٥٦٢( (381,345) )٦٧٦٫٢٨٣( )٩٣٢٫٦٦٤( )٨٥٠٫٧٥٨( )١٫٢٥٤٫٥١٢(
  المدفوعات المتراكمة 

  حتى تاریخھ 

٤٦١٫١١٢  ٥٩٢٫٢٦٣ ٧٫٨٢٨ ١٣٫١٦١ ٤٢٫٤٦٣ ٦٧٫٦٩٩
المطالبات المسجلة في 

 يقائمة المركز المال
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    مستحقات وذمم دائنة اخر   -١٦
٢٠١٦  ٢٠١٥   

سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 

  
  التأمینعملیات 

 مصاریف مستحقة ٢٢٠ ٢٤٨
 ورش الصیانة ٣٬٦١٨ ٢٫١٨٣

 إدارة المطالبات أتعاب ٧٦٢ ٧٨٢
 مستحق للمستشفیات ٤٨٦ ٨٫٣٤١
 وسطاء التأمین ٣٬٢١٤ ٥٫١٣٣

 مسح أتعاب ال ٢٬٥٨٠ ــ  
 دائنةعموالت وحوافز  ٩٬٥٠٧ ٢٫٦٦٥
دائنةأتعاب مجلس الضمان الصحي ١٩٦ ١٫٢٥٢
دائنةأتعاب إشراف وتفتیش  ٧٨٤ ١٫٨٤٥
 دائنةضریبة استقطاع  ١٦٬٦٨٠ ٥٫٨٢٩
 أخرى ١٥٬١٥٧ ٩٫٣١٨

٥٣٬٢٠٤ ٣٧٫٥٩٦  
  

ة الدخل – ١٧ اة وضر   الز
ة الد اة وضر ـاة الهیئـة العامـة للألنظمــة  خـل المسـتحقة وفقـاً   تم إحتساب الز ة . ان و ز ـة الســعود المملكـة العر الــدخل 

ما یلي: ة الدخل للسنة هي  اة وضر ة لوعاء مخصص الز س   العناصر الرئ
٢٠١٦  ٢٠١٥    
سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال(ألف    

    
   رأس المال ٤٩٠٫٠٠٠ ٢٨٠٫٠٠٠
 ودیعة نظامیة (٧٣٬٥٠٠) (٢٨٫٠٠٠)

 النظامي حتیاطياال ٣١٬٩٤٤ ٣١٫٩٤٤
  خسائر متراكمة (٢٢١٬٨٨٨) (١٦٠٬٤٦٠)

  نھایة الخدمة للموظفین مكافأة ١٦٬٠٦٩ ١١٬٩٧٤
  استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق (٢١٦٬٠٥٣) -

 ات مفتوحة أخرىمخصص ٥٣٬٣٧٢ ٣٥٬٧٣٢
 والمعدات، صافي األثاث والتجھیزات (٢٬٩٦٨) (٣٬٢٠٠)

٧٦٬٩٧٦ ١٦٧٬٩٩٠  
 السنة )خسارةدخل / ( ٩٩٬٧٦٨ (٥٢٬٩٧٥)

  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا ١٥٬٨٣٥ ١٤٬٢٤٥
 نھایة الخدمة للموظفین مكافأة ٢٬٥٧٠ ٤٬٠٩٥
 مخصصات فنیة أخرى (٢٬١٨٧) ٨٬٢٥٠

 معدلة للسنة )خسارةدخل / ( ١١٥٬٩٨٦ (٢٦٬٣٨٥)

 الوعاء الزكوي ١٩٢٬٩٦٢ ١٤١٬٦٠٥
 )%٩٩: ٢٠١٥( %٩٩المساھمین السعودیین بنسبة العائد إلى  ١٩١٬٠٣٢ ١٤٠٬١٨٩

 %٢٫٥الزكاة بواقع  ٤٬٧٧٦ ٣٫٥٠٥

  ضریبة دخل  

  %)و١: ٢٠١٥( %١مساھمین غیر السعودیین بنسبة للالعائد الدخل  ١٬١٦٠ ــ     
 %٢٠ضریبة الدخل بواقع  ٢٣٢ ــ     

  الزكاة وضریبة الدخل ٥٬٠٠٨ ٣٫٥٠٥
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ة الدخل – ١٧ اة وضر   ( تتمة) الز
  

ما یلي:إ ة الدخل هي  اة وضر ة مخصص الز   ن حر
  

٢٠١٦  ٢٠١٥   
سعودي)ریـال (ألف    سعودي)ریـال(ألف 

 
 

 الرصید في بدایة السنة  ١٤٬٦٨١ ١١٫١٧٦
 المحمل للسنة ٦٬٠٠٠ ٣٬٥٠٥

 الرصید في نھایة السنة  ٢٠٬٦٨١ ١٤٫٦٨١
  

  
ة حققت خسائر خالل السنة لم یتم احت ة ما ان الشر   دخل.الساب مخصص لضر

الت وفقـا لألنظمـة الما عـض التعـد ـاة ترجـع أساسـا إلـى  ة والنتائج الخاضعة للز ـة ذات إن الفروقات بین النتائج المال ل
  العالقة.

ة وهـذه األنظمـة  ـة السـعود ـاة فـي المملكـة العر ة ألنظمـة الز و استنادا إلى فهـم الشـر خضـع تتم احتساب الوعاء الز
ــاة والــدخل ("الهیئــة العامــة للت مختلفــة والــرط الصــادر عــن لتفســیرا ــة الهیئــةز و لتــي ا") قــد یختلــف عــن االقــرارات الز

ة.   قدمتها الشر
: و   وضع الرط الز

ة  ة للسنوات المنته و ة اقراراتها الز سـمبر  ٣١ منقدمت الشر موجبهـا علـى شـهادات  ٢٠١٥الـى  ٢٠٠٩د وحصـلت 
اة المقیدة.    الز

  
ة علـى الـرط النهـائي للسـنوات مـن  ٢٠١٣نة خالل س ـة فیهـا بـرط  الهیئـةمـن  ٢٠١١الـى  ٢٠٠٩حصلت الشر مطال

مبلـــغ  م  ١٧,٦٩اضـــافي  مـــا قامـــت اإلدارة بتقـــد ـــاٍف.  . تعتقـــد اإلدارة ان المخصـــص الحـــالي  ملیـــون رــــال ســـعود
أن نتیجة هذا االعتراض ستكون  ـل حـال، خـالل ف اعتراض على الرط االضافي ولدیها الثقة   سـنةي صالحها. وعلـى 

ة بــدفع مبلــغ ٢٠١٤ ـــال ســعود بخصــوص هــذه الروطــات. لــم تقــم  ١٤,٢٨٨، قامــت الشــر بإصــدار  الهیئــةملیــون ر
و للسنوات من    .٢٠١٤إلى  ٢٠١٢الرط الز

  
    رأس المال  – ١٨

ه والمصدر  یبلغ مة السهم الواحد ملیون  ٢٨ال سعود مقسم الى ـملیون ر ٢٨٠رأس المال المصرح  ال ـر  ١٠سهم ق
 .   سعود

ة المنعقدة في  ة غیر العاد ة العموم ع الثاني  ٢٩اعتمد المساهمین في اجتماع الجمع فبرایر  ١٨هـ المواف ١٤٣٦ر
مبلغ ٢٠١٥ ة  ة حصلت على موافقة الجهات  ٢١٠م  إصدار أسهم حقوق أولو ، وحیث أن الشر ملیون رـال سعود
ة فقدالتنظ سعر  ٢١تم اصدار  م ة    ٢٢أت في رـال للسهم الواحد خالل فترة االكتتاب والتي بد ١٠ملیون أسهم عاد

ة من ٢٠١٥مارس  ١٠م وانتهت في ٢٠١٥فبرایر  ة وتم زادة رأس مال الشر  ٢٨٠م. وقد استكملت اإلجراءات النظام
ة مبل ٤٩٠ملیون رـال سعود إلى  . تكبدت الشر تكلفة إصدار ٩٥,٤غ  ملیون رـال سعود  ملیون رـال سعود 
مبلغ  ه من خال ٢١٠لزادة رأس المال  ة والذ تم احتسا ل ملیون رـال سعود من خالل إصدار أسهم حقوق أولو

ة.   قائمة التغیرات في حقوق المساهمین األول
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اطي  – ١٩     نظامي احت
ات  ات نظام شر ًا مع متطل ةفـي المملكـة ال التأمینتمش ـة السـعود ن عر ة بتكـو ـاطي،  تقـوم الشـر ة نظـامي بنسـ احت

ــاطيإلــى أن یبلــغ هــذا اال الــدخل الســنو للمســاهمینمــن صــافي  %٢٠ مــا أن .  مــن رأس المــال المــدفوع %١٠٠ حت
ة السـنة، فلـم یـتم  ما في نها ة تكبدت خسائر متراكمة،  ـل إلـى االالالشر ـاطيتحو ا ذهـالنظـامي خـالل السـنة.  إن  حت

اطي غیر قابل للتوزع.   االحت
  
ة   – ٢٠ عة نظام   ود

  
٢٠١٦    ٢٠١٥  
سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  

 عملیات المساھمین   
 ودیعة نظامیة ٧٣٬٥٠٠  ٤٩٫٠٠٠

  
ة ة السعود ات نظام التأمین في المملكة العر ًا مع متطل ة بإیـداعتمش ـة  ، قامت الشـر عـة النظام ةالود ٪ مـن ١٠ بنسـ

متــه  رأس المــال المــدفوع ـــال ســعود ( ٤٩مــا ق مر  ٣١ملیــون ر ســ ـــال ملیــون  ٤٩: ٢٠١٥د فــي بنــك تــم  )ســعودر
اره من قبل مؤسسة النقد العري السعود (ساما) ة ح التصرف فـي. إخت ـة بـد ال تمتلك الشر عـة النظام ون هـذه الود

عة موافقة    هي مستحقة لساما. ساما و العموالت الناتجة عن هذه الود
ـــة مـــن  عـــة النظام ة بزـــادة الود ح  %١٥إلـــى  %١٠خـــالل الســـنة ، قامـــت الشـــر  ٧٣,٥مـــن رأس المـــال المـــدفوع لتصـــ

  ملیون رال وفقا لما هو مطلوب من قبل ساما.
  

  األساسي والمخفض السهم خسارة – ٢١
  

م صــافي  )خســارة( / رــح یــتم احتســاب ســنة علــى المتوســط المــرجح لعــدد األســهم لا )خســارةدخــل / (الســهم للســنة بتقســ
   .المصدرة واألسهم القائمة للسنة

  
ــة  س عنصــر عــالوة إصــدار حقــوق األول قة لــتع ــأثر رجعــي للســنة الســا أ) تــم تعــدیل المتوســط المــرجح لعــدد األســهم 

ة الدولي رقم  ار المحاس ات مع ة السهم" على النحو التالي: ٣٣حسب متطل   "رح
٢٠١٦    ٢٠١٥   

ما في  ٤٩٬٠٠٠  ٢٨,٠٠٠ ة الصادرة  )ـینایر (ألف ر ١األسهم العاد  ال سعود
ة أسهمتأثیر اصدار  -  ١٨,٢٣٨  حقوق األول
ة (ألف ر ٤٩٬٠٠٠  ٤٦,٢٣٨ )ـالمتوسط المرجح لعدد األسهم العاد  ال سعود

  
استخدام العامل ا قة  ة للسنة السا ة السـعر  ١,٣لمعـادل تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد لزائـد اوهـو نسـ

ة النظرة عند  رــال سـعود  ٢١,٦١رـال سـعود للسـهم العـاد وسـعر االغـالق عنـد  ١٦,٦٣عن الحقوق من الناح
ه السهم قبل اصدار    ة.و حقوق األولأسهم للسهم العاد في آخر یوم تم تداول ف

  
  التالي: ب) تم احتساب خسارة السهم األساسي والمخفض على النحو

٢٠١٦    ٢٠١٥   
)ـ(ألف رصافي الرح / (الخسارة) للسنة  ٩٩٬٧٦٨  )٥٢,٩٧٥(  ال سعود

ة  ٤٩٬٠٠٠  ٤٦,٢٣٨ ضاح  )االالف(المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد  "أ") ٢١(اإل
)٢،٠٤  )١,١٥  ( الرـال السعود  رح / (خسارة) السهم األساسي والمخفض (

  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٣٣ 

   

ةالمصارف العم - ٢٢ ة واإلدار     وم
٢٠١٦  ٢٠١٥  
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 التأمینعملیات   
  موظفین تكالیف ٨٤٬٦٦٤ ٧٤٫٣٠٨

مھنیةو أتعاب قانونیة ٢٬٨٢١ ١٫٥١٨
 تباإیجار مك ٩٬٥٥٦ ٩٫١٣٢
 استھالك  ١٬٩٠٢ ٢٫٦٦٨
 تبامصاریف مك ١٬٨٦٧ ١٫٥٩٠
 مصاریف اتصاالت ٣٬٥١٧ ٣٫٩٧٩

٥١٥ ١١٦  مصاریف سیارات 
  ضریبة استقطاع ٨٬٠٠٠ ٢٫٠٠٠
قرطاسیة و مطبوعات ١٬٧٧٣ ٢٫٦١٠

 نقل وبرید ٥٤٦ ٥٦٠
 كھرباء ٤٢٥ ٢٩٨

 أخرى ٣٬٤٨٩ ٤٫٩٧٠
١١٨٬٧١٥ ١٠٣٬٧٤٩ 

      
    عملیات المساھمین  ٢٠١٦  ٢٠١٥
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 أتعاب مھنیة ٥٧٢ ٦٩٩
 ىأخر ٥٨١ ٥٥٨

٧١٫٢٥  ١٬١٥٣   
  

ة - ٢٣   المعلومات القطاع
  

ة، اعتمــــدت  الشــــر ــــة  ًا مــــع طرقــــة إعــــداد التقــــارر الداخل ة  دارةاإلتمشــــ ة لنشــــاطات الشــــر النســــ قطاعــــات األعمــــال 
ما هو مبین أدناه. اتها    وموجوداتها ومطلو

  
ــة  ــة واإلدار مــا تضــمن موجــودات القطاعــات ال ت .ســتثماروایــرادات االال تتضــمن نتــائج القطاعــات المصــارف العموم

ات  ع عمل مـه ، و  التأمینیت ـع، وأقسـا تـأمین مسـتحقة (صـافي)، و اسـتثمار من نقد وما في ح  ذمـم مدینـةات متاحـة للب
،  وموجوداتوعة مقدما فمصارف مدو ، (صافي) لمعید التأمین ـات المسـاهمین، أخر وأثـاث وذمـم مسـتحقة مـن عمل

ة. تب   وتجیزات ومعدات م
  

ــــات القطاعــــات ال تت ، و ، التــــأمینذمــــم دائنــــة لمعیــــد ضــــمن مطلو ومصــــروفات مســــتحقة، ذمــــم دائنــــة لحملــــة الوثــــائ
ات أخر  افأةومطلو ة الخدمة للموظفین. ، وم   نها

  
مــا یتعلــ ن ة تــم إعتمــاد قطاعــات التشــغیل مــن قبــل اإلدارة ف ــة للشــر ــة إعــداد التقــارر الداخل شــاطات مــا یتوافــ مــع آل

ة وموج اتها المبینة أدناه:الشر   وداتها ومطلو
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٣٤ 

   

ة - ٢٣   (تتمة) المعلومات القطاع
  

   طبي مركبات طاقة أخرى المجموع
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال(ألف

 سعودي)
  

 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 إجمالي أقساط تأمین مكتتبة ٦٥٬٦٦٧ ٤٩١٬٨١٠ ٨٩٬٣٣٤ ١٧٢٬٧٨٤ ٨١٩٬٥٩٥

)٤٩٢٬٠٩٧(  )١٤٨٬١٤٢(  (٨٧٬٧٩٦) )٢٤٣٬٩٤٤(  )١٢٬٢١٥(  أقساط إعادة تأمین مسندةیخصم:  
)٤٬١٩١(  )٢٬٤٧٤(  فائض خسارة أقساط التأمین (٥٦٥) (١٬١٥٢) - 

 صافي أقساط تأمین مكتتبة ٥٢٬٨٨٧ ٢٤٦٬٧١٤ ١٬٥٣٨ ٢٢٬١٦٨ ٣٢٣٬٣٠٧
 التغیر في صافي أقساط تأمین غیر مكتسبة ٣٤٬٠٧٠ ٢٦٩٬٣٠٤ (١٩) ٤٬٣٣٠ ٣٠٧٬٦٨٥
 صافي أقساط تأمین مكتسبة ٨٦٬٩٥٧ ٥١٦٬٠١٨ ١٬٥١٩ ٢٦٬٤٩٨ ٦٣٠٬٩٩٢

 من عملیات إعادة التأمین  مكتسبةعموالت  - ٤٩٬٠٣٦ ١٬٩٠٢ ٣٢٬٦٣٩ ٨٣٬٥٧٧
 صافي االیرادات ٨٦٬٩٥٧ ٥٦٥٬٠٥٤ ٣٬٤٢١ ٥٩٬١٣٧ ٧١٤٬٥٦٩

 إجمالي المطالبات المدفوعة ٨٠٬١٥٥ ٥٢٣٬١٨٠ - ١٤٦٬٨٣٨ ٧٥٠٬١٧٣
)٢٥٨٬٠٧٣(  )١٣٧٬٩٤٠(  - )١١٩٬٨٢٣(  )٣١٠(  المدفوعة یخصم: حصة معیدي التأمین 

 صافي المطالبات المدفوعة ٧٩٬٨٤٥ ٤٠٣٬٣٥٧ - ٨٬٨٩٨ ٤٩٢٬١٠٠
 التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة (١٤٬٤٣٧) (٢٩٬١١٣) ٨ (٣٬٤٩٧) (٤٧٬٠٣٩)
 صافي المطالبات المتكبدة ٦٥٬٤٠٨ ٣٧٤٬٢٤٤ ٨ ٥٬٤٠١ ٤٤٥٬٠٦١

  تكالیف اقتناء وثائق التأمین ٥٬١١٥ ٢٦٬١٨٩ - ٧٬٤٠٣ ٣٨٬٧٠٧
  قائمة  مخاطراحتیاطي  - - - (٣٬٤٩٣) (٣٬٤٩٣)

  مخصص معالجة المطالبات - ٥٨٨ - - ٥٨٨
 احتیاطي كوارث - - - (٦٨٣) (٦٨٣)
 احتیاطات فنیة أخرى (٣٤٥) ١٬٧٤٦ - - ١٬٤٠١

 صافي التكالیف والمصاریف ٧٠٬١٧٨ ٤٠٢٬٧٦٧ ٨ ٨٬٦٢٨ ٤٨١٬٥٨١
 اإلكتتابصافي نتائج  ١٦٬٧٧٩ ١٦٢٬٢٨٧ ٣٬٤١٣ ٥٠٬٥٠٩ ٢٣٢٬٩٨٨

)١١٨٬٧١٥(  )غیر موزعة(مصاریف عمومیة و اداریة      

)١٥٬٨٣٥(      
مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (غیر 

  موزع)
)٥٬٦١٨(  )٧٧٤(  (٤٤٦) )٣٬٠١١(  ب إشراف وتفتیشأتعا (١٬٣٨٧) 
)١٬٠٠٦(  أتعاب مجلس الضمان الصحي (١٬٠٠٦) -  -  - 

 (غیر موزعة) ایرادات استثمار     ١٥٬٩٧٧
 إیرادات أخرى (غیر موزعة)     ٤٬١٩١

 من عملیات التأمین الفائض     ١١١٬٩٨٢

   



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٣٥ 

   

ة (تتمة) – ٢٣   المعلومات القطاع
  

   طبي مركبات طاقة أخرى المجموع
ریـال (ألف 
 دي)سعو

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف
 سعودي)

ریـال (ألف 
  سعودي)

ریـال(ألف
 سعودي)

  
 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في  كما

 موجودات عملیات التأمین  
    

 حصة إعادة التأمین لألقساط غیر المكتسبة ٩٬٠٧٠ ٧٧٬٣٤٢ - ٩٨٬٤٩٤ ١٨٤٬٩٠٦
 لمطالبات تحت التسویةحصة إعادة التأمین ل ٥٢١ ٤٨٬٠٥٩ ٦٤٠ ٢٧٢٬٤٧٧ ٣٢١٬٦٩٧

 مؤجلةوثائق  اقتناء تكالیف ١٬٥١١ ٥٬٤٠٠ - ٣٬٨١٥ ١٠٬٧٢٦
 غیر موزعة موجودات     ٦٧٤٬٧٥٦

مجموع موجودات عملیات التأمین     ١٬١٩٢٬٠٨٥
    
مطلوبات وفائض عملیات التأمین     
      

غیر مكتسبةتأمین أقساط  ٢٨٬٥٦٣ ١٥٧٬٩٨٩ - ١٠٨٬٢١٠ ٢٩٤٬٧٦٢
قائمة مخاطراحتیاطي  - - - ٢٬٩٩٣ ٢٬٩٩٣
مخصص معالجة المطالبات - ٥٬٣٦٧ - - ٥٬٣٦٧
 احتیاطي كوارث - - - ١٬٠٨٩ ١٬٠٨٩
احتیاطات فنیة أخرى ٧٦ ١٬٩٦٩ - ٧٥٧ ٢٬٨٠٢

تسویةالمطالبات تحت  ٢٤٬١٧٤ ٢٤٤٬٥٠٤ ٦٤٨ ٢٩١٬٨٢٦ ٥٦١٬١٥٢
بةموالت غیر مكتسدخل ع - ١١٬٠٤٩ - ١٩٬٨١١ ٣٠٬٨٦٠

غیر موزعةوفائض متراكممطلوبات      ٢٩٣٬٠٦٠

١٬١٩٢٬٠٨٥     
مجموع المطلوبات والفائض المتراكم

 لعملیات التأمین

  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٣٦ 

   

ة (تتمة) – ٢٣   المعلومات القطاع
  

   طبي مركبات طاقة أخرى المجموع
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ـالری(ألف

 سعودي)
  

  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
٧٩٤٫٥٧١ ١٥٦٫٥٠٠ ١٩٧٫٠٧٧ ١٫٢٧١٫٧٣٦ ١٢٣٫٥٨٨  إجمالي أقساط تأمین مكتتبة

)٣٧١٫٩٧٣( )١٥٥٫١٦١( )١٥٣٫٨٠٦( )٦٥٫٠٨٥( ٢٫٠٧٩  أقساط إعادة تأمین مسندةیخصم: 
)٨٫١٣٢( )٣٫٣٧٧( (٢٫٦٧٦)    ــ (٢٫٠٧٩)  فائض خسارة أقساط التأمین

٧٢٦٫٨١٠ ٢٫٦٩٤ ٣٨٫٥٣٩ ٨٩١٫٦٣١ ١٢٣٫٥٨٨  صافي أقساط تأمین مكتتبة
(١٥٢٫٢٨٩) ٤٫٥١٠ (٧٨) (١٥٧٫٤٧٥) ٧٥٤  التغیر في صافي أقساط تأمین غیر مكتسبة
٥٦٩٫٣٣٥ ٢٫٦١٦ ٤٣٫٠٤٩ ٧٣٩٫٣٤٢ ١٢٤٫٣٤٢  صافي أقساط تأمین مكتسبة
٢٫٣٧٥ ٢٫٦٢٥ ٣٩٫٧١٤ ٤٤٫٧١٥ ١  التأمین  من عملیات إعادة مكتسبةعموالت 

٥٧١٫٧١٠ ٥٫٢٤١ ٨٢٫٧٦٣ ٧٨٤٫٠٥٧ ١٢٤٫٣٤٣  صافي االیرادات

٤٩٢٫٣٩٥     ــ ١٠٦٫٦٥٢ ٧٥٥٫٠١٤ ١٥٥٫٩٦٧  إجمالي المطالبات المدفوعة
)١٠٣٫٤٦٢( )٩٣٫٦٢٢( ــ      )٧٫٦٢٤( )٢٫٢١٦(  المدفوعة یخصم: حصة معیدي التأمین

٤٨٤٫٧٧١     ــ ١٣٫٠٣٠ ٦٥١٫٥٥٢ ١٥٣٫٧٥١  بات المدفوعةصافي المطال
٤٣٫٨٦٧     ــ ٣٫٨٠٨ ٣٦٫٦٤٧ (١١٫٠٢٨)  التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة

٥٢٨٫٦٣٨     ــ ١٦٫٨٣٨ ٦٨٨٫١٩٩ ١٤٢٫٧٢٣  صافي المطالبات المتكبدة
٢٨٫٦٣٣ ٧٫٩٤٨ ١٤٫٥٦٨     ــ ٦٫١١٧   تكالیف اقتناء وثائق التأمین
ــ         ــ ٣٫٢٠٣ ٣٫٢٠٣   قائمة  اطرمخاحتیاطي     ــ
٢٫٣٧٤     ــ     ــ ٢٫٣٧٤   مخصص معالجة المطالبات    ــ
ــ         ــ ١٫٢٧٢ ١٫٢٧٢  احتیاطي كوارث    ــ
٢٢٣     ــ ٧٥٧ ١٫٤٠١ ٤٢١  احتیاطات فنیة أخرى

٥٤٥٫٨٠٣     ــ ٣٠٫٠١٨ ٧٢٥٫٠٨٢ ١٤٩٫٢٦١  صافي التكالیف والمصاریف
٢٥٫٩٠٧ ٥٫٢٤١ ٥٢٫٧٤٥ ٥٨٫٩٧٥ (٢٤٫٩١٨)  صافي نتائج عملیات التأمین

)٧٤٩٫١٠٣(  )غیر موزعة(مصاریف عمومیة و اداریة 

)١٤٬١٣٥(
مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (غیر 

  موزع)
)٤٫٦٦١( )٨٤٦( (٧٨١) )٢٫٤٠٨( (٦٢٦)  أتعاب إشراف وتفتیش
)١٫٣٣٦( ــ     (١٫٣٣٦)    ــ     ــ  أتعاب مجلس الضمان الصحي

٣٬٤٢٩  (غیر موزعة) ایرادات استثمار 
١٬٣٤٨   ایرادات أخرى 

(٦٠٫١٢٩)  العجز من عملیات التأمین 

   



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٣٧ 

   

ة (تتمة) – ٢٣   المعلومات القطاع
  

   طبي مركبات طاقة أخرى المجموع
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال(ألف

 سعودي)
  

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١ في كما
 موجودات عملیات التأمین  
    

ــ      ١١٥٫٨٤٧ ١٧٤٫٢٥٠ ٥٨٫٤٠٣ ــ       حصة إعادة التأمین لألقساط غیر المكتسبة
٢٩٨٫٩٨٤ ٣٠٥٫٧٦٩ ــ      ٦٫٧٨٥ ــ       حصة إعادة التأمین للمطالبات تحت التسویة
٦٫٤٣٤ ٢٤٫٥٥٠ ــ      ١٤٫٥٦٢ ٣٫٥٥٤  مؤجلةوثائق  اءاقتن تكالیف

 غیر موزعة موجودات  ٩٨٥٫٠٩٥
مجموع موجودات عملیات التأمین   ١٫٤٨٩٫٦٦٤

    
مطلوبات وفائض عملیات التأمین 
    

٤٠٨٫٣٥٤ ٧٨ ١٢٩٫٧٩٧ ٥٩١٫٧٩١ ٥٣٫٥٦٢ غیر مكتسبةتأمین أقساط 
ــ      ٦٫٤٨٦ ٦٫٤٨٦ ــ      ــ      قائمة مخاطراحتیاطي 
ــ      ٤٫٧٧٩ ــ      ٤٫٧٧٩ ــ      مخصص معالجة المطالبات
ــ      ١٫٧٧٢ ١٫٧٧٢ ــ      ــ       احتیاطي كوارث
ــ      ٧٥٧ ١٫٤٠١ ٢٢٣ ٤٢١ احتیاطات فنیة أخرى

ــ      ٣٢١٫٨٣١ ٥٩٢٫٢٦٣ ٢٣٢٫٣٤٣ ٣٨٫٠٨٩ تسویةالمطالبات تحت 
ــ      ٢٢٫٦٢٢ ٣٥٫١٦٠ ١٢٫٥٣٨ ــ      عموالت غیر مكتسبة دخل

غیر موزعةوفائض متراكممطلوبات    ٢٥٦٫٠١٢

١٫٤٨٩٫٦٦٤   
مجموع المطلوبات والفائض المتراكم

 لعملیات التأمین
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  المعامالت مع الجهات ذات العالقة – ٢٤
  

فین الموظو ،دارة، والشركات الواقعة تحت سیطرة أعضاء مجلس اإلدارةتتكون الجھات ذات العالقة من مجلس اإل
  الرئیسیین. 

  
  فیما یلي تفاصیل اھم المعامالت مع الجھات ذات العالقة خالل السنة:

  
  

  دیسمبر ٣١ الرصید كما في
 مبلغ المعامالت للسنة المنتھیة

  الجھة ذات العالقة  طبیعة المعامالت  دیسمبر ٣١

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥      
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
الریـ(ألف 

سعودي)
ریـال (ألف

سعودي)
  

  التأمینعملیات 
       
         
 مجموعة بن الدن السعودیة  اقساط تامین  ٨٧٬١٨٤ ٩٣٫٤٠٩   

  مدفوعات ومطالبات )١١٦٬٩٥٥( )١٠٧٫٤٢٦( ٩٨٬٤٣٥ ١٢٨٬٢٠٦
     
  أعضاء مجلس اإلدارة:          

)٤٨٨(  -  
)١٫٤٢٦(  

٢٫٨٠٣ 
-  

٤٨٨ 
  تسویة  أتعاب

  خدمات المطالبات واالخطار   مدفوعة مطالبات
        
  رخدمات المطالبات واالخطا  أقساط تأمین - ٣٧٦    
  مدفوعات ومطالبات )١٠٩( )٦٤٢(  -  )١٠٩(
     
  مكتب المحامي حسان محاسني  أقساط تأمین ٦١٤ ٥١٥    

 مدفوعات ومطالبات )٧٥١( )٤٩٦(  )٤٦(  ٩١
     

 - ــ    
  

٤٬٧٢٥ ٤٫٨٥٦ 
  ف مكافآت ومصاری

  متعلقة 
 كبار التنفیذیین 

     
  عملیات المساھمین        
    
مدفوعات مستلمة - ــ     )٢٧٠( )٢٧٠(  نجم لخدمات التأمین
   

 ١٬١٦٩ ١٫١٢٣ ٦٢ ــ    
 مكافآت أعضاء
  مجلس اإلدارة

 أعضاء مجلس اإلدارة

  
  الشهرة – ٢٥

  
ة  ة في اتفاق ـهدخلت الشر ـائع")  – ینللتـأم مع یـو. سـي. أ حـرن ("ال ة علـى عملال نـاًء علیهـا اسـتحوذت الشـر ـات و

ـارًا مـن  ة اعت ة السعود ائع في المملكة العر سـمبر  ٣١تأمین ال ال ــملیـون ر  ٦٥٦,٩٥مبلـغ إجمـالي مقـداره  ٢٠٠٨د
ــ ٧٨,٤ســعود ومبلــغ شــهرة مقــداره  . تــم اعتمــاد المعاملــة مــن قبــل مؤسســة النقــد ـملیــون ر العرــي الســعود ال ســعود

عــد  الكامــل  ــائع تــم دفعــة  عــد الحصــول علــى الموافقــة المحــددة مــن  ٢٠٠٨("المؤسســة"). مبلــغ الشــهرة المســتح لل و
  المؤسسة.

  
مـة یتطلـب تقـدیر المبلـغ القابـل لالسـترداد مـن الوحـدات المحققـة للنقـد ا لتـي إن تحدید مد تعرض الشهرة النخفاض الق

اســتخدام تتتعلــ بهــا الشـــهرة. تــم تحد مـــة قیــد االســـتعمال  وقعـــات یـــد المبلــغ القابـــل لالســترداد اســتنادًا إلـــى احتســاب الق
ة المعتمدة من قبـل مجلـس اإل ة من الموازنات المال نمـو التـي تغطـي مـدة خمـس سـنوات. إن معـدل ال دارةالتدفقات النقد

ة إلجمالي أقسا  إلـى  %١٠نوات القادمة ستكون في نطـاق على مد الخمس س التأمینالسنو المرصودة في المیزان
ـة مـن الوحـدات المحققـة ).  %١٥إلى  %٩,٢: ٢٠١٥(. %١٥ شیر إلى أن التدفقات النقد إن معدل النمو المستخدم 

عد خمس سنوات ستكون  ـة هـو ومعدل الخصـم المطبـ لتوقعـات التـدفق ).%٣ز:٢٠١٥( %٣،٨للنقد   %١١ات النقد
مة القابلة لالسترداد.لقد اتضح من ن ).%١١,١: ٢٠١٥( مة الدفترة للشهرة هي أقل من الق م أن الق   تائج التقی
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  الشهرة (تتمة) – ٢٥
  

ة: ة لالفتراضات التال النس ة  مة قید االستعمال هي األكثر حساس   إن احتساب الق
  

  التأمینمعدل نمو أقسا  
 معدالت الخصم  
 ة أثناء فترة التوقع   الحصة السوق
 عد فترة التوقعمعدالت النمو ا ة ما    لمستخدمة في استقراء التدفقات النقد

  
مـة قیـد االسـتعمال، فـإن اإل م الق عـدم تـوافر تغیـرًا معقـوال محـتمال فـي أ مـن االفت دارةأما بخصوص تقی راضـات تعتقـد 

بیر. ل  ش مة القابلة لالسترداد  مة الدفترة الق   أعاله قد تتسبب في تجاوز الق
  

  ر  ــــــــخاطالم إدارة - ٢٦
  

  
مة المخاطر   حو

ـــة المقـــررة والتـــي  اســـات واإلجـــراءات والوســـائل الرقاب ة فـــي مجموعـــة مـــن الس الشـــر مـــة المخـــاطر الخاصـــة  تتمثـــل حو
ة فـي قبـول المخـاطر المرغـوب  ز فلسفة الشـر ة. تتر مي الحالي لتحقی األهداف اإلستراتیج ل التنظ هـا بتستخدم اله

ة المتعلقـة بـوالمعروفة والتي تتو  تعـرض . تدارةاإلوقبـول المخـاطر والمعتمـدة مـن مجلـس  إدارةاف مـع الخطـة اإلسـتراتیج
ة لمخاطر  ـةو  ،التأمین ٕاعادةو  ،التأمینالشر ـات النظام المتطل والعملـة  ، ومخـاطر االئتمـان والسـیولةالمخاطر المتعلقـة 

ة وأسعار العمولة ومخاطر السوق.   األجنب
  

ل      رالمخاط إدارةه
ة المخاطر. عة ومراق ة لتحدید ومتا م داخل الشر مي مح ل تنظ س ه   تم تأس

  
  

   دارةاإلمجلس 
ا المسؤولة عن  دارةاإلإن مجلس  مـةهو الجهة العل م التوجیال حو قـوم بتقـد ات عتمـاد اإلسـتراتیجا و  هـاتمخـاطر حیـث 

ة. اسات لتحقی األهداف المحددة للشر   والس
    
ا دارةاإل   العل
قًا مـن  دارةاإل اسـة محـددة مسـ ة ضـمن س ة من أجل تحقی األهـداف اإلسـتراتیج ات الیوم ا مسئولة عن العمل بـل قالعل

شأن قبول المخاطر. ة    الشر
  

ة ٕادارةلجنة المراجعة و      المراجعة الداخل
ــات  مراجعـةیـتم  ًا مـن قبـل  إدارةعمل ة ســنو ـة والتــ إدارةالمخـاطر داخــل الشـر االمراجعــة الداخل ــة  لتأكــد مـني تقـوم  فا

م مــع  إدارةلتــزام بهــذه اإلجــراءات. تقــوم اإلجــراءات ومــن اال ــات التقــو افــة عمل حــث نتــائج  ــة ب دارة إلاالمراجعــة الداخل
ا النتائج وال العل م تقرر  اشرة إلى لجنة المراجعةوتقد ات م   .توص

 
سي الطار إ ة هـو ح إدارةن الهدف الرئ ـة للشـر ة مـن احـداث المخاطر المال ـة الشـر مـاتحقیـ اهـداف مال تعیـما  ـة 

  .في ذلك عدم استغالل الفرص
  

عة من قبل  ة والطرق المت المخاطر التي تواجهها الشر ما یلي ملخصًا    :للتخفیف من حدتها دارةاإلف
  
  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٤٠ 

   

   (تتمة)ر ـــإدارة المخاط - ٢٦
  

     التأمینمخاطر  إدارة
موجب عقد تأمین تمثل  ـة إن المخاطر  ـه مـع عـدم التأكـد مـن حجـم وزمـن المطال المخـاطر بوقـوع حـادث مـا مـؤمن عل

ـات والمز  موجـب هـذه العقـود فـي المطال ة  ة التــي تواجههـا الشـر سـ ــا الناتجـة عـن ذلـك الحـادث.  تتمثـل المخـاطر الرئ ا
ــات  مــة الدفترــة لمطلو ــة المدفوعــة التــي تزــد عــن الق خضــع ذلــك لتكــرار و التــأمینالفعل ــات والمز .  و ـــا حجــم المطال ا

لــة األجــل. تتحســن تغیــرات المخــاط ــات طو ــة المدفوعــة أكثــر مــن تلــك المقــدرة أصــال والتطــورات الالحقــة للمطال ر الفعل
بــر مــن عقــود  حیــث أن المحــافظ األكثــر تنوعــًا تكــون أقــل تــأثرًا  التــأمینوذلــك بتوزــع مخــاطر الخســائر علــى محفظــة 

  غیر المتوقعة. األحداثفظة و في أ جزء من المح اتر التغی
 
اسات ن إ ات  األقساالمتعلقة جراءات اإلو الس ات  التأمینوعمل ضًا وضوح صالح ـات وحدودها وأ  ینالتـأمتنفیذ عمل

ل دقیـــ االشـــخاص المخـــولین الم شـــ ـــار عقـــود هـــي التـــي تـــنظم  غیرهـــا مـــن و  التـــأمین ٕاعـــادةو  التـــأمینســـؤولین عـــن اخت
طة ظروفال ة التطورات في السوق العالمي واال. یتم التأالمح ما تتم مراق ل دور  ش مـي قلكد من تطبی هذه النظم 

ات سس وقواعد ألى إل مع هذه التطورات وترجمتها مر، یتم التفاعذا ما تطلب األوإ والمحلي.  م عمل   .التأمینتح
  
ة لمخــاطر إ النســ ســي  ــة المخــاطر الرئ ــاس مراق ــل هــ التــأمینن مق مــن  أطــراف ثالثــةلــى إذه المخــاطر مــن فــي تحو

ة التأمینإعادة خالل  عـ التأمین إعادة. یتم وضع عمل أسـاس نسـبي وغیـر نسـبي مـع حـدود احتجـاز مختلفـة ت ا المسندة 
ع عقـود  ة معتمـدة علـى معیـد تـأمین التـأمین إعـادةلخطو االعمال. یتم تنو دة منفـرد أو عقـد إعـا حیـث ال تكـون الشـر

  .تأمین منفرد
  
ـات أـالرغم مـن و . التـأمینمخـاطر  دارةإل التـأمین إعـادةخدم ستت ة لـدیها ترتی عفـي ن هـذا الأال إإعـادة تـأمین، ن الشـر  

ة إل النســ ـــذلك فــإن التعــرض لمخـــاطر االعتمــاد ال یــزال قائمـــا  ســي و مــؤمن رئ ة مــن مســـؤولیتها   التـــأمینعــادة الشــر
ـون عنـده معیـد إالمسند  مسـؤول غیـر التـأمینلى الحد الـذ  ـات اقـادر علـى الوفـاء  . ههـذ التـأمینإعـادة ته ضـمن ترتی

ة من مخاطرة  ـات  اإلئتمانتقلل الشر الـدخول فـي ترتی قبتـه م جیـد یـتم مراتـأمین مـع معیـد تـأمین ذو تقیـ إعـادةهذه 
م. یتم على اساس دور  ـة لمعیـد  تقیـ مراجعـة  التـأمینالسـمعة االئتمان ل سـنو وذلـك  ـة قبـل ا مالءتهـمشـ  رامإبـلمال

ة مخاطر االأ عقد معهم اطي. تتم مراق ات  من خالل رصد حت مها ولـم تـتم  التأمینالمخصصات لمطال التي تم تسـل
تها تعدیل هذا المخصص  تسو ل منتظم و   .ذا دعت الحاجة لذلكإ -ش

  
ات و  التأمینمراجعة خبیر  اطالمستقل للمطال اتاحت   ات المطال

اســتخدام خبیــر فــي شــؤون  التــأمینمخــاطر  ن حــدةالتخفیــف مــجــل مــن أ ة  للمراجعــة الدورــة لنمــاذج  التــأمینتقــوم الشــر
ة  فا ذلك التحق من  ات المتوقعة و ة والمطال ات الشر اطمطال ات.احت   ات المطال

  
ة س   االفتراضات الرئ

ة من في التقالذ  األساسين االفتراض إ ة الخسارة النهائ ة، و المدیرات هو نس ـة  تم تحدید الخسـارةقدرة للشر النهائ
ان. التأمیناستخدام طرقة خبیر    قدر االم

  
ات   الحساس

ة أ ــات الن تعتقــد الشــر ــات نتیجــة مطلو ة ناقصــا حصــة  التــأمین موجــب عقــودالمطال ــات تحــت التســو (اجمــالي المطال
ــات تحــت ال التــأمینمعیــد  ــة،مــن المطال اف ــة الســنة  ة) فــي نها ــدة وأ تســو ــالغ غیــر مؤ ت ن المــدفوعاإال أن هــذه الم

ـــ ـــة قـــد تختلـــف عــــن التزامـــات المطال ـــة. إالفعل ـــات ات المســـجلة فــــي القـــوائم المال لعـــدد مــــن  التــــأمین حساســـةن مطلو
ة . تســتند االفتراضــات ة للتغیــر فــيحساســ النســ ــا الخســارة للســنة  ــات والتغیــر فــي المطال ــات المطال ة ت المتكبــدمطلو

ـاطينقـص فــي زــادة /  %١٠سـاس بلــغ عنهـا علــى أغیـر الم ة و احت ــات تحـت التســو نقــص فــي  / زـادة %١٥المطال
ات المتكبدة وغیر ال ما هو موضح أالمطال   دناه:مبلغ عنها 
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ات   (تتمة) الحساس
  

  ٢٠١٦  
ـال سعود   ألف ر

  ٢٠١٥  
  ألف رـال سعود

 %١٠تأثیر   ت التسویة لمعیدي التأمینصافي المطالبات تح
ادة   ز

 %١٠تأثیر   
  نقص

 %١٠تأثیر   
  زادة

 %١٠تأثیر   
  نقص

                
  )١٠,٥١٥    )١٠,٥١٥(    ٦٬٤٣٣    )٦٬٤٣٣  

  
  ٢٠١٦  

ـال سعود   ألف ر
  ٢٠١٥  

  ألف رـال سعود
اطي ا  احتی غ عنھ م یبل دة ل ات متكب دي مطالب لمعی

  التأمین
 %١٥تأثیر 

ادة   ز
 %١٥تأثیر   

  نقص
 %١٥تأثیر   

  زادة
 %١٥تأثیر   

  نقص
                
  )٢٧,٢٠١    )٢٧,٢٠١(    ٢٦٬٢٦٩    )٢٦٬٢٦٩  

  ٣٧,٧١٦    )٣٧,٧١٦(    ٣٢٬٧٠٢    )٣٢٬٧٠٢(  المجموع
  

الغها ات وم     تكرار المطال
ــة مخــاطر  ســي، بتغط ل رئ شــ ة،  العدیــد مــن العوامــل. تقــوم الشــر الغهــا  ــات وم ــن أن یتــأثر تكــرار المطال ن میالتــأم

ــاتو  ،الطبــي حــر  التــأمینو ، العامــةالحــوادث و  ،الســطوو  ،الحرــو  ،المر عقــود تــأمین قصــال ــات  یرة . تعتبــر هــذه العمل
ـات  عادةً األجل ألنه یتم  ـالغ عـن المطال تها اإل سـاعد فـي التوتسـو ـة قصـیرة. وهـذا مـن شـأنه أن  قلیـل خـالل فتـرة زمن

  .التأمینمن مخاطر 
  

    الحر والسطو
ــ وغیرهــا مــن المخــاطر  ة لعقــود التــأمین ضــدالنســ ســي فــي األضــرار مــن الحر الحرائــ والســطو، یتمثــل الخطــر الرئ

م  مـة االسـتبدال أو أسـاس التعـوض مـع القـ ـالرجوع إلـى ق ة لمصـلحة المـؤمن لـه. تالناجمـة المتعلقـة بهـا،  ر عتبــالمناسـ
م الممتلكــات المتضــررة بنــا إعــادةتكلفــة  ــات التــي تــؤد إلــى إعاقــة العمــلوالوقــت الء أو تــرم العمل مــن  مســتغرق للبــدء 

ســ ــاتالعوامــل الرئ الممتلكــات یــتم تغو . ة التــي تــؤثر علــى مســتو المطال مــا یتعلــ بتــراكم الضــمانات المتعلقــة  طیتهــا ف
ات  ة التأمین إعادةمن خالل إتفاق   .النسب

  
ات     المر

ات ة للتأمین على المر ة و ، تتمثل المخاطر االنس ات الجسـد الوفاة واإلصـا ات المتعلقة  ة في المطال س تبـدیل أو لرئ
یز في إضافة إ الغیرإصالح ممتلكات  ة تر ات المؤمنة. لد الشر مثـل  التأمینلى المر ارات والـذ   ٪٥٠على الس

    .التأمین األقسامن إجمالي 
ضـــات  مـــا یتعلـــ  التـــي تقررهـــاعتبـــر التعو ـــاتالمحـــاكم ف اتوا الوف ودرجـــة االضـــرار فـــي الممتلكـــات مـــن أهـــم  الصـــا

ـة  ة تغط ات. لد الشـر  تـأمین عـن أخطـار الخسـائر الناتجـة عـن تضـرر إعـادةالعوامل التي تؤثر على مستو المطال
ة في حادث واحد   .أكثر من مر

  

  
ض عن حوادث العمل     الحوادث العامة والتعو

ةو حــوادث مثــل فقــدان المــال، یــتم اإلكتتــاب لفئــات متنوعــة مــن التــأمین علــى ال ضــات العمــال، و ، الحــوادث الشخصــ تعو
ـــةوالتـــأمین ضـــد الغیـــر، ، الســـفرو  ضـــات المهن ضـــات المحتملـــة ال. إن حجـــم الخســـائر أو األضـــرار و والتعو التـــي قـــد تعو

ات.تقررها المحاكم  ة التي تؤثر في مستو المطال س   هي من العوامل الرئ
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حر      ال
سـي للخطـر فـي  حـر هـو فقـدان أ التـأمینعتبر العنصر الرئ ضـاعة المـؤمن علیهـا أو ال  تلـف السـفینة نفسـهاو تلـف ال

ـــات ســـبب الحـــوادث  ـــة.  تعـــوض المختلفـــة ممـــا یـــؤد إلـــى مطال ـــة أو الجزئ الخســـارة أو  مقـــدارن إعـــن الخســـارة الكل
سي الذ یؤثر على مسـتو  ـات المطالضرر هو العامل الرئ ـة فـي نطـاقعلـى المخـاطر  التـأمین. یـتم ال  المملكـة العر

ة.  ات یالسعود ات مع شر ة. التأمین إعادةتم إجراء ترتی ات النسب   من خالل اإلتفاق
  

  

یز مخاطر     التأمینتر
ة لحوادث م النس غطي المخاطر  ة عقد  س لد الشر ن أن تعرضفردة نل ة لمخاطر تأمین متعددة م . قامـت  الشر

ة ب ة.  التأمین إعادةالشر اف لمواجهـة المخـاطر التـي قـد تنطـو علـى دعـاو قضـائ س لـدعلى نحو  ة  لـ أ الشـر
بیرة لم یتم التوصل إلى م ات  الغمن تارخ  سنو واحدةلغها أو توقیت دفعها في غضون امطال   .عنها اإل

  

  
  الطبيالتأمین 

ة  م إســتراتیج ل جیــد مــن حیــث نــوع المخــاطر الطبــي ال التــأمینتــم تصــم شــ ة لضــمان تنــوع المخــاطر  الشــر خاصــة 
بیــر مــن خــالل تنــوع القطاعــات وال ل  شــ ــن تحقیــ ذلــك  م ــا المــؤمن علیهــا. و ــة وذلــك ومســتو المزا منــاط الجغراف

ـن األسعار تأخذ أللتأكد من  ـات الفعل ـة للمطال اد ـة والمراجعـة االعت ة الحال ار الظـروف الصـح لمنـتج ة وسـعر ااالعت
ة لمتا ة واإلجراءات التفصیل ما تقوم الشر ات.  عة الجادة والنشطة اعة المطال اسة تقوم على المتا اع س ـات لت لمطال

ة غیر المتوقعة الت ة المخاطر المستقبل ةوذلك لتغط ًا على الشر ن أن تؤثر سل م ـة ي  ة تغط  عـادةإ . یوجد لد الشر
ة.تأمین للحد من الخسائر  ة فرد أ مطال   المتعلقة 

  
ة ات النظام المتطل     المخاطر المتعلقة 

ة.  ـــة الســـعود ـــة فـــي المملكـــة العر ـــات األنظمـــة المحل ة لمتطل ـــات الشـــر هـــذه األنظمـــة فقـــط  ال تتطلـــبتخضـــع عمل
ــة رأس المــال لتقلیــل م فا عــض القیــود مثــل  ــة النشــاطات فحســب، بــل وتفــرض  خــاطر الحصــول علــى الموافقــات ومراق

ات  ینها من سداد إلتزاماتها غیر المتوقعة عند نشوئها. التأمینالعجز واإلفالس من قبل شر   ولتم
  

    مخاطر اإلئتمان 
ة مـا، شأن أداة مال التزاماته  لطـرف ممـا یـؤد إلـى تكبـد ا تتمثل مخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء 

ة لكافة فئااآلخر  النس ة.  ة المقتناة من خسارة مال ةت الموجودات المال ة لمخـاطر االئتمـان القصـو  فـإن، الشر لشـر
ز المالي.تمثل  مة الدفترة المفصح عنها في قائمة المر   الق

  
اسات واإلجراءات  الس انًا  ما یلي ب ة لتقلیل مخاطر المعتمدةف   :اإلئتمان التي تتعرض لها الشر

  
ة بإبرام عقود  اسـة الشـر التـأمین عـادةإ و  التأمینتقوم الشر ة فقـط مـع جهـات معتـرف بهـا وذات سـمعة جیـدة. وتكمـن س

افــة العمــالء الــذین تــود التعامــل معهــم للتحقــ ــة. إضــافة  ــأن یخضــع  ــة اإلئتمان ــة ذلك ، یــتم مر لــوالدراســة مــن الناح اق
موجب عقود  الغ المستحقة  ة لمخاطر الدیون المعدض اصورة مستمرة لتقلیل تعر  التأمین عادةإ و  التأمینالم   .ومةلشر

  
ــة  ط، ومراق یــل ووســ الء والوســطاء وذلــك بوضــع حــدود إئتمــان لكــل و ــالو الحــد مــن المخــاطر المتعلقــة  ة  تقــوم الشــر

ةالذمم المدینة    .تحت التسو
  

ة مــن قبــل لجنــة ســتثمار تــدار المحفظــة اال اســة اال ســتثماراال إدارةة للشــر قــًا للس جنــة لتمــدة مــن ة المعســتثمار وذلــك ط
  .ستثماراال
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  مخاطر االئتمان (تتمة)
مخاطر اإلئتمان النا ما یتعل  ة األخر ف التعامل فقـط مـع بنـوك تجارـتجة عن الموجودات المال ة  ة ذات ، تقوم الشر

ة جیدةمر   .ز مالي قو وسمعة إئتمان
  

یز في مخا ةطر إئتمان هامال یوجد تر   .ة داخل الشر
  

ز المالي: ونات قائمة المر   یوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لم
  

التأمینعملیات    عملیات المساھمین ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف   

 سعودي)
 

 نقد وما فى حكمھ ٦١٬٧٣٦  ١٬٢٦٨
  ودیعة ألجل ١٣٦٬٠٧٠  ٧٤٬٦٠٠
٠٩٬٤٦٩١  ٣٥٬٣٥٥ استثمارات متاحة للبیع 
 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ١١٩٬٨٥٥  ٩٦٬١٩٨

أقساط تأمین وأرصدة إعادة تأمین مدینة ٢١٣٬٨٤٤  - 
أقساط غیر مكتسبةفيحصة معیدى التأمین ١٨٤٬٩٠٦  - 
تحت التسویةمطالباتفيحصة معیدى التأمین ٣٢١٬٦٩٧  - 

أخرىوموجوداتریف مدفوعة مقدمامصا ٣٠٬٨١٤  ١٬٣٠٥

١٬١٧٨٬٣٩١   ٢٠٨٬٧٢٦  
  
  
  

٢٠١٥دیسمبر  ٣١كما في  التأمینعملیات    عملیات المساھمین
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف   

 سعودي)
 

١٩٫٤٠٩ ٢٨١٫٥٤٦  نقد وما فى حكمھ
١٤٥٫٨٠٠ ١١٤٫٣٠٠   ودیعة ألجل

٨٥٫٨٨٨ ١٨٥٫٠٧٢ متاحة للبیعاستثمارات 
ــ      ٢٩٠٫٤٣٩ أقساط تأمین وأرصدة تأمین مدینة

ــ      ١٧٤٫٢٥٠ حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة
ــ      ٣٠٥٫٧٦٩ تحت التسویةالمطالباتأرصدةحصة معیدى التأمین من

٤٥١١٫ ٤٠٫٦٤٣ أخرىوموجوداتمصاریف مدفوعة مقدما

٥٤٨٫٢٥٢   ١٫٣٩٢٫٠١٩  

  
  مخاطر السیولة

ــة عنــد اســتحقاقهتت التزاماتهــا المال التعهــدات المتعلقــة  ة علــى الوفــاء  ا. یــتم مثــل مخــاطر الســیولة فــي عــدم مقــدرة الشــر
ات السیولة شهرًا، وتقوم  ة متطل ـة التزامـات عنـد دارةاإلمراق ـة لمواجهـة أ ـت التأكد مـن توفر السیولة الكاف م نشـوئها. و

ة جزء  استثمار ة.في ودائع ألبیر من سیولة الشر   جل لد بنوك محل
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خ    االستحقاقتوار
ة وذلـك علـى اسـاس  الشـر ـة الخاصـة  ات المال ـة غ االلتزامـاتیلخص الجدول أدناه توارخ استحقاق المطلو یـر التعاقد

ة: ق     المخصومة المتوقعة المت
 اإلجمالي

ولكن أقل  أكثر من سنة
 حتى سنة واحدة  واتسن ٥من 

 

 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في  سعودي)ریـال(ألف سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 التأمینالمطلوبات المالیة لعملیات 
  التأمینمعیدي لى إ ذمم دائنة ٩٧٬٣٠٦ ٢٩٬٧٥٨ ١٢٧٬٠٦٤

 أخرى مستحقة ومطلوبات مصروفات ٥٣٬٢٠٤ -  ٥٣٬٢٠٤
 تحت التسویةات مطالب ٥٦١٬١٥٢ -  ٥٦١٬١٥٢
٧١١٬٦٦٢ ٢٩٬٧٥٨ ٧٤١٬٤٢٠  

المطلوبات المالیة للمساھمین   
 أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات ٣٨٧ -  ٣٨٧

  لساما عمولة مستحقة للودیعة النظامیة -  ١٬٢٤٢ ١٬٢٤٢
 جھة ذات عالقةمستحق إلى  -  ٢٧٠ ٢٧٠

٣٨٧ ١٬٥١٢ ١٬٨٩٩  
المالیة إجمالي المطلوبات ٧١٢٬٠٤٩ ٣١٬٢٧٠ ٧٤٣٬٣١٩

  
  

 اإلجمالي
ولكن أقل  أكثر من سنة

 حتى سنة واحدة  سنوات ٥من 
 

 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١كما في  سعودي)ریـال(ألف سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 التأمینالمطلوبات المالیة لعملیات 

١٥١٫٢٨٣ ١٧٫١٠٦  معیدي التأمین ل ذمم دائنة ١٣٤٫١٧٧
٣٧٫٥٩٦ ــ    أخرى وفات مستحقة ومطلوباتمصر ٣٧٫٥٩٦

٥٩٢٫٢٦٣ ــ    تحت التسویةمطالبات  ٥٩٢٫٢٦٣
٧٨١٫١٤٢ ١٧٫١٠٦ ٧٦٤٫٠٣٦  

المطلوبات المالیة للمساھمین
٣٩١ ــ    أخرى مستحقات وذمم دائنة ٣٩١
٤٥٧ ٤٥٧ ــ    عمولة مستحقة للودیعة النظامیة 
٢٧٠ ٢٧٠ ــ    مستحق لجھة ذات عالقة 

١٫١١٨ ٧٢٧ ٣٩١   
٧٨٢٫٢٦٠ ١٧٫٨٣٣ ٧٦٤٬٤٢٧ إجمالي المطلوبات المالیة

  
  محفظة السیولة

ــة علــى أ ــز المــالي مبن ــات بتــارخ قائمــة المر ــة المخصــومة و ال یوجــد مطلو عهــا مســتحقة أســاس التــدفقات النقد ن جم
ورة أعاله.   السداد وف األسس المذ

  
ة   مخاطر العمالت االجنب

ـــةتتمثـــل مخـــاطر العمـــالت فـــي المخـــاطر  مـــة أداة مال نتیجـــة للتغیـــرات فـــي أســـعار الصـــرف  مـــا الناتجـــة عـــن تذبـــذب ق
ال ة  ة للشــر ســ ـــال األجنبــي. تــتم المعــامالت الرئ ســب دارةاإل. تعتقــد الســعودر ــة  ب ــأن مخــاطر وقــوع خســائر جوهر

ة ة، ات في أسعار الصرف األجنبي ضئیلالتقل التالي ال تقوم الشر ةالتحو لمخاطر العمالت و   .األجنب



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٦ د

 

  

  
٤٥ 

   

     (تتمة)ر ــــــــإدارة المخاط - ٢٦
ة     (تتمة) مخاطر العمالت االجنب

  سعوديریـال   دوالر أمریكى اإلجمالي

سعودي)ریـال (ألف   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في  سعودي)ریـال (ألف سعودي)ریـال (ألف
 التأمینموجودات عملیات    

 نقد وما فى حكمھ ٥٤٬٤٧٤ ٧٬٢٦٢ ٦١٬٧٣٦
٣٦٬٠٧٠١  ودیعة ألجل ١٣٦٬٠٧٠ -  

 متاحة للبیعات استثمار ١٠٠٬٣١٣ ٩٬١٥٦ ١٠٩٬٤٦٩
  استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق -  ١١٩٬٨٥٥ ١١٩٬٨٥٥
 ، صافياقساط تأمین مدینة ١٩٣٬٢٤٠ -  ١٩٣٬٢٤٠

  ، صافيمعیدي التأمینل ذمم تأمین مدینة ٢٠٬٦٠٤ -  ٢٠٬٦٠٤
 ى التأمین في أقساط غیر مكتسبةحصة معید ١٨٤٬٩٠٦ -  ١٨٤٬٩٠٦
 حصة معیدى التأمین في مطالبات تحت التسویة ٣٢١٬٦٩٧ -  ٣٢١٬٦٩٧

 وموجودات أخرىمصاریف مدفوعة مقدما  ٣٠٬٨١٤ -  ٣٠٬٨١٤

 مجموع موجودات عملیات التأمین ١٬٠٤٢٬١١٨ ١٣٦٬٢٧٣ ١٬١٧٨٬٣٩١
   
  موجودات المساھمین   

 كمھنقد وما فى ح  ١٬١٣٢ ١٣٦ ١٬٢٦٨
 ودیعة ألجل ٧٤٬٦٠٠ -  ٧٤٬٦٠٠
 متاحة للبیع استثمارات  ٢٠٬٦٥٩ ١٤٬٦٩٦ ٣٥٬٣٥٥
 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق -  ٩٦٬١٩٨ ٩٦٬١٩٨

 مجموع موجودات المساھمین ٩٦٬٣٩١ ١١١٬٠٣٠ ٢٠٧٬٤٢١
 مجموع الموجودات ١٬١٣٨٬٥٠٩ ٢٤٧٬٣٠٣ ١٬٣٨٥٬٨١٢

  
  
  

  ال سعوديریـ  دوالر أمریكى اإلجمالي

سعودي)ریـال (ألف   ٢٠١٥دیسمبر  ٣١كما في  سعودي)ریـال (ألف سعودي)ریـال (ألف
 موجودات عملیات التأمین   

٢٨١٫٥٤٦ ٢٨٫٩٦٥ ٢٥٢٫٥٨١  نقد وما فى حكمھ
١١٤٫٣٠٠ ــ      ١١٤٫٣٠٠  ودیعة ألجل
١٨٥٫٠٧٢ ٥٫٠٤٦ ١٨٠٫٠٢٦  متاحة للبیعاستثمارات 
٢٦٦٫٩٢٩ ــ      ٩٢٩٢٦٦٫  ، صافياقساط تأمین مدینة

٢٣٫٥١٠ ــ      ٢٣٫٥١٠   ، صافيمعیدي التأمینل ذمم تأمین مدینة
١٧٤٫٢٥٠ ــ      ١٧٤٫٢٥٠  حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة
٣٠٥٫٧٦٩ ــ      ٣٠٥٫٧٦٩  حصة معیدى التأمین في مطالبات تحت التسویة

٤٠٫٦٤٣ ــ      ٤٠٫٦٤٣  وموجودات أخرىدما مصاریف مدفوعة مق
١٫٣٩٢٫٠١٩ ٣٤٫٠١١ ١٫٣٥٨٫٠٠٨  مجموع موجودات عملیات التأمین

   
  موجودات المساھمین

١٩٫٤٠٩ ٧٫٦٥٦ ١١٫٧٥٣  نقد وما فى حكمھ 
١٤٥٫٨٠٠ ــ      ١٤٥٫٨٠٠  ودیعة ألجل

٨٥٫٨٨٨ ٥٫٩٢٦ ٧٩٫٩٦٢  متاحة للبیع استثمارات 
٢٥١٫٠٩٧ ١٣٫٥٨٢ ٢٣٧٫٥١٥  ت المساھمینمجموع موجودا

١٫٦٤٣٫١١٦ ٤٧٫٥٩٣ ١٫٥٩٥٫٥٢٣  مجموع الموجودات
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     (تتمة)ر ــــــــإدارة المخاط - ٢٦
ة   (تتمة) مخاطر العمالت االجنب

  
  سعوديریـال  دوالر أمریكى اإلجمالي

 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في  سعودي)ریـال(ألف سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
التأمینمطلوبات عملیات    

 معیدي التأمین ل ذمم دائنة ١٢٧٬٠٦٤ -  ١٢٧٬٠٦٤
 أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات ٥٣٬٢٠٤ -  ٥٣٬٢٠٤

 تحت التسویةمطالبات  ٥٦١٬١٥٢ -  ٥٦١٬١٥٢
إجمالي مطلوبات عملیات التأمین ٧٤١٬٤٢٠ -  ٧٤١٬٤٢٠

   
 مطلوبات المساھمین   

 أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات ٣٨٧ -  ٣٨٧
٬٢٤٢١   لساما عمولة مستحقة للودیعة النظامیة ١٬٢٤٢ -  
مستحق إلى جھة ذات عالقة ٢٧٠ -  ٢٧٠

 مجموع مطلوبات المساھمین ١٬٨٩٩ -  ١٬٨٩٩

مجموع المطلوبات ٧٤٣٬٣١٩ -  ٧٤٣٬٣١٩
  
  

  ریـال سعودي دوالر أمریكى اإلجمالي
 ٢٠١٥دیسمبر  ٣١ي كما ف سعودي)ریـال(ألف سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

مطلوبات عملیات التأمین   
١٥١٫٢٨٣ ــ     ١٥١٫٢٨٣  معیدي التأمین ل ذمم دائنة

٣٧٫٥٩٦ ــ     ٣٧٫٥٩٦  أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات
٥٩٢٫٢٦٣ ــ     ٥٩٢٫٢٦٣  تحت التسویةمطالبات 
٧٨١٫١٤٢ ــ     ٧٨١٫١٤٢  إجمالي مطلوبات عملیات التأمین

   
 بات المساھمینمطلو

٣٩١ ــ     ٣٩١  أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات
٤٥٧ ــ     ٤٥٧   لساما عمولة مستحقة للودیعة النظامیة
٢٧٠ ــ     ٢٧٠ مستحق إلى جھة ذات عالقة

١٫١١٨ ــ     ١٫١١٨  مجموع مطلوبات المساھمین

٧٨٢٫٢٦٠ ــ     ٧٨٢٫٢٦٠  مجموع المطلوبات
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   (تتمة)ر ــــــــإدارة المخاط - ٢٦
  

  مخاطر أسعار العموالت
ـة مـا نتیجـة التغیـ ة ألداة مال ـة المسـتقبل مـة أو التـدفقات النقد رات فـي تنشأ مخاطر أسـعار العمـوالت عـن تذبـذب فـي الق

ة لمخــاطر أســعار العمــوالتأســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق  عمولــة عائمــة الشــر ــة   الناتجــة . تعــرض األدوات المال
ة لمخـاطر العمـوالت الناتجـ عمولة ثابتة تعـرض الشـر ة  ة، بینما األدوات المال مولـة ة مـن مخـاطر ععن التدفقات النقد

مة العادلة    .الق
  

عــض  شــأن  ة لمخــاطر أســعار العمــوالت  شــأن اســتثمار تتعــرض الشــر مــهاتها و . تقــوم والودائــع ألجــل النقــد ومــا فــي ح
الحـــد مـــن مخـــاطر  ة  ـــالعمالت المســـجلة بهـــا الشـــر ـــة التغیـــرات فـــي أســـعار العمـــوالت  مراق أســـعار العمـــوالت وذلـــك 

  ات.ستثمار اال
  

ــس الجــدول أدنــاه أثــر مخــاطر أســعار العمــوالت علــى قائمــة  ســبب التغیــرات المحتملــة الــدخل الشــامل للع مســاهمین 
افة المتغیرات األخر ثابتةالمعقولة في أسعار العموالت مع    .قاء 

  
ةثل مت ة  الحساس على قائمة الـدخل الشـامل للمسـاهمین أثـر التغیـرات المفترضـة فـي أسـعار العمـوالت علـى دخـل الشـر

ما في  عمولة عائمة والمقتناة  ة  ات المال ة والمطلو سمبر: ٣١للسنة وذلك على أساس الموجودات المال   د
  
   للسنة ةالشامل (الخسارة) /الدخل األثر على   
 سعودي)ریـال (ألف  قاط األساسالتغیر في ن 

٢٬١٣٤ ٥٠ ٢٠١٦  
١٬٣٠٠ ٥٠ ٢٠١٥ 

  
  مخاطر أسعار السوق 

مــة العاد ــات الق ة ألداة ان مخــاطر أســعار الســوق هــي المخــاطر المتعلقــة بتقل ــة المســتقبل ــةلــة للتــدفقات النقد نتیجــة  مال
انــت هــذه  )تأو مخــاطر العمــال الفائــدةللتغیــرات فــي أســعار الســوق (بخــالف تلــك الناشــئة عــن مخــاطر أســعار  ســواء 

افــ ــة عوامــل أخــر مــؤثرة فــي  أ الجهــة المصــدرة لهــا أو  ــة أو  ة التغیــرات ناتجــة عــن عوامــل خاصــة بهــذه األداة المال
ة المشابهة المتداولة األد     السوق.في وات المال
    .دارةاإلمجلس  لتوجیهاتات من قبل صندوق متخصص وفقًا ستثمار اال إدارةتتم 
مة العادلة: ظه الق ه المقیدة    ر الجدول أدناه التسلسل الهرمي لألدوات المال

  
  المجموع  ٣المستوى   ٢المستوى ١المستوى  

     ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
     ات متاحة للبیعاستثمار

     اسھم حقوق ملكیة: 
 ٤٬٦٠١ - - ٤٬٦٠١  التأمینعملیات 

 ١٧٬٦٦٢ ١٬٩٢٣ ٧٬٦٩٤ ٨٬٠٤٥  عملیات المساھمین
      اسھم ائتمانیة:
 ١٠٤٬٨٦٨ - ١٠٠٬٠٠٠ ٤٬٨٦٨  عملیات التأمین

 ١٧٬٦٩٣ - - ١٧٬٦٩٣  عملیات المساھمین
  ١٤٤٬٨٢٤ ١٬٩٢٣  ١٠٧٬٦٩٤ ٣٥٬٢٠٧ 
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٤٨ 

   

  المخاطر (تتمة) إدارة - ٢٦
  

  (تتمة) أسعار السوق مخاطر 
 

  المجموع  ٣وى المست  ٢المستوى ١المستوى  
     ٢٠١٥دیسمبر  ٣١كما في 

     استثمارات متاحة للبیع
      اسھم حقوق ملكیة: 

ــ    ــ    ٢٩٫٨٧٧  التأمینعملیات   ٢٩٫٨٧٧ 
 ٣١٫٧٩٦ ١١٫٤٤٤١٨٫٤٢٩١٫٩٢٣  عملیات المساھمین

    اسھم ائتمانیة:
ــ    ٥٥٫١٩٥١٠٠٫٠٠٠  عملیات التأمین  ١٥٥٫١٩٥ 

ــ    ــ    ٥٦٫٠١٥  عملیات المساھمین  ٥٦٫٠١٥ 
  ٢٧٢٫٨٨٣ ١٫٩٢٣ ١٥٢٫٥٣١١١٨٫٤٢٩ 

  
ــع التأشــیر والتــي یــتم ادراج أثــر التغیــر  التكلفــة أو ســعر الب ــة غیــر مدرجــة مقیــدة  ة أدوات حقــوق ملك ي فــلــد الشــر

متها، وعندها  ع األداة أو عند انخفاض ق ـن  یتم قید التأثیر في قائمة الدخل الشامل للمساهمین.سعرها فقط عند ب لم 
ة في  سمبر  ٣١هناك تناقالت ما بین المستو األول والثاني والثالث خالل السنة المنته   .٢٠١٥و  ٢٠١٦د

  
  رأس المال  إدارة

ات رأس المال من قبل مؤسسـة النقـد العرـي السـعود وذلـك لضـمان األمـوا م متطل ـة فـي حالـیتم تحدید وتنظ ة ل الكاف
ة أهـــداف مـــا وضـــعت الشـــر أخـــر للحفـــا علـــى رأس مـــال قـــو وذلـــك لتحقیـــ أغراضـــها وزـــادة المنفعـــة  اً اإلفـــالس. 

    للمساهمین.
صــورة منتظمــة، بــ ة،  ات رأس المــال  إدارةتقــوم الشــر ــات رأس المــال وذلــك بتقــدیر حجــم اإلنخفــاض بــین مســتو متطل
ــة. یــتم إجــراء ال ات رأس المــال الحــالي علــى ضــوء التغیــرات فــي ظــروف الســوق المســجلة والمطلو الت علــى مســتو تعــد

ة تعـدیل مقـدار  ل رأس المال، یجوز للشر ة. وللحفا على أو تعدیل ه وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشر
    توزعات األراح المدفوعة للمساهمین أو إصدار أسهم.

ة (المــادة  فــي التــأمینمــا هــو متطلــب مــن قبــل انظمــة  ــة الســعود ــة الصــا ٦٦المملكــة العر ن رة مــدمــن الالئحــة التنفیذ
الحـد االدنـى مـن هـامش المـالءة  ة االحتفـا  غي على الشـر ) ین عـادل الحـد االدمؤسسة النقد العري السعود نـى مـا 

ــات راس المــالمــن  ــأ االلتزامــاتهــامش اقســا المــالءة  بخصــوص متطل المطال مــا فــي و هــامش المــالءة   ٣١ات. 
سمبر  ـ االلتزامـاتقل من الحد االدنى من هـامش مسـتو المـالءة أ االلتزامات، مستو المالءة ٢٠١٦د  فـي ةالمطلو

ة.  ورة اعالة من الالئحة التنفیذ   نطاق المادة المذ
  
  

   أرقام المقارنة – ٢٧
قة  عض أرقام السنة السا   ة.الحال السنةعرض لتتواف مع تم إعادة تصنیف 

  
ة ا – ٢٨   عتماد القوائم المال

ـــة مـــن قبـــل أعضـــاء مجلـــس ا  فبرایـــر  ٢٣الموافـــ  ه١٤٣٨جمـــاد األول  ٢٦ بتـــارخ دارةاإلعتمـــدت هـــذه القـــوائم المال
٢٠١٧. 


