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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  التنظـــیم واألنشـطة الرئیسـیة  - ١

  

)، شركة مساھمة سعودیة ، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب قرار وزیر "شركةال"(شركة سالمة للتأمین التعاوني  
الشركة مسجلة بمدینة جده م).٢٠٠٧مایو  ١٦(الموافق  ھـ١٤٢٨ ربیع الثاني ٢٩ق بتاریخ  /١١٢التجارة والصناعة رقم 

  م). ٢٠٠٧مایو  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٢٨ول جمادى األ ٦بتاریخ  ٤٠٣٠١٦٩٦٦١بموجب السجل التجاري رقم 
  :عنوان الشركة المسجل ھو

  ،شارع األمیر محمد بن عبدالعزیز
   ١٢٢٣٩٢صندوق برید  بن حمران مركز 

  ٢١٣٣٢ ةجد
  المملكة العربیة السعودیة

  
المملكة العربیة السعودیة. تم ادراج الشركة تتمثل أھداف الشركة في مزاولة أعمال التأمین التعاوني واألنشطة المتعلقة بھ في 

م .الشركة ٢٠٠٨ینایر  ١م وبدأت الشركة في مزاولة أعمالھا في ٢٠٠٧مایو  ٢٣في سوق المال السعودي " تداول " في 
  من مساھمین سعودیین.و من قبل الطرح العام مملوكة بالكامل

عودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعدیل اللوائح الداخلیة استلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي الس
م ٢٠١٧یونیو  ٦لشركة لتكون متوافقة مع لوائح نظام الشركات الجدید. فقد عقدت الشركة الجمعیة العمومیة غیر العادیة في 

  ھـ، وبناء على ذلك تمت الموافقة على اللوائح الداخلیة الجدیدة للشركة.  ١٤٣٨رمضان  ١١الموافق 
  

  أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  - ٢
 أساس القیاس ) أ

ً لمبدأ التكلفة التاریخیة بإستثناء إستثمارات  قائمة الدخل و  یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة فيیتم إعداد القوائم المالیة وفقا
ً  و قیاسھا تمی حیثإستثمارات متاحة للبیع    .للقیمة العادلة فقا

  
  اإللتزامبیان  ب) 

تم إعداد القوائم المالیة للشركة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعدلة من مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن           
 معاییر المحاسبةالدولي لمجلس الصادرة عن الجمیع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة  تطبیقتطلب ت تيوالالزكاة وضریبة الدخل 

) من لجنة تفسیر المعاییر الدولیة ٢١(رقم معیار الدخل" وال ائب"ضر - )١٢(باستثناء تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم 
ً لتعمیم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  من حیث عالقتھا مع الزكاة  "الرسوم" -للتقاریر المالیة  وضریبة الدخل. وفقا

 المحاسبةبفیما یتعلق وعدد من التعدیالت التوضیحیة المحددة الالحقة م ٢٠١٧أبریل  ١١بتاریخ الصادر  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩
على قائمة حقوق على أساس ربع سنوي وتحمیلھا  الزكاة وضریبة الدخلإحتساب إستحقاق  تم، الدخل لزكاة وضریبةا على

   المساھمین تحت بند األرباح المبقاة.
  

وبما أن سیاسة الشركة المحاسبیة المتعلقة بالزكاة والضریبة تتوافق مع التعلیمات الجدیدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي           
المعالجات المحاسبیة  أو المبالغ التي  السعودي فإن تطبیق ھذه التوجیھات لم ینتج عنھ أي تغییرات في السیاسات المحاسبیة أو

  تم عرضھا في السنوات الحالیة أو السابقة.
  

  ج) العملة الرئیسیة و عملة العرض
 لایرألف  أقرب للشركة وقد تم تقریب كافة األرقام إلى العملة المستخدمةالسعودي الذي یمثل  تم عرض القوائم المالیة باللایر

  سعودي صحیح ما لم یرد خالف ذلك.
  

  الزكاةد) 
دید (برقم ــم أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعمیم ج٢٠١٧أبریل  ١١ھـ الموافق ١٤٣٨رجب  ١٤بتاریخ 

)  فیما یتعلق بالسیاسة المحاسبیة للزكاة وضریبة الدخل، حیث أوجب التعمیم علي جمیع شركات التأمین ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩
ھیكل ملكیتھا بحیث یتم تطبیق السیاسة  األرباح المبقاة بغض النظر عن تقوم بتحمیل الزكاة وضریبة الدخل مباشرة الىأن 

  م. ٢٠١٧ینایر  ١الحالیة والمقارنة ویعتبر ساري المفعول إبتداًء من  السنةعلي أرصدة 
قام المقارنة وتم إعادة تبویب أر لھذه الفترةقوائم المالیة وبناء على ذلك فقد إعتمدت الشركة السیاسة المحاسبیة أعاله في إعداد ال

   ).٢٥الحالیة (إیضاح  سنةمع عرض ال وافقالسابقة لتت سنةلل
١٣  



  

  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس العرض   - ٢

  
  ) توزیع الفائض ھـ

  وفقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض الناشيء عن عملیات التأمین یتم توزیعھ كالتالي:
  

  %٩٠  حملة األسھم
  %١٠  حملة الوثائق

  ١٠٠%  
  

  .المساھمینعملیات  بالكامل على إذا كانت نتائج عملیات التأمین عجز یتم تحمیل العجز
  

من الالئحة التنفیذیة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، یجب على الشركة الحصول على موافقة  ٧٠وفقآ للمادة 
مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قبل توزیع فائض حاملي الوثائق مباشرة إلى حملة الوثائق في وقت واحد، ووفقا للمعاییر 

  في المقابل عقد العمیل یجب أن یكون ناشطا ومدفوعا حتى تاریخ تسویة التوزیع التعاوني.یحددھا مجلس اإلدارة 
  
  ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة و

إلعداد القوائم المالیة المتبعة من قبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالیة مع تلك المستخدمة و امةالھ السیاسات المحاسبیةتتفق 
بإستثناء إعتماد المعاییر الجدیدة التالیة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات المذكورة أدناه والتي لم یكن لھا  في السنة السابقة

  تأثیر جوھري على القوائم المالیة للشركة .
  

  والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، المطبقة بواسطة الشركة الدولیة للتقاریر المالیة المعاییر    
 

 ، والتي تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة القائمة للمعاییر التالیةو المعدلة اعتمدت الشركة المعاییر الجدیدة 
  م:٢٠١٧ینایر ١طبیق األولي في الت بتاریخ

  
 البیان المعیار

، ١٢تعدیالت توضح متطلبات اإلفصاح في معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم   ١٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
في المنشآت  أةینطبق على ملكیة المنش الذي ١٦وب  ١٠ب خالف الفقرات رقم 

والمنشآت الزمیلة (أو جزء من الملكیة في المشاریع أالمشاریع المشتركة  التابعة،
تم تضمینھا لمجموعة مستبعدة)  المشتركة أو المنشآت الزمیلة) والمصنفة (أو

   .انھا متاحة للبیع على
ھذا التعدیل على القوائم المالیة للشركة نظراً لعدم وجود إستثمارات ل الیوجد تأثیر
  مشاریع مشتركة أو زمیلة. تابعة،في شركات 

  ٧ رقم ة الدولیالمحاسبة معیار 
  
  
  
  
  

(قائمة التدفقات النقدیة: مبادرة  – ٧رقم ة الدولیالمحاسبة معیار تعدیالت على 
اإلفصاح) تتطلب التعدیالت من المنشآت اإلفصاح عن التغیرات في اإللتزامات 
التي تنشأ من األنشطة التمویلیة سواء كانت تغیرات نقدیة وغیر النقدیة (مثال 
األرباح أوالخسائر من ترجمة العمالت األجنبیة). عند التطبیق األولي للتعدیالت 

طلوب من المنشآت عرض المعلومات المقارنة للفترات السابقة. التتطلب غیر م
التعدیالت أفصاحات إضافیة في القوائم المالیة األولیة الموجزة ولكن سوف یتم 
اإلفصاح عن المعلومات اإلضافیة في القوائم المالیة السنویة للسنة التي تنتھي في 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
  

 قوائمالتي تنطبق على الشركة لن یكون لھا أي تأثیر جوھري على ھذه الوسیر الجدیدة والمعدلة اإن تطبیق المعاییر والتف
  المالیة.

  
  
  

١٤  
  



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  )للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمةأسس العرض وملخص   - ٢  

  ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) و
  
  المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد    

للشركة مدرجة أدناه. تظھر القائمة المعاییر  األولیة الموجزة حتى تاریخ صدور القوائم المالیةتفعل المعاییر الصادرة والتي لم 
والتفسیرات الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في المستقبل. تعتزم الشركة إتباع ھذه المعاییر 

  عندما تصبح ساریة المفعول.
  

 تاریخ التفعیل البیان المعیار/ التفسیر
 *٢٠٢١ینایر  ١  األدوات المالیة.  ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  
  ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  اإلیرادات من العقود مع العمالء.
 ٢٠١٨ینایر  ١

تصنیف  ٢تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   ٢المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 ٢٠١٨ینایر  ١  عملیات السداد المشترك.وقیاس 

تحویل  ٤٠معیار المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على   ٤٠معیار المحاسبة الدولي رقم 
 ٢٠١٨ینایر  ١  العقارات اإلستثماریة.

 ٢٠١٨ینایر  ١  ترجمة العمالت األجنبیة والدفعات المقدمة  ٢٢تفسیر لجنة التفاسیر رقم 
 ١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  ٢٨ معیار المحاسبة الدولي رقمو
م على معاییر التقاریر الدولیة ٢٠١٦دورة التعدیالت السنویة 

 ٢٠١٨ینایر  ١  م.٢٠١٦-م٢٠١٤للفترات من  
 ٢٠١٩ینایر  ١  عقود اإلیجار   ١٦المعیار الدولي التقاریر المالیة رقم 

  *٢٠٢١ینایر  ١  عقود التأمین   ١٧المالیة رقم المعیار الدولي التقاریر 
  

للتقاریر المالیة لإلبالغ عن الشركات  ٩للتقاریر المالیة إعفاء موقت عن تطبیق المعیار الدولي رقم  ١٧یقدم المعیار الدولي رقم 
ؤھلة لھذا اإلعفاء المؤقت. إذا التي ترتبط أنشطتھا بالتأمین. تقوم الشركة حالیآ بتقییم األثار وتاریخ الطلب وتتوقع أن تكون م

  م. ٢٠٢١ینایر  ١إلى تاریخ ألحق، فسیكون في موعد أقصاه  ٩قررت اإلدارة تأجیل تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  .التعدیالت أو التفاسیر المذكورة أعاله على القوائم المالیة للشركةأو  الشركة حالیاً بتقییم تأثیر المعاییرتقوم 

  : المستخدمة في اعداد ھذه القوائم المالیةفیما یلي ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  
  

  عقود التأمین
تعرف عقود التأمین بأنھا تلك العقود التي قبلت فیھا الشركة (المؤمن) خطر التأمین من قبل طرف آخر (المؤمن علیھ) من 

لمستقبلي غیر مؤكد في المستقبل (حدث مؤمن علیھ) یؤثر سلباً على خالل اإلتفاق على تعویض المؤمن علیھ إذا كان الحدث ا
المؤمن علیھ، كمبدأ توجیھي عام، تحدد الشركة إذا ما كان لدیھا خطر تأمین ھام، من خالل تقییم ما إذا كان الحدث المؤمن 

  المالیة. علیھ  قد یتسبب للشركة بدفع فوائد إضافیة كبیرة. یمكن أیضا لعقود التأمین نقل المخاطر
  

كذلك للفترة المتبقیة منھ حتى لو كان خطر التأمین یقل بشكل ملحوظ  بقىالعقد على أنھ عقد تأمین، فإنھ یعندما یتم تصنیف 
  واإللتزامات قد أطفأت أو إنتھت. خالل ھذه الفترة، مالم تكن جمیع الحقوق

الممتلكات، المركبات، الھندسي والحوادث والمسؤولیة تجاه الغیر تقسم عقود التأمین بشكل أساسي إلى التأمین الطبي،البحري، 
  وھي أساساً عقود تأمین قصیرة األجل.

  

تم تصمیم التأمین الطبي لتعویض حملة الوثائق عن النفقات التي تم تكبدھا في عالج مرض أو إصابة. یقدم التأمین الطبي في 
  ستفیدین لیتم تغطیتھم بموجب العقد.المقام األول للشركات التي لدیھا عدد كبیر من الم

  

تم تصمیم التأمین البحري للتعویض عن األضرار والمسؤولیة الناتجة من خالل خسارة أو تلف المراكب والسفن البحریة 
والحوادث البحریة الناتج عنھا فقدان كلي أو جزئي للبضائع. إن المخاطر الرئیسیة للتأمین البحري ھي الخسارة أو األضرار 

  تي تصیب المركبات والسفن البحریة والبضائع.ال
تم تصمیم عقود التأمین على الممتلكات بشكل أساسي لتعویض عمالء الشركة عن الضرر الذي قد یلحق بممتلكاتھم. ویمكن 

اطر على تعویض عن الخسارة في األرباح الناتجة عن خسارة الربح وتوقف العمل التجاري. إن المخ اأیضاً للعمالء أن یحصلو
  الرئیسیة لعقود التأمین على الممتلكات ھي الحریق، الكوارث الطبیعیة، توقف األعمال التجاریة والسطو.

١٥  



  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  )المحاسبیة الھامة (تتمة أسس العرض وملخص للسیاسات  - ٢  
  

  ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) و
  

  (تتمة) عقود التأمین
تم تصمیم تأمین المركبات لتعویض حملة الوثائق عن أضرار مركباتھم أو المسؤولیة تجاه الغیر والناشئة عن الحوادث. یمكن 

باإلضافة الى ذلك تصدر الشركة وثائق تأمین أیضاً لحملة الوثائق الحصول على تعویض نتیجة حریق أو سرقة مركباتھم. 
  لشخصیة وإصالح الوكیل.الكوارث الطبیعیة، الحوادث ا شامل تغطي

  

تأمین جمیع المخاطر، تأمین السفر.لتأمین الحوادث العامة یضم النقود، ضمان الدقة، الحوادث الشخصیة، المجوھرات 
المسؤولیة یشمل المسؤولیة العامة تجاه الغیر، مسؤولیة المنتج، مسؤولیة صاحب العمل تجاه العمال والمسؤولیة المھنیة والتي 

  المؤمن علیھ من المسؤولیة القانونیة التاتجة عن اإلھمال أثناء عملیاتھم التجاریة.تغطي حمایة 
  

  التأمین الھندسي یغطي نوعین رئیسیین:
  

" تقدم تغطیة تأمینیة أثناء تشیید المباني أو أشغال الھندسة المدنیة كالمنازل والمحالت التجاریة، المقاولین خاطركافة م"أ) 
 الطرق، المباني، الجسور، أعمال الصرف الصحي والخزانات. الشقق، مباني المصانع،

 

تركیب المصانع واآلالت مثل محطات الكھرباء، مصافي النفط، تشیید و" تقدم تغطیة تأمینیة أثناء كافة مخاطر التشیید" ب) 
التأمین الھندسي یشمل أیضاً ل اإلسمنت، الھیاكل المعدنیة أو أي مصنع من مصانع اآلالت. إن قطاع االمعامل الكیمیائیة، أعم

  تأمین أعطاب اآلالت وتشمل المعدات اإللكترونیة وتأمین تدھور أو توقف البضائع.
  

  النقد وما في حكمھ 
واالستثمارات القابلة للتحویل الفوري إلى مبالغ نقدیة  النقد في الصندوق،یتكون النقد وما في حكمھ من األرصدة لدى البنوك

  استحقاقھا عند شرائھا ثالثة أشھر أو أقل.معلومة القیمة ومدة 
  

  ذمم أقساط تأمین مدینة 
  .بدفعات ثابتة أو یمكن تحدیدھا مشتقةغیر  مالیة ھي موجوداتإن أقساط التأمین 

ً یتم اثبات اقساط التأمین المدینة بمبلغ الفاتورة االصلیة  مخصص اي مبالغ غیر قابلة للتحصیل (االنخفاض في القیمة).  ناقصا
 تأمینویتم تحمیلھ على قائمة عملیات ال نخفاض في القیمة عندما یكون تحصیل كامل المبلغ غیر ممكنم تكوین مخصص لإلیت

  والفائض المتراكم ویتم شطب الدیون المعدومة عندما تصبح غیر قابلة لالسترداد.
  

  مؤجلة تأمین تكالیف إستحواذ وثائق
التكالیف  ھذهالذي تكون فیھ  بالقدرإصدار أو تجدید وثیقة التأمین  دالفترة المالیة عن التكالیف المباشرة المتكبدة خاللیتم تأجیل 

الحقاً و كنفقات عند حدوثھا.  قابلة لالسترداد من األقساط المستقبلیة. یتم االعتراف بجمیع التكالیف األخرى إلصدار الوثائق
باستثناء  القسط الثابت على مدى فترة األقساط المتوقعة مستقبالً لتسجیل األولي، یتم إطفاء ھذه التكالیف بموجب طریقة ابعد 

. یتم تسجیل الشحن البحري حیث یتم احتساب الجزء المؤجل على أساس الثالثة أشھر األخیرة من التكلفة اإلجمالیة التي تكبدتھا
  اإلطفاء في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم.

  

  االستثمارات
  

ت یتم قیدھا المبدئي على أساس التكلفة ، القیمة العادلة لھا و المتضمنة مصاریف اإلستحواذ على تلك جمیع اإلستثمارا
دلة مضافاً الیھا،في حال جمیع األصول المالیة ال یتم تسجیلھا ااإلستثمارات .إن اإلصول المالیة یتم تسجیلھا المبدئي بالقیمة الع

  .ھذه اإلستثماراتعلى ستحواذ اإلبالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،تكالیف العملیة و التي تعزى إلى 
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  )أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة  - ٢  
  

  ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) و
  

  (تتمة) االستثمارات
  إستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخل

  

  تصنف اإلستثمارات كإستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخل إذا تم قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق بھ 
ً وفقاً إلستراتجیة الشركة. ھذه االستثمارات یتم تسجیلھا بتكلفھ عند شراءھا .الحقا، یتم  وكان تصنیفھا تحت ھذا البند موثقا

االستثمارات لتعكس قیمتھا العادلة. إن جمیع التغیرات في القیمة العادلة یتم قیدھا في قائمة عملیات  المساھمین إعادة تقییم ھذه 
  تستند على األسعاد المدرجة في سوق المال المتداول. القیمة العادلة لإلستثمارات  و عملیات التأمین و الفائض المتراكم.

  

  إستثمارات متاحة للبیع 
الممكن  بالقیمة العادلة ما لم یكن منألولي، یتم عادة إعادة قیاس االستثمارات المصنفة على أنھا "متاحة للبیع" بعد التسجیل ا

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

في قیمتھ. في حالة البیع أو االنخفاض الدائم في القیمة فإن الربح أو الخسارة التي سبق إظھارھا في قائمة الدخل الشامل یتم 
  .إدراجھا في قائمة عملیات المساھمین

  
  ستحقاقاإلستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ إ
محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وتاریخ استحقاق  ستثماراتإ

ا حتى تصنف اإلستثمارات كإستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق إذا كانت النیة من اقتنائھا اإلحتفاظ بھ ،ثابت
  . اإلستحقاق مع توافر القدرة على تحقیق ذلك

في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بصافي إطفاء  محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاقال اإلستثمارات اسیتم قی
ستثمارات، فإنھ یتم قید ھذا إلنخفاض دائم في قیمة ھذه اإ.في حال وجود أي (بإستخدام معدل الفائدة الفعلي) العالوة أو الخصم

  .الفائض المتراكم لعملیات المساھمین كإنخفاض في القیمةنخفاض في قائمة عملیات التامین و إلا
  

  األثاث والتجھیزات والمعدات المكتبیة 
یحمل االستھالك یتم قیاس قیمة األثاث والتجھیزات والمعدات المكتبیة بالتكلفة ناقصاً اإلستھالك المتراكم وأي ھبوط في القیمة. 

و ذلك باستخدام طریقة القسط الثابت، و یتم توزیع تكالیف الموجودات ذات على قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم 
  على أساس األعمار االنتاجیة التقدیریة التالیة:الصلة على قیمتھا المتبقیة 

  
  سنوات ٥  سیارات

  سنوات ٥  أثاث وتجھیزات
  سنوات ٣  حاسب آلي ومعدات مكتبیة

  

التجھیزات والمعدات المكتبیة لمعرفة االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات ، ثاثلألتتم مراجعة القیم الدفتریة 
عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود أي مؤشر على ذلك وعندما تزید القیمة الدفتریة في الظروف إلى احتمال 

على القیمة التقدیریة القابلة لالسترداد، یتم تخفیض الموجودات إلى القیمة الممكن استردادھا باعتبارھا القیمة العادلة مخصوماً 
  أیھما أعلى. منھا تكالیف البیع أو القیمة قید االستعمال

یتم رسملتھا ویتم إطفاء القیمة وتتم معالجتھا بشكل منفصل  األثاث أو المعدات أو التجھیزاتأجزاء من تكالیف إستبدال ن إ
إنتاجیة في مستقبلیة الالدفتریة للجزء المستبدل. یتم رسملة بعض المصاریف األخرى الالحقة إذا كانت تھدف إلى الزیادة 

 .األخرى یتم قیدھا في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم عند حدوثھا.إن المصاریف األصل 
  

یتم تسجیل أي خسارة أو ربح من إستبعاد األثاث، التجھیزات و المعدات المكتبیة (یتم إحتسابھا على أساس الفرق بین 
  كم.الفائض المتراتریة) في قائمة عملیات التأمین ومتحصالت من اإلستبعاد و القیمة الدف
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 شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  )أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة  - ٢  

  ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) و
  إختبار كفایة المطلوبات

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

، إذا أظھر نقدیة المستقبلیة المتعاقد علیھاوإلجراء ھذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقدیرات الحالیة للتدفقات ال
قدیة المستقبلیة المقدرة، یتم تحمیل النقص التقییم أن القیمة الدفتریة للمطلوبات التأمیین غیر كافیة في ضوء التدفقات الن ذلك

  عجز في أقساط التأمین.یتم تكوین مخصص و الفائض المتراكم و  على قائمة نتائج عملیات التأمین بإكملھ
افتراضات تقدیر جدیدة، یتم استخدام ھذه االفتراضات للقیاس الالحق للھده  عندم یتطلب اختبار كفایة المطلوبات قد تبنا

  المطلوبات ( بدون احتیاطي لالنحراف المعاكس)  
في غضون سنة من قائمة حیث من المتوقع سداد ھذه المطالبات  غیر المسددةال تقوم الشركة بخفض التزاماتھا تجاه المطالبات 

  المركز المالي.
  

 ومستحقاتذمم دائنة 
لمبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن بضاعة أو خدمات مستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بھا فواتیر من لیتم إثبات اإللتزامات 

  قبل الموردین.
  

 المخصصات
     یتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الشركة إلتزام (نظامي أو ضمني) ناشئ من حدث سابق وأن تكالیف سداد االلتزام  

  .محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ. ال یتم تكوین مخصصات مقابل خسائر التشغیل المستقبلیة
  

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
فترة  یتم إحتساب المكافأة على أساس الراتب األخیر الذي یتقاضاه الموظف وطول  .شركة مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھالتقدم ا

مستحقة وفقاً لنظام مكتب العمل یتم وضع مخصص للمبالغ ال .إلى إكمال الحد األدنى من فترة الخدمةخدمة و التي تخضع 
أما المصروف السنوي فیتم تسجیلھ في قائمة .عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاریخ قائمة المركز الماليالعمال السعودي و

  عملیات التأمین و الفائض المتراكم.
  

 الزكاة
  .طبقاً لألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. یحمل المخصص على قائمة عملیات المساھمینتحتسب الزكاة 

  

  اإلنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
على انخفاض قیمة أصل مالي أو إجراء تقویم للتأكد من وجود أي دلیل موضوعي ، بتاریخ كل قائمة مركز مالي تقوم الشركة

مجموعة من الموجودات المالیة. یعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة منخفضة القیمة إذا كان ھناك دلیل 
موضوعي على االنخفاض في القیمة نتیجة حدث واحد أو أكثر وقعت بعد االعتراف األولي باألصل ( حدث تكبدت خسارة) 

مجموعة من الموجودات المالیة التي یمكن على رة (أو اإلحداث) لھ تأثیر على التدفقات النقدیة لإلصل أو وأن حدث الخسا
تقدیرھا بشكل موثوق. في حالة وجود أي دلیل موضوعي على االنخفاض، یتم قید أي خسارة انخفاض للموجودات عملیات 

ید أي خسارة انخفاض للموجودات المساھمین في قائمة عملیات التأمین في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم، ویتم ق
  المساھمین.  

  
  یحدد اإلنخفاض في القیمة على النحو التالي:  
بالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالقیمة العادلة، یمثل اإلنخفاض في القیمة الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة مطروحاً   )أ

  .سبق تحقیقھالقیمة منھا أي إنخفاض في 
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 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  )أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة  - ٢

  
  ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) و
  

  (تتمة) الموجودات المالیةاإلنخفاض في قیمة 
ب) بالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالتكلفة یمثل اإلنخفاض في القیمة الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات 

  و ;النقدیة المستقبلیة المقسومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حالیاً ألصل مالي مماثل
للموجودات المالیة المثبتة بالتكلفة المطفأة، یمثل اإلنخفاض في القیمة الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة ج) بالنسبة 

  للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي.
  

  الغیر مالیة الموجوداتاإلنخفاض في قیمة 

یر أییم ما إذا كان ھنالك یتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي تق في و. الموجوداتلى وجود إنخفاض  دائم في قیمة إیة دالئل تش
رات على انخفاض قیمة  ترداد ،الموجوداتحال وجود أیة مؤش ركة تقوم بتقدیر المبلغ القابل لإلس إن القیمة القابلة  .فإن الش

و قیمتھ المستخدمة أیھما أعلى ویتم أمخصوما منھ تكالیف البیع(وحدات مدرة للنقد)  للموجوداتلإلسترداد ھي القیمة العادلة  
ترداد فإنھ یتم خفض قیمة  للموجودات. إذا كانت القیمة الدفتریة على حده الموجوداتتحدیده لكل  أعلى من قیمتھ القابلة لإلس
تخدمة فإنھ یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة إلى قیمتھا إلى قیمتھ القابلة لإلسترداد.عند تحدید قیمة األصل المس الموجودات

وق الحالي للقیمة الزمنیة للنقود و المخاطر المتعلقة  ریبة والذي یعكس تقدیر الس م ما قبل الض تخدام معدل خص الحالیة باس
ل. عند تحدید قیمة  وما منھ تكالیف البیع فأنھ یتم ا الموجوداتبذلك األص حدث الوقائع أعتبار إلین اخذ بعألالعادلة مخص

ابھ اعفات  ةالمش تخدام مض اب بإس ب.ویتم تأیید طریقة اإلحتس وق إذا كانت متوفرة، أو یتم إختیار نموذج تقییم مناس في الس
  التقییم أو أسعار األسھم المدرجة أو المؤشرات أخرى. 

  
تمرة في قائمة عملیات التأمین و ا ائر إنخفاض من العملیات المس اھمین یتم قید خس لفائض المتراكم و قائمة عملیات المس

من فئة روفات ض تثناء الممتلكات ،إن وجدت. ،بما یتفق مع وظیفة الموجودات التي تم قید اإلنخفاض في قیمتھا المص و  بإس
امل و  امل فإنھ یتم قید اإلنخفاض الدائم في قائمة الدخل الش مقابلتھا مع أي مبالغ في حالة قید إعادة التقییم في قائمة الدخل الش

  تم قیدھا كإعادة تقییم .
  

 ً موجوده أو  ال زالت یتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي تقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر أن الخسائر التي تم اإلعتراف بھا سابقا
ركة تقوم بتقییم القیمة القابلة  رات فإن الش ھرة. في حال وجود مثل ھذه المؤش ول ما عدا الش ت لجمیع األص انھا انخفض

ائر اإلنخفاض  ترداد.یتم عكس خس تخدمة في تقییم القیمة القابلة لإلس ات المس في حال وجود أي تغیرات في اإلفتراض
ال یتجاوز القیمة الدفتریة لألصل القیمة القابلة لإلسترداد أو قیمة األصل الدفتریة بعد لإلسترداد.ألخر إنخفاض تم قیده یحیث 

سابقة.یتم إثبات ھذه الزیادات خصم اإلستھالك  سنوات ال ي قائمة عملیات التأمین و فمع عدم وجود أي إنخفاض تم قیده في ال
سجیل  األصول بقیمتھا بعد التقییم . في ھذه الحالة یتم قید الزیادات في الفائض المتراكم و قائمة عملیات المساھمین مالم یتم ت

 حساب إعادة التقییم.
  

  إستبعاد األدوات المالیة
  الموجودات المالیة

  ) في حال:ةمالیة متشابھ موجوداتالمالیة (أو جزء منھا أو جزء من مجموعة  الموجوداتیتم إستبعاد 
 الموجوداتالنقدي من ھذه  انتھاء صالحیة الحق في الحصول على التدفق.  
 بالكامل و بدون أي تأخیر النقدیة أو التزمت بدفع جمیع ھذه التدفقات  النقدیة حولت الشركة جمیع حقوقھا في إستالم التدفقات

ل أو (اما تمریرهتحت جوھري الى طرف ثالث  ركة بتحویل جمیع المخاطر و المنافع المتعلقة باألص لم تقم ب) (أ) قیام الش
 قامت بنقل السیطرة على ھذه األصول.الشركة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوھري على كافة مخاطر ومزایا األصل، ولكن 
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 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  )وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمةأسس العرض   - ٢

  
  ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) و
  

  (تتمة) إستبعاد األدوات المالیة
  (تتمة) الموجودات المالیة

، فإن الشركة تقوم أو دخلت في بعض الترتیبات ما موجوداتعندما تقوم الشركة بنقل حقوقھا في إستالم التدفقات النقدیة من 
ركة و إلى حد ما تقوم باإلحتفاظ بالمخا . في حالة عدم نقل طر و المنافع المتعلقة بملكیة ھذه الموجوداتبتقییم ما إذا كانت الش

یطرة على ھذه  بالموجوداتو اإلحتفاظ بالمخاطر و المنافع المتعلقة  الموجودات ، فإنھ یتم قید ھذه الموجودات و عدم نقل الس
تمر  ركة في ھذه للبقدر التحكم المس لة.  .الموجوداتش آ بالمطلوبات ذات ص ركة تعترف أیض إن في ھذه الحالة، فأن الش

س التي تعكس الحقوق و اإللتزامات التي  الموجوداتالمنقولة و اإللتزامات المتعلقة بتلك  الموجودات ھا على األس یتم قیاس
سھ بناءاً الموجودات شكل الضمان على  تتعین على الشركة. إن التحكم المستمر من قبل الشركة و الذي یأخذ المنقولة یتم قیا

  الغ واجبة السداد من قبل الشركة.و الحد األقصى للمب الموجوداتعلى القیمة الدفتریة لھذه 
  
  المطلوبات المالیة 

  المطلوبات المالیة یتم استبعادھا عندما الیتغیر االلتزام أویلغى أوینتھي . 
  

 تاریخ التداول المحاسبة عند 
راء و بیع الموجودات المالیة بتاریخ التداول (أي التاریخ  یتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العملیات اإلعتیادیة المتعلقة بش
الذي تلتزم فیھ الشركة بشراء أو بیع الموجودات). العملیات اإلعتیادیة المتعلقة بشراء و بیع الموجودات المالیة ھي العملیات 

  ي تتطلب أن یتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق.الت
  

  اتاإلعتراف باإلیراد
  األقساط ودخل العموالت المكتسبة

إن یتم إثبات إجمالي األقساط والعموالت المكتسبة كإیرادات على مدى فترة عقود التأمین التي تتعلق بھا على أساس تناسبي. 
الجزء المتبقي من األقساط والعموالت والذي سوف یتم إكتسابھ في المستقبل یتم تسجیلھ كأقساط تأمین غیر مكتسبة ودخل 

یتم تأجیلھا على حسب مدة التغطیة لوثیقة التأمین، ما عدا الشحن البحري. إن الجزء عموالت غیر مكتسبة، على التوالي، و
غیر المكتسب من التأمین على الشحن البحري یمثل األقساط المكتتبة خالل األشھر الثالثة األخیرة من السنة المالیة الحالیة. 

بحیث أن ذلك اإلیراد یتم والفائض المتراكم ات التأمین إن التغیر في مخصص األقساط غیر المكتسبة تم إدراجھ في قائمة عملی
  اإلعتراف بھ خالل فترة المخاطر.

  
  الدخل من توزیعات األرباح

  یتم اإلعتراف بتوزیعات األرباح عند ثبوت الحق في الحصول على السداد. 
  

  الدخل من العموالت 
  طریقة العائد الفعلي.ألجل یتم قیده باستخدام من العموالت على الودائع  إن الدخل

  
  أقساط إعادة التأمین 

  كمصروف عند استحقاقھا. المسندةالتأمین إعادة یتم قید اقساط 
  

  ساس تناسبي.أالتي تخص ھذه الوثائق على  أن اقساط اعادة التأمین یتم قیدھا في قائمة الدخل على الفترة
  
 

٢٠ 



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
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  أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  - ٢

  
  ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) و
  

  المطالبات
من تحقة لحملة الوثائق واألطراف األخرى  المطالبات تتض اریف تعدیل المبالغ المس ارةومص جیتم المتعلقة بھا،  الخس ل یتس

تردادات األخرىالمطالبات  م قیمة الخردة واالس من قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم عند تكبدھا في بعد خص . تتض
  المالي.المتعلقة بالمطالبات المبلغ عنھا وتلك غیر المبلغ عنھا بتاریخ قائمة المركز والمطالبات المبالغ المستحقة المقدرة 

  

ددة بتاریخ قائمة المركز المالي، وكذلك  ویة على التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غیر المس تمل المطالبات تحت التس تش
واء تم التبلیغ عنھا من قبل  تردادات األخرى، س وماً منھا القیمة المتوقعة للخردة واالس تكالیف معالجة المطالبات، مخص

اس المؤمنین أم ال. یتم تجنی ات لقاء المطالبات المبلغ عنھا وغیر المدفوعة بتاریخ قائمة المركز المالي على أس ص ب مخص
تقدیر كل حالة على حده. كما یجنب مخصص، وفقاً لتقدیر اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة 

تكالیف معالجة المطالبات وقیمة الخردة واالستردادات األخرى كما  غیر المبلغ عنھا بتاریخ قائمة المركز المالي، بما في ذلك
  في تاریخ قائمة المركز المالي.

  

یدرج الفرق بین المخصصات بتاریخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات في السنة الالحقة في قائمة عملیات التأمین 
نة. یتم إظھار المطالبات تحت  اس إجمالي، ویتم إظھار الجزء المتعلق بمعیدي والفائض المتراكم لتلك الس ویة على أس التس

  التأمین بصورة مستقلة.
  

  عقود إعادة التأمین
یاق  ركة ، في س ركات التأمین األخرى، من أجل تقلیل المخاطر الناتجة عن المطالبات الكبیرة، تقوم الش كما ھو معتاد في ش

بالدخول في عقود مع أطراف أخرى عادیة،  ھا ال تأمین تنوع أكبر في  أعمال بات إعادة ال تأمین. تؤمن ترتی ألغراض إعادة ال
افي. تتم جمیع  ائر المحتملة الناجمة عن المخاطر الكبرى وتؤمن إمكانیة نمو إض مح لإلدارة بالتحكم في الخس األعمال وتس

  عملیات إعادة التأمین بموجب إتفاقیات وعقود تأمین إختیاریة وإعادة تأمین فائض الخسارة.
  

تقدر المطالبات المستحقة من معیدي التأمین بطریقة تتفق مع المطالبات المستحقة وفقاً لعقد إعادة التأمین. تعرض ھذه المبالغ 
في قائمة المركز المالي كـ " حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة" حتى یتم اإلتفاق على مبلغ المطالبة ودفعھا 

شركة. عندما یت سطة ال م دفع المطالبة فإن المبلغ المستحق من معیدي التأمین والمرتبط بالمطالبة المدفوعة یتم تحویلھ إلى بوا
  المبالغ المستحقة من/ إلى معیدي التأمین.

  
بتاریخ إعداد كل تقریر، یتم تقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال انخفاض في قیمة موجودات إعادة التأمین. عند 

موجودات ل الدفتریة قیمةال. عندما تزید للمبالغ المستردةظھور مؤشر على اإلنخفاض في القیمة، تقوم الشركة بعمل تقدیر رسمي 
  .المسترد مبلغقیمة الھذه الموجودات منخفضة القیمة ویتم تخفیضھا إلى ، تعتبر مستردمبلغ الالن عن إعادة التأمی

  
ركة من التزاماتھا تجاه حملة الوثائق. یتم إن  ادرة ال تعفي الش اط إعادة التأمین ب اإلعترافترتیبات إعادة التأمین الص أقس

ً والمطالبات  یا تك افتراض روفات بنفس الطریقة ألنھا س رة،  تعامالتون في حالة إعادة التأمین اعتبرت كإیرادات ومص مباش
  إعادة التأمین. ألعمال المنتجمع األخذ بعین االعتبار تصنیف 
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 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
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  وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس العرض   - ٢

  
  ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) و
  

 األجنبیة العمالت
 یتم تحویل المعاملة تاریخ في السائد بسعرالصرف األجنبیة باللایر السعودي وذلك بالعمالت تتم التي المعامالت تسجیل یتم

 جمیع المالي.تسجل المركز قائمة في تاریخ السائد بسعرالصرف األجنبیة بالعمالت المسجلة النقدیة والمطلوبات الموجودات
  .بما یناسبھا عملیات المساھمین أوقائمة والفائض المتراكم التأمین عملیات قائمة في الفروقات

  
  المصـاریف

  نظراً لطبیعة أعمال الشركة فإن كافة المصاریف التي یتم انفاقھا تعتبر مصاریف عمومیة وإداریة وتصنف كذلك.      
  

  المعلومات القطاعیة
غیل ھو  طة التجاریة التي ینتج عنھا القطاع التش ركة التي تعمل في األنش بمكون للش و ھي اإلیرادات وتكبد النفقات  كس

لة  الموارد وتقییم  توزیعتقییم بانتظام من قبل متخذ القرار في تحدید كیفیة ال یمكن من خاللھامتاحة معلومات مالیة منفص
م األداء. رئیس  غیل قس انع القرار، ھو التش ؤول عن و ص غیلیة، الموارد وتق توزیعھو المس ییم أداء القطاعات التش

عیھو من على انھ  الرئیس التنفیذيتحدید تراتیجیة.  ض ركة من وحدات عمل القرارات االس والغراض اداریة، تتكون الش
  وذلك حسب منتجاتھا وخدماتھا، ولدیھا قطاعات االعمال الرئیسیة الثالثة التالیة:

  
 تأمین صحي ویشمل التأمین على التكالیف الطبیة واألدویة وجمیع الخدمات والمستلزمات الطبیة والعالجیة. -
 

 ویقوم بتغطیة الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات. تأمین المركبات، -
 

  فروع التأمین األخرى ، ویشمل تغطیة الممتلكات، البحري، الھندسي، الحوادث والمطلوبات وفروع تأمین أخرى. -
  

اھمین  یرة االجلكال یتم إعتبار دخل المس ب من الودائع قص تثمارات ھو  ،الودائع ألجل ،قطاع أعمال. ان الدخل المكتس االس
النشاط الوحید لتحقق اإلیرادات. ان بعض مصاریف التشغیل المباشرة وغیرھا من المصاریف غیر المباشرة خصصت لھذا 

  القطاع على أساس مناسب. ویتم تخصیص الخسارة أو الفائض من عملیات التأمین إلى ھذا القطاع على أساس مناسب.
  

یة معامالت بین القطاعات خ عار التحویل بین لم تحدث أ قاً ألس ھا تتم وف فإن یة معاملة،  لة حدوث أ الل الفترة . وفي حا
القطاعات، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى . تشتمل إیرادات ومصاریف ونتائج القطاع على التحویالت بین 

  القطاعات والتي یتم حذفھا على مستوى القوائم المالیة للشركة.
  

  لألدوات المالیةالقیمة العادلة 
 لمعیدي التأمین، مبالغ مستحقة من جھةذمم مدینة ، األدوات المالیة تمثل النقد وما في حكمھ، ودائع ألجل، أقساط تأمین مدینة

ستثمارات، مطالبات تحت التسویة، حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة، ذمم دائنة لمعیدي التأمین  ذات عالقة، إ
  ت والمطلوبات األخرى.وبعض الموجودا

  
وق. عندما  دواتالقیمة العادلة لأل ولھا الى الس عر وص ط في تاریخ التقریر یعتمد على س وق النش المالیة یتم تداولھا عبر الس

تكون القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تسجل في قائمة المركز المالي التستطیع أن تستمد من السوق النشط  ویتم 
تمد من بیانات تحدید یة. مدخالت ھذه الطرق تس تخدام الطرق الریاض من اس تخدام تقنیات مختلفة للتقییم والتي تتض ھا باس

  القیم العادلة.یتطلب تقدیر اإلدارة لتكوین السوق القابلة للمالحظة اذا كانت ممكنة ، أما اذا كانت غیر موجودة 
  
  
  

٢٢  



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  مساھمة سـعودیة)(شركة 
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
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  ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)و

    
 مقاصة ال

افى المبلغ فى  ة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج ص قائمة المركز المالى فقط عند وجود حق نظامى ملزم تتم مقاص
دید  افي ، أو بیع الموجودات وتس اس الص ویة الموجودات والمطلوبات على أس ركة لتس وعندما یكون ھناك نیة لدى الش

اریف ف يالمطلوبات ف ة االیرادات والمص لیات وقائمة عمأ التأمین والفائض المتراكمقائمة عملیات  يآن واحد . ال یتم مقاص
سبیة أو تفسیراتھا . كشف وعلى وجھ التحدید في ال و المساھمین ما لم یكن ذلك مطلوبا أو مسموحا بھ من قبل المعاییر المحا

  السیاسات المحاسبیة للشركة.
  

  األحكام والتقدیراتإستخدام ) ي
ركة  قوائمإعداد الیتطلب  ً المالیة للش ات و اآلراءمن اإلدارة بعض معاییر التقاریر المالیة الدولیة ل وفقا التقدیرات واإلفتراض

جلة  روفات والموجودات والمطلوبات المس احات المرفقةوالتي تؤثر على مبالغ األیرادات والمص كوك حول ھذه  .اإلفص الش
ات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج تتطلب تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات أو  تتأثر  مطلوباتاالفتراض

تقبلیة ات. التقدیرات واألفي الفترات المس كل فتراض تمر وت یتم تقییمھا بش بما ، على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى عتمدمس
  ظروف. في ذلك توقع األحداث المستقبلیة التي یعتقد أنھا معقولة تحت

  
تقبلیة واألخرى لعدم  یة المتعلقة بالمصادر المس اس  إعداد القوائم المالیة التأكد من التقدیرات بتاریخفیما یلي اإلفتراضات األس

  .في المستقبل المنظورات والمطلوبات والتي یمكن أن تؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري في القیمة الدفتریة للموجود
  

  مخصص مطالبات تحت التسویة
ئة من المطالبات التي تمت  تحقة على حاملي العقود الناش الحكم الجید من قبل اإلدارة أمر مطلوب عند تقدیر المبالغ المس

من عقود التأمین.   بالتحدید، یجب اجراء تقدیرات تكلفة النھائیة للتكلفة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنھا بتاریخ المیزانیة.ض
ویة من التكلفة  التقریرلغ عنھا بتاریخ المطالبات المتكبدة غیر المب م المطالبات المدفوعة ومطالبات تحت التس تمد بعد خص تس

یة المتبناة من قبل اإلدارة عند تقدیر التكلفة للمطالبات المبلغ عنھا وتكلفة المطالبات القائمة غیر المبلغ النھائیة.  اس التقنیة األس
السابقة لتوقع أسلوب تسویة المطالبات المتوقعة. في تاریخ كل تقریر، یتم تقییم عنھا ، ھو استخدام أسلوب تسویات المطالبات 

ومة للقیمة  ات غیر مخص ص ص. ھذه المخص ابقة للتأكد من كفایتھا وإجراء التعدیالت للمخص نة الس المطالبات المتوقعة للس
 الزمنیة للنقود.

 
ات ھامھ حول عدة عو رورة على افتراض تند ھذه التقدیرات بالض من درجة من الحكم تس امل متفاوتھ ، ھامة وممكنة، تتض

وعدم التأكد ونتائجھا الفعلیة قد تختلف عن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إلى تغیرات مستقبلیة في المطالبات المقدرة. المطالبات 
المستقلة عادة ما تقدر  . تعدیالت الخسائرإذا وجدت التي تتطلب قرارات التحكیم أو اللجوء للقضاء یتم تقدیرھا بشكل مستقل

ساس شھري ةمتكبدمطالبات العقارات. تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتھا للمطالبات ال ة غیر المبلغ متكبدوالمطالبات العلى ا
اس  نويعنھا على أس ص المطالبات إن .ربع س ویةمخص مبر  ٣١كما في  تحت التس  م تم التحقق منھ٢٠١٧و  م٢٠١٦دیس

  من خبیر اكتواري مستقل. هداعتمإو
 
 
 
  
  
  

٢٣  
 
  

  



  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  - ٢

  
  (تتمة) األحكام والتقدیرات) إستخدام ي

  
 إحتیاطي عجز األقساط

 
یتأثر تقدیر عجز األقساط كثیراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلیة، حیث انھ یستند على نسبة الخسارة 
ارة المتوقعة، ینظر  بة الخس ول الى تقدیر نس اري المفعول من مخاطر وثائق التأمین المكتتبة. وللوص المتوقعة للجزء الس

اط المتوقع تطبیقھا الخبیر اإلكتواري عالقة المطالبا ھر. بناء على اقتراح الخبیر االكتواري، ت واألقس ھر لش اس ش على أس
تخدم من  ي المس ائر. اإلفتراض الرئیس بة الخس تخدمت اإلدارة االحتماالت المختلفة إلبراز االتجاھات المتوقعة في نس فقد اس

  قبل .المست نموذج مستقر وستستمر في قبل اإلدارة ھو أن المطالبات الماضیة
  

  االنخفاض في ذمم أقساط التأمین المدینةمخصص 
تقوم الشركة بعمل مخصص محفظة یتم تقدیره على أساس المجموعة استناداً إلى أعمار األقساط المدینة التي تجاوزت موعد 

تحقاقھ مل ھذه التقدیرات درجة ماس مما یؤدي  عن التقدیرات ة من التقدیر وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلیةتفاوتا، تش
  إلى تغییرات مستقبلیة في ھذه المخصصات.

  
 إعادة التأمین

نشوء  على أساس ربع سنويتكون الشركة معرضة لخالفات مع  شركة إعادة التأمین أو للمثول أمام القضاء. تراقب الشركة 
  مثل ھذه الخالفات معھا وقوة شركة إعادة التأمین.

  
  تكالیف اإلستحواذ المؤجلة

ستحواذ مؤجلة، وتطفأ في قائمة نتائج عملیات  تقید بعض تكالیف اإلستحواذ المتعلقة بإصدار وثائق التأمین الجدیدة كتكالیف إ
ات المتعلقة بالربحیة  التأمین والفائض المتراكم على مدى فترة التغطیة التأمینیة ذات العالقة. وفي حالة عدم تحقق اإلفتراض

تقبلیة لوثائق  افي في المس راع في إطفاء ھذه التكالیف، ویمكن أن یتطلب ذلك إجراء إطفاء إض التامین ھذه، فإنھ یمكن اإلس
  قائمة نتائج عملیات التأمین والفائض المتراكم.

  
  ثاث و التجھیزات و المعداتاإلنتاجیة لإلعمار األ

والمعدات ألغراض احتساب االستھالك. ویتم تحدید ھذه التقدیرات  جھیزاتتحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجیة لألثاث والت
نویاً بفحص القیمة المتبقیة واألعمار  تعمال المتوقع للموجودات والتلف الطبیعي. وتقوم اإلدارة س بعد األخذ في االعتبار االس

  ختلف عن التقدیرات السابقة.اإلنتاجیة ویتم تعدیل مبلغ االستھالك إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار اإلنتاجیة ت
  

  تصنیف اإلستثمارات 
نف أوراق مالیة یتم قید قیمتھا العادلة في  حددت تثماریة ما إذا كان ینبغي أن تص اإلدارة في وقت اقتناء األوراق المالیة االس

یلیة لتحدید  تحقاق أو متاحة للبیع. وقد أخذت اإلدارة بعین اإلعتبار المعاییر التفص قائمة الدخل أو محتفظ بھا حتى تاریخ االس
نیف على النحو ال تثمارات في األوراق المالیة ھذا التص نیف االس مبین في المعیار الدولي للتقاریر المالیة في الحكم على تص

  بالقیمة العادلة أو التكلفة المطفأة.
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  - ٢

  
  ) إستخدام التقدیرات و اإلفتراضات (تتمة)ي

  
  

  اإلنخفاض في قیمة استثمارات األسھم المتاحة للبیع
ركة أن یتم تخفیض قیمةتحدد  تثماراتاإلالش ل في  في س ھم المتاحة للبیع عندما یكون ھناك انخفاض كبیر أو متواص األس

تمر أو جوھريالتحدید لما ھو  القیمة العادلة إلى أقل من تكلفتھا. ھذا یاق ھذا الحكملة یتطلب الحكم. في لفترة طوی مس ، س
 ،الصناعة ،لشركة المستثمر فیھال الوضع الماليتقییم ضمن عوامل أخرى، التقلب الطبیعي في سعر السھم، التقوم الشركة ب

باً عندما التدفق النقديو التمویل العملیات، أداء القطاع التجاري، التغیرات في التكنولوجیا،  . قد یكون انخفاض القیمة مناس
تثمر فی ركة المس ع المالي للش ناعة، أداء القطاع یكون ھناك دلیل على تراجع في الوض ، ، التغیرات في التكنولوجیاھا، الص

  التمویل والتدفقات النقدیة التشغیلیة.
  

  لیةالما ألدواتالقیمة العادلة ل
وق. عندما  دواتالقیمة العادلة لأل ولھا الى الس عر وص ط في تاریخ التقریر یعتمد على س وق النش المالیة یتم تداولھا عبر الس

تكون القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تسجل في قائمة المركز المالي التستطیع أن تستمد من السوق النشط  ویتم 
م تخدام تقنیات مختلفة للتقییم والتي تتض تمد من بیانات تحدیدھا باس یة. مدخالت ھذه الطرق تس تخدام الطرق الریاض ن اس

  القیم العادلة.یتطلب تقدیر اإلدارة لتكوین كنة ، أما اذا كانت غیر موجودة السوق القابلة للمالحظة اذا كانت مم
  

  مبدأ االستمراریة 
وھي مقتنعة بأن لدیھا الموارد الالزمة لمواصلة قامت إدارة الشركة بإجراء تقییم على قدرة الشركة باالستمرار كمنشأة عاملة 

على وجود أي شكوك جوھریة قد تلقي بظالل من الشك  كالعمل في المستقبل المنظور.  عالوة على ذلك، فأن اإلدارة ال تدر
 ریة. في قدرة الشركة على االستمرار كمنِشأة عاملة. لذلك، فأنھ تم إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمرا

  
  النقد و ما في حكمھ و الودائع ألجل  - ٣

   أ)   االنقد و ما في حكمھ
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   عملیات التأمین
 ١٠٢ ٢٢٠  النقد في الصندوق

 ٥٧٬٩١٧ ١٤٬١٧٢  النقد لدى البنك 

 ٥٨٬٠١٩ ١٤٬٣٩٢ 

     عملیات المساھمین
  ١١  ١١ نقد لدى البنوك

  
 ودائع ألجل   ب)

  

   عملیات التأمین

  ١٤٬٧٨٣  ١٥٬٢٩٢ ودائع ألجل

 
ومن خاللھ إكتساب عمولة بالسعر السوق السائد. إن ودائع باللایر السعودي  التجاریةالودائع ألجل محتفظ بھا في البنوك إن 

الدفتریة لھذه الودائع ألجل بشكل  محتفظ باإلستحقاق األصلي في اكثر من ثالثة أشھر وأقل من إثني عشر شھر. المبالغألجل 
  معقول وتقریباً ھي القیم العادلة في تاریخ التقریر.
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  

  ذمم أقساط تأمین مدینة، صافي  - ٤
   

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ٨٣٬٧٥٥ ١٢٩٬٧٦٠  من حملة الوثائق مستحق

  ٣٦٬٧٢٣  ٣٠٬٤٤٨ )١٨ذات عالقة (أنظر إیضاح  ةمن حملة الوثائق ـ جھ مستحق
  )٢١٬٣٦٩(  (٣٢٬٥٣٩) مشكوك في تحصیلھا (أنظر أدناه) اقساط تأمین مدینةمخصص 

 ٩٩٬١٠٩ ١٢٧٬٦٦٩ 

     

    المدینة  المشكوك في تحصیلھا   التأمین الحركة في مخصص اقساط 

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ١٥٬٨٣٥ ٢١٬٣٦٩ الرصید في بدایة السنة
  ٥٬٥٣٤ ١١٬١٧٠ مخصص مكون خالل السنة

 ٢١٬٣٦٩ ٣٢٬٥٣٩ الرصید في نھایة السنة

  
  :المدینة التأمینفیما یلي بیاناً بأعمار ذمم أقساط 

  

  
ابقة، یاسة  أن یتم تتوقع الشركة، وبناءاً على الخبرة الس تحصیل ذمم أقساط التأمین غیر منخفضة القیمة بالكامل. لیس من س

ساط التأمین شأن ذمم أق شركة الحصول على ضمانات ب شكل أرصدة أكبر المدینة ال ، وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات. ت
تتألف ذمم أقساط  ).%٤٧م: ٢٠١٦م (٢٠١٧دیسمبر  ٣١في كما  المدینة ذمم أقساط التأمین اجمالي من %٤١خمسة عمالء 

 في المملكة العربیة السعودیة.    معظمھامن عدد كبیر من عمالء وشركات تأمین  المدینة التأمین
 
 

  
  
  
  
  

٢٦  
  

  متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة 
   

  
  ثالثة  أشھر

  أو أقل
 ألف لایر سعودي

  
  

أكثر من ثالثة أشھر 
  وأقل من ستة أشھر

 ألف لایر سعودي

  
ھر  تة أش أكثر من س
ر  وأقل من إثني عش

  شھراً 
 ألف لایر سعودي

  
  

ي  ن ن إث ر م ث أك
  عشر شھراً 

 ألف لایر سعودي

  
  
  

  المجموع
 لایر سعوديألف 

 ١٢٧٬٦٦٩ ٣٬٥١٨ ٢٢٬٢٧٨ ٣٦٬٦٤٠ ٦٥٬٢٣٣ م٢٠١٧
 ٩٩٬١٠٩ ٣٬٢٥٧ ٦٬٧٧٨ ٢٢٬٤١١ ٦٦٬٦٦٣ م٢٠١٦



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  ، صافيلمعیدي التأمین ذمم مدینة  - ٥

   
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   
 ٤٬٤٦١ ٢٬٣٢٩ ذمم مدینة لمعیدي التأمین

 )٣٬٩٥٢( )١٬٦٩٩( (أنظر أدناه) مشكوك في تحصیلھا  اقساط تأمین مدینةمخصص 

 ٥٠٩  ٦٣٠  
     

    المدینة  المشكوك في تحصیلھا   التأمین الحركة في مخصص اقساط 

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   

 ٣٬٧٢٦ ٣٬٩٥٢ الرصید في بدایة السنة

  - )٢٬٣٣٩(  الرصید المشطوب خالل السنة 

 ٢٢٦ ٨٦ خالل السنة  المحمل

  ٣٬٩٥٢  ١٬٦٩٩ الرصید في نھایة السنة

  

  

ة  یاس ة القیمة بالكامل. لیس من س یل ذمم مدینة لمعیدي التأمین غیر منخفض ابقة، تحص ركة، وبناءاً على الخبرة الس تتوقع الش
الشركة الحصول على ضمانات بشأن ذمم مدینة لمعیدي التأمین، وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات. تشكل أرصدة أكبر خمسة 

   %).٦٧م: ٢٠١٦م (٢٠١٧دیسمبر  ٣١في ذمم مدینة لمعیدي التأمین كما  اجمالي من %٧٧عمالء 
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  متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة 
   

  
  ثالثة  أشھر

  أو أقل
 ألف لایر سعودي

  
  

ھر  أكثر من ثالثة أش
  وأقل من ستة أشھر

 ألف لایر سعودي

  
ة  ت أكثر من س
ھر وأقل من  أش

  إثني عشر شھراً 
 ألف لایر سعودي

  
  

ي  ن ن إث ر م ث أك
  عشر شھراً 

 ألف لایر سعودي

  
  
  

  المجموع
 ألف لایر سعودي

 ٦٣٠ ٣٤٥ ٧ ١٧ ٢٦١ م٢٠١٧

 ٥٠٩ ٤٤٢ ٤٣ ١٦ ٨ م٢٠١٦



  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  صافي أقساط التأمین المكتسبة  - ٦

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ألف لایر سعودي لایر سعوديألف  
 ٥٧١٬٣٥٣ ٧٥٠٬٦٩١ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 ١٧٢٬١٤٧ ٢٨٠٬٩٦٩ إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة في بدایة السنة

 ٧٤٣٬٥٠٠ ١٬٠٣١٬٦٦٠ 
 )٢٨٠٬٩٦٩( )٣٢٢٬٦٠٩( أجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة في نھایة السنة

 ٤٦٢٬٥٣١ ٧٠٩٬٠٥١ المكتسبةإجمالي أقساط التأمین 

 )١٣٬٦٦٨( )١٩٬٦٤١( المسندةأقساط عقود إعادة التأمین 
 )١٤٬٥٨٧( )١٨٬٢٢٤(  فائض خسارة األقساط 

 )٦٬٠٦٣( )٤٬٧٥٢( حصة معیدي التأمین من أقساط التأمین غیر المكتسبة في بدایة السنة

 )٣٤٬٣١٨( )٤٢٬٦١٧( 
 ٤٬٧٥٢ ٨٬٨٨٩ المكتسبة في نھایة السنةحصة معیدي التأمین من أقساط التأمین غیر 

  )٢٩٬٥٦٦(  )٣٣٬٧٢٨( لمعیدي التأمین المسندةأقساط التأمین 

 ٤٣٢٬٩٦٥ ٦٧٥٬٣٢٣ صافي أقساط التأمین المكتسبة
  
  
  

  تكالیف إستحواذ وثائق مؤجلة  - ٧
   
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   
 ٥٬٢١٥ ١٠٬٥٩٠ الرصید في بدایة السنة

 ٢٠٬٩٨٧ ٣٤٬٥٢٢ خالل السنةمتكبدة مصروفات 
 )١٥٬٦١٢( )٣٠٬٥٩٦( اطفاء خالل السنة

 ١٠٬٥٩٠ ١٤٬٥١٦ الرصید نھایة السنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٢٨  



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  تكبدةالمطالبات الم  - ٨

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ٢٨٣٬٧٥٨ ٤٧٨٬٤٢٥ إجمالي المطالبات المدفوعة
 ١٤٧٬١٧٦ ١٧٧٬٧٧٦ أدناه))أ(إجمالي المطالبات تحت التسویة في نھایة السنة (انظر ایضاح 

 ٤٣٠٬٩٣٤  ٦٥٦٬٢٠١  
 )٩٨٬١٠٧( (١٤٧٬١٧٦) السنةإجمالي المطالبات تحت التسویة في بدایة 

 ٣٣٢٬٨٢٧ ٥٠٩٬٠٢٥  تكبدةإجمالي المطالبات الم

 )٣٬٨٩٨( (٦٬٠٦٩) اإلسترداد من معیدي التأمین
ویة ة معیدي التأمین من المطالبات تحت التس نة (انظر  نھایة في حص الس

  )٦٬٣٧٦(  (١١٬٤٤٤) أدناه) )ب(ایضاح 

 (١٧٬٥١٣) )١٠٬٢٧٤( 
 ٧٬٤٠٨ ٦٬٣٧٦ السنة بدایةحصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة في 

 )٢٬٨٦٦( (١١٬١٣٧) حصة معیدي التأمین من المطالبات

 ٣٢٩٬٩٦١ ٤٩٧٬٨٨٨  تكبدةصافي المطالبات الم

  
    والبالغة  عنھالمتكبد غیر المبلغ المطالبات مخصص  ضمنیت م٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في  التسویةتحت إجمالي المطالبات   )أ

 ).لایر سعودي ١٢٣٬٩٩٧: م٢٠١٦ألف لایر سعودي (١٣٢٬٢٨٧
  

. یتم یرالتقرجوھریا والمتوقع أن تستلم جمیع المبالغ المستحقة من معیدي التأمین في غضون اثني عشر شھرا من تاریخ   )ب
 المخاطر ذات الصلة.احتساب حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة بما یتناسب مع نمط توزیع 

 
  المطالباتتطور جدول 

  
عن كل سنة یتم التقریر عنھا ولكن لم والمبلغ عنھا المطالبات المتكبدة المتراكمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة یعكس الجدول التالي 

ً إن تطور مركز مالي مع المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ. قائمة تاریخ كل متعاقبة في حادث  لقدرة  التزامات التأمین یوفر مقیاسا
  الشركة على تقدیر القیمة النھائیة للمطالبات.

  
. من ظھور المطالبات السلببیة المستقبلیةحمایة الالشركة إلى الحفاظ على احتیاطیات كافیة فیما یتعلق بنشاط التأمین من أجل تسعى 

رد المطالبات السلبیة التي تؤدي إلى فإنھ سیتم التخلص من ، تحدیداً بات أكثر التكلفة النھائیة للمطالوبما أن المطالبات تتطور وتصبح 
إلى احتیاطیات الرد الكثیر من ھذا بتحویل الشركة تقوم من أجل الحفاظ على احتیاطیات كافیة، وسابقة. حوادث حتیاطیات من سنوات اال

  التكلفة النھائیة للمطالبات.وأن ھناك درجة أكبر من الشك ترتبط ببكثیر استحقاقاً المطالبات أقل یكون تطور عندما وذلك الحالیة السنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٩  
  
  



  

  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
    

  (تتمة)المطالبات المتكبدة–٨
  

  (تتمة)تطور المطالبات جدول 
  

              ٢٠١٧دیسمبر  ٣١

 سنة الحادث
٢٠١٣   

 المجموع ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ وما قبلھا
 ألف لایر سعودي 

       :تقدیر التكلفة النھائیة للمطالبات

  ٥١٢٬٥٨٩ ٣٤٢٬٥٦٢ ٢٩٣٬٢٣٠ ٢٢٨٬٢٢٠ ١٦٣٬٣٢٦ في نھایة سنة الحادث

  - ٣٠٦٬٠٨٢ ٢٧٨٬٣٩٥ ٢٧٠٬٠١٨ ١٧١٬٩٢٣ بعد سنة

  - - ٢٦٤٬٥١٠ ٢٦٢٬٢٥٢ ١٩٠٬٤١٦ بعد سنتین

  - - - ٢٣٥٬٨٠٤ ١٨٧٬٢٩٣ بعد ثالث سنوات

  - - - - ١٦٠٬٢٨٦ بعد أربع سنوات

 ١٬٤٧٩٬٢٧١ ٥١٢٬٥٨٩ ٣٠٦٬٠٨٢ ٢٦٤٬٥١٠ ٢٣٥٬٨٠٤ ١٦٠٬٢٨٦ التقدیر الحالي للمطالبات المتراكمة

)١٬٣٠٢٬٠٣٣()٣٨٢٬٢٧٧()٢٧٦٬٢٤٣()٢٥٣٬٩٩٥()٢٢٩٬٧٨٤()١٥٩٬٧٣٤( المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ

 ١٧٧٬٢٣٨ ١٣٠٬٣١٢ ٢٩٬٨٣٩ ١٠٬٥١٥ ٦٬٠٢٠ ٥٥٢ االلتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي

  
              ٢٠١٦دیسمبر  ٣١

 سنة الحادث
٢٠١٢   

 المجموع ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ وما قبلھا
 ألف لایر سعودي 

 :للمطالباتتقدیر التكلفة النھائیة 

  ٣٤٢٬٥٦٢ ٢٩٣٬٢٣٠ ٢٢٨٬٢٢٠ ١٦٢٬٧٨٩ ١٧١٬٤٧٨ في نھایة سنة الحادث

  - ٢٧٨٬٣٩٥ ٢٧٠٬٠١٨ ١٧١٬٩٢٣ ١٨٤٬٨٢٠ بعد سنة

  - - ٢٦٢٬٢٥٢ ١٩٠٬٤١٦ ١٨٨٬١٩٥ بعد سنتین

  - - - ١٨٧٬٢٩٣ ١٩٦٬١٢٨ بعد ثالث سنوات

  - - - - ١٩٦٬٩٩١ بعد أربع سنوات

 ١٬٢٦٧٬٤٩٣ ٣٤٢٬٥٦٢ ٢٧٨٬٣٩٥ ٢٦٢٬٢٥٢ ١٨٧٬٢٩٣ ١٩٦٬٩٩١ للمطالبات المتراكمةالتقدیر الحالي 

)١٬١٢٠٬٣١٧()٢٠٦٬٧٨٢()٢٧٠٬٨٢٩()٢٦١٬٠١٦()١٨٦٬١٦٥()١٩٥٬٥٢٥( المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ

 ١٤٧٬١٧٦ ١٣٥٬٧٨٠ ٧٬٥٦٦ ١٬٢٣٦ ١٬١٢٨ ١٬٤٦٦ االلتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي

  
  
  
  
  
  
  

٣٠  



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
    

  اإلستثمارات  - ٩
   
 م٢٠١٦ م٢٠١٧  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   عملیات التأمین

اح  تثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخل (أنظر إیض إس
 (أ) أدناه) 

  
٣٥٤٬٣٧٤  

 
٢٥٤٬٥١٦  

 ٣٥٬٩٤٧ ٣٥٬٧٩٠  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق (أنظر إیضاح (ب) أدناه)

   عملیات المساھمین

تثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخل اح  إس (أنظر إیض
 (أ) أدناه)

  
٢١٦٬٩٨٠ 

  
١٤٥٬٢١٠ 

 ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٦٤٢  ) أدناه)بإستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق (أنظر إیضاح (

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣  إستثمارات متاحة للبیع (أنظر إیضاح (ج) أدناه)
  

  ستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخلإأ )  
  

  
  

 التأمینعملیات 
 

  كما یلي: الحركة في حساب إستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخل
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 ١٥٩٬١٣٧ ٢٥٤٬٥١٦  الرصید في بدایة السنة

 ١٦٦٬١٦٢ ١١٤٬٦٦٧ خالل السنة المشتریات
 )٧٤٬٤١٢( )٢٠٬٥٠٠( خالل السنة المستبعد

 ٣٬٦٢٩ ٥٬٦٩١ لإلستثمارات العادلةالتغیر في القیمة 

 ٢٥٤٬٥١٦ ٣٥٤٬٣٧٤ الرصید في نھایة السنة

  
 م٢٠١٦ م٢٠١٧   

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي  مصدر القیمة العادلة 
 ١٥٧٬٩٣٤ ٢١١٬٦٥٦  **األصولصافي قیمة   الوحدات في صنادیق سوق المال المحلیة

 ١٬٩٢٠ ٣٬٦٦٤ صافي قیمة األصول**  الوحدات في صنادیق األسھم المحلیة 
 ٩٤٬٦٦٢ ١٣٩٬٠٥٤ صافي قیمة األصول**   إدارة محافظ محلیة فيوراق مالیة المحتفظ بھا أ

   ٢٥٤٬٥١٦ ٣٥٤٬٣٧٤ 
  

  تقدیر مؤسسة مالیة محلیة منظمة ("إدارة المحافظ الخاصة").* تدار وفقآ ل 
 صافي قیمة األصول: صافي قیمة األصول كما أعلن مدیر األصول. * *

  
  
 
 
  
٣١  
  
  



  

  
  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  (تتمة) اإلستثمارات  - ٩
  

  عملیات المساھمین
  إستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخل كما یلي:الحركة في حساب 

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 ١٤١٬٦٨٤ ١٤٥٬٢١٠  الرصید في بدایة السنة

  ٥١٤  ٨٢٬٥٠٠ خالل السنة المشتریات
  -  )١٤٬٩٩٢( خالل السنة المستبعد

 ٣٬٠١٢ ٤٬٢٦٢ لإلستثمارات التغیر في القیمة العادلة

 ١٤٥٬٢١٠ ٢١٦٬٩٨٠ الرصید في نھایة السنة

  
 م٢٠١٦ م٢٠١٧   

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي  مصدر القیمة العادلة 
 ٨٣٬٢٤٠ ٨٤٬٧٥٦ **األصولصافي قیمة   الوحدات في صنادیق سوق المال المحلیة

 ٤٬٦٦٣ ٦٬٥٨٨ صافي قیمة األصول** الوحدات في صنادیق األسھم المحلیة 
 ١٠٬٢٧٦ ١٠٬١٤٩ صافي قیمة األصول**  الوحدات في صنادیق العقار المحلیة

 ٣٠٬٦٧٥  ٥٩٬٤٠١  صافي قیمة األصول**أوراق المالیة محتفظ بھا في إدارة محافظ محلیة 
 ١٦٬٣٥٦  ١٧٬١٢٥  متداولة أسھم عادیة محتفظ بھا في إدارة محافظ محلیة  

 - ١٦٬٦٢٣ متداولةإدارة محافظ أجنبیة    فيأسھم عادیة محتفظ بھا 
 متداولة  سندات وصكوك أجنبیة 

٢٢٬٣٣٨ - 

   ١٤٥٬٢١٠ ٢١٦٬٩٨٠ 

  تقدیر مؤسسة مالیة محلیة منظمة ("إدارة المحافظ الخاصة").* تدار وفقآ ل
 صافي قیمة األصول: صافي قیمة األصول كما أعلن مدیر األصول. * *

  
  
  

  حتى تاریخ اإلستحقاقستثمارات محتفظ بھا إب )  
  

  عملیات التأمین
  ھا حتى تاریخ اإلستحقاق كما یلي:الحركة في حساب إستثمارات محتفظ ب

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 ٣٦٬١٠٠ ٣٥٬٩٤٧ الرصید في بدایة السنة

 )١٥٣( )١٥٧(  خالل السنة  أطفلما

 ٣٥٬٩٤٧ ٣٥٬٧٩٠ الرصید في نھایة السنة
 
  

 

  
  
  

 
٣٢ 



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  (تتمة) اإلستثمارات  - ٩

  (تتمة) ب )  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق
  

  

  عملیات المساھمین
  بھا حتى تاریخ اإلستحقاق كما یلي:الحركة في حساب إستثمارات محتفظ 

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ١٠٬١٤٧ ١٣٬٧٥٥ الرصید في بدایة السنة
 ٣٬٧١٧ -  خالل السنة المشتریات

 )١٠٩( )١١٣(  خالل السنة  أطفلما

 ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٦٤٢ الرصید في نھایة السنة
  

  ج )  استثمارات متاحة للبیع 
  

  المساھمینعملیات 
  فیما یلي الحركة على اإلستثمارات المتاحة للبیع:

  

 اإلجماليإستثمارات غیر متداولة إستثمارات متداولة  م٢٠١٧
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
    

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصید في بدایة السنة 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصید في نھایة السنة
  

 اإلجمالي إستثمارات غیر متداولة إستثمارات متداولة  م٢٠١٦
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
    

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصید في بدایة السنة 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصید في نھایة السنة
  

ألف لایر سعودي)  ١٬٩٢٣م: ٢٠١٦سعودي (ألف لایر  ١٬٩٢٣غیر المتداولة  تبلغ القیمة الدفتریة لإلستثمارات المتاحة للبیع  )أ
 تم تقییمھا بالقیمة العادلة لھا والتي تم تقییمھا على أساس التكلفة و ذلك لغیاب الطریقة التي یتم من خاللھا الوصول قیمتھا العادلة

 بشكل یعتمد علیھ.
  

  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى  - ١٠
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 لایر سعوديألف  ألف لایر سعودي 
   عملیات التأمین

 ً  ٢٬٨١٢ ٢٬٤٣٦ مبالغ مدفوعة مقدما
  ١٬٤٠٣  ١٬٩١٩  سلف موظفین

  ٢١٠  ٥٤١  عمولة مستحقة
 ١٦٬٩٨٢ ٩٬٦٨٥ ذمم مدینة أخرى 

 ٢١٬٤٠٧ ١٤٬٥٨١ 

   عملیات المساھمین

 ١٣٢ ١٢٣ ذمم مدینة أخرى 
  
 
 

٣٣ 
  



  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  سـعودیة)(شركة مساھمة 

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  أثاث، تجھیزات ومعدات مكتبیة  - ١١

  
  

 أثاث وتجھیزات سیارات
آلي  حاسب

 م٢٠١٦ اإلجمالي م٢٠١٧ اإلجماليومعدات

 عملیات التأمین
  ألف لایر سعودي  سعوديألف لایر  ألف لایر سعوديألف لایر سعوديألف لایر سعودي

    :التكلفة

 ١٣٬٨٠٣ ١٥٬٣٧٤ ٧٬٣٦٣٧٬٩٥٢ ٥٩  م٢٠١٧ینایر ١في

 ١٬٥٧١ ٣٬٨٧٢ ٩٥٤ ٢٬٩١٨ - ت خالل السنةإضافا

 ١٥٬٣٧٤ ١٩٬٢٤٦ ٨٬٩٠٦ ١٠٬٢٨١  ٥٩ م٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 
    :اإلستھالك المتراكم

 ١١٬٤٦٣ ١٢٬٧٦٧ ٦٬٠٤٢٦٬٦٦٦ ٥٩  م٢٠١٧ینایر ١في
المحمل على السنة (إیضاح 

١٬٣٠٤ ١٬٥٤٨  ٧٤٧ ٨٠١ -)١٩ 

 ١٢٬٧٦٧ ١٤٬٣١٥ ٧٬٤١٣ ٦٬٨٤٣  ٥٩ م٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 

    القیمةالدفتریة صافي

 - ٤٬٩٣١ ١٬٤٩٣ ٣٬٤٣٨ - م٢٠١٧دیسمبر  ٣١في 

 ٢٬٦٠٧ - ١٬٢٨٦ ١٬٣٢١ - م٢٠١٦دیسمبر ٣١في
  
  
  

  دخل عموالت غیر مكتسبة  - ١٢
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ١٬٥٥٣ ١٬٢٨٧ الرصید في بدایة السنة
 ٣٬٤٦٩ ٥٬٢٧٠ العموالت المستلمة خالل السنة 
  )٣٬٧٣٥(  )٤٬٣١٣( العموالت المكتسبة خالل السنة

  ١٬٢٨٧  ٢٬٢٤٤ الرصید في نھایة السنة
  

  
  و مطلوبات أخرىمبالغ مستحقة   - ١٣

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي سعوديألف لایر  

   عملیات التأمین
 ٣٬٢٩٧ ٤٬١٨٠ مستحقة الدفع مصروفات

 ١٠٬٧٧٥ ١٤٬٩٨٤  مبالغ مستحقة لوسطاء ووكالء تأمین
 ١١٬٦٤٣ ١٧٬٧٨٣ مطلوبات أخرى

  
 

٢٥٬٧١٥ ٣٦٬٩٤٧ 

  
  
  
  
  
٣٤  



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  

  ودیعة نظامیة  - ١٤
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ٢٥٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠ ودیعة نظامیة

  
 ملیون ٢٥م: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي ( ٢٥وفقاً لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة اودعت الشركة مبلغ 

ن ھذه الودیعة النظامیة إ .تھ مؤسسة النقد العربي السعوديحددمن رأسمالھا المدفوع لدى بنك  %١٠تمثل نسبة  لایر سعودي)
  للسحب بدون موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. متاحةغیر 

  

  رأس المال  - ١٥
لایر  ١٠ملیون سھم عادي  قیمة السھم  ٢٥ملیون لایر سعودى مقسم على  ٢٥٠یبلغ راس مال الشركة  المرخص  والمصدر  

  سعودى.
  

  اإلحتیاطي النظامي  - ١٦
من دخل  %٢٠وفقاً لمتطلبات نظام التأمین السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي یجب على الشركة تجنیب 

بة  اھمین لتكوین احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي نس ركة بتحویل من رأس المال المدفوع.  %١٠٠المس قامت الش
  لخسائر المتراكمة إلى االحتیاطي النظامي. من صافي الدخل بعد تعدیل الرصید اإلفتتاحي ل %٢٠
  

  الزكاة  - ١٧

  
 الفروقات بین النتائج المالیة والزكویة بصفة رئیسیة لبعض التعدیالت وفقاً لألنظمة ذات العالقة.

  
  
  

٣٥  
  

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي المحمل للسنة

 ٥٬٠٠٠ ٦٬٣٠٠ الحالیة مخصص السنة

 ٤٬٠٤٦ - مخصص من سنوات سابقة

 ٩٬٠٤٦ ٦٬٣٠٠ المحمل للسنة

      
      تم إحتساب مخصص السنة الحالیة كما یلي :

  
 

  م٢٠١٧
 لایر سعودي ألف

  م٢٠١٦
 ألف لایر سعودي

   
 ١٧١٬٨٧٢ ١٩٣٬١٧٦ حقوق المسـاھمین
 ٣٢٬٩٥١ ٣٢٬٣٧٤ وتعدیالت  أول السنةرصید مخصص 

 )٥٢٬٣٠٩( )٥٤٬٣٦٣( صافي القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل

 ١٥٢٬٥١٤ ١٧١٬١٨٧ 

 ٣٦٬١١٠ ٧٨٬٩٥٨ الربح المعدل للسنة

 ١٨٨٬٦٢٤ ٢٥٠٬١٤٥ الوعاء الزكوي



  

  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  (تتمة) الزكاة  - ١٧
    

  م٢٠١٧ المخصص خالل السنة حركة
 ألف لایر سعودي

  م٢٠١٦
 ألف لایر سعودي

   
 ٥٬٠٠٨ ١٤٬٠٥٤ في بدایة السنة الرصید 

 ٩٬٠٤٦ ٦٬٣٠٠ المكون خالل السنة 

  - )٢٬١٦٥(  المدفوع خالل السنة 

 ١٤٬٠٥٤ ١٨٬١٨٩ في نھایة السنةالرصید 

  
  الزكوي: الوضع

  
ركة اإلقرار الزكوي عن الفترة من  مبر  ٣١حتى  م٢٠٠٧مایو  ١٦قدمت الش نواتلو  م٢٠٠٨دیس  ٣١ المنتھیة في لس

  وحصلت على الشھادة المقیدة. م٢٠١٦ الى م٢٠٠٩دیسمبر 
  

  

م وطالبت ٢٠١٢الى  م٢٠٠٨دیسمبر  ٣١ أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكویة للسنوات منم، ٢٠١٦خالل 
. إعترضت الشركة على ھذه المطالبة وتعتقد اإلدارة لتلك السنوات لایر سعودي ملیون ١٣٫٧بمبلغ  بزكاة وضریبة إستقطاع 

لایر  ملیون ٩٬٥فقد أصدرت الشركة خطاب ضمان بمبلغ  باإلضافة الى ذلك أن نتیجة اإلعتراض ستكون في صالح الشركة.
عودي الح الھیئة العامة للزكاة والدخل س جیل لص افیة بمبلغ  وتم تس عودي ٤٫٤إلتزامات إض ریبة  ملیون لایر س مقابل ض

  .م٢٠١٦سنوات سابقة في مقابل زكاة  لایر سعودي ملیون ٤اإلستقطاع في قائمة عملیات التأمین ومبلغ 
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  مساھمة سـعودیة)(شركة 
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  معامالت مع جھات ذات عالقة و األرصدة  - ١٨
  : السنةفیما یلي المعامالت الرئیسیة التي تمت مع الجھات ذات العالقة خالل 

  

    

مبلغ المعاملة للسنة المنتھیة 

  دیسمبر ٣١الرصید في   دیسمبر ٣١في 

  م٢٠١٦  م٢٠١٧  م٢٠١٦  م٢٠١٧    

  طبیعة المعاملة  العالقة الجھة ذات

 لایر ألف

  سعودي

 لایر ألف

  سعودي

 لایر ألف

  سعودي

 لایرألف 

  سعودي

            أ) عملیــات  التأمین

            المساھم الرئیسي 

الشركة اإلسالمیة العربیة 

االمارات العربیة –للتأمین

  -  -  ١٠٠  -  أقساط تأمین المتحدة

            

موظفي بذات عالقة  جھات

            اإلدارة العلیا

      ٩٨٬٦٦١  ٧٣٬٠٦٩  وثائق تأمین مكتتبة )شقیقة( شركة تأجیر

  ٣٦٬٣٦٢  ٣٠٬٣٥٠  )٩٥٬٠٠٦(  )٧٩٬٠٨١(  مطالبات ومدفوعات   

      ٣١٢  ٣٤١  وثائق تأمین مكتتبة  رئیس مجلس اإلدارة

  ١٤٤  ٧١  )١٦٨(  )٤١٤(  مطالبات ومدفوعات  

  -  -  ٦٠٨  ١٥٠  وثائق تأمین مكتتبة  العالمیة رصدشركة 

  ١٩١  -  )٤١٧(  )٣٤١(  مطالبات ومدفوعات  

  -  -  ١٬٩٧١  ١٬٧٤٢  وثائق تأمین مكتتبة  شركة مجموعة الفردوس

  ٢٦  ٢٧  )٢٬٠٢٧(  )١٬٧٤١(  مطالبات ومدفوعات  

  )١٬٠٣٨(  )١٬٢٤٥(  ٢٧٦  ٢٨٦  مزایا طویلة األجل  موظفي اإلدارة العلیا

  ١٤٦  ٨٣  ٤٬٤٢٣  ٤٬٦٦٧  قصیرة األجلمزایا 

            ب) عملیات المساھمین

               المساھم الرئیسي 

  -  -  ١٠٤  ٧٧٥  مكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة

  -  -  ١١  ٣٢٨  مكافآت لجانأعضاء 
  

ركةج)   روط المعامالت مع الجھات ذات العالقة من قبل إدارة الش احات تمت الموافقة على ش افة إلى اإلفص المبینة . باإلض
  عن أرصدة نھایة السنة للمعامالت التي تمت مع الجھـات ذات العالقة في قائمة المركز المالي. ٥(د) و  ٢في إیضاح 

  
  

  
  

٣٧  
  
  
  



  

  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  مصاریف عمومیة وإداریة  - ١٩
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   عملیات التأمین
  ٣٤٬٦٨٥  ٤٥٬٩٥٢ تكالیف موظفـین

 ٤٬٣٨١ ٤٬٤٤٣ إیجار مكاتب
 ٢٬٨١٤ ٢٬٨٦٩ تقنیة معلومات

  ١٤٧  ٢٨٩  تدریب وتطویر
 ١٬٣٠٤ ١٬٥٤٨ )١١اإلستھالك (أنظر إیضاح 

  ٦٣٩  ٧٣٧  سفر وإنتقال
 ٨٨٨ ١٬٥٥٠  إتصاالت
 ٨٨٤ ١٬٤٠١ ومطبوعات قرطاسیة
 ٣٥٢ ٣١٣ اشتراكات أتعاب و

 ١٧٥ ١٧٦ نافعم
  ٢٨٤  ٣٨٥  صیانة وإصالح

  ١٬٣٢٩  ١٬٢٦٤  أتعاب مراجعة ومھنیة
  ٣٧٤  ٤٨٨  تسویق وإعالن

 ٥٧٠ ١٬٠١٤  أخرى

 ٤٨٬٨٢٦ ٦٢٬٤٢٩ 
  

    عملیات المساھمین
 ١٠٤ ٧٧٥ أدناه)أ مجلس اإلدارة (أنظر اإلیضاح أتعاب بدل حضور إجتماعات 

  ١١  ٣٢٨ أدناه) ج (أنظر اإلیضاح مصاریف لجان
 ٥٠٤ ٣٥٥ أخرى 

 ٦١٩ ١٬٤٥٨ 
  

 .وإجتماعات اللجان مجلس اإلدارةبدل حضور إجتماعات أتعاب حضور تمثل   )أ

  .متعلقة باللجنة الفرعیةاخرى لغیر أعضاء مجلس اإلدارة ومصاریف   جلساتأتعاب حضور  أتعاب اللجان تمثل  )ب
  

  لسھما ربح  - ٢٠

  .والقائمة للسنة السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرةربح السھم للسنة بتقسیم صافي  ربحیتم إحتساب 
  

  معلومات قطاعیة  - ٢١
  القرار.یتم االبالغ عن قطاعات االعمال بطریقة تتفق مع التقاریر الداخلیة المقدمة الى رئیس وصانع 

ارة إلى  عودیة.ألغراض إداریة ،تمت اإلش .ان األھم  ثالثة قطاعات ھيتمت جمیع عملیات التأمین في المملكة العربیة الس
ال تحتوي على  یةموجودات القطاعالنتائج القطاعیة ال تتضمن المصروفات االداریة والعمومیة وایرادات االستثمارات. ان ال

افيودائع ال النقد وما في حكمھ، اط التأمین جل، ص اھمین،المدینة، ذمم مدینة لمعیدي التأمین،  أقس تحق إلى عملیات المس  مس
ً مبالغ مدفوعة مقدم   مكتبیة.معدات وتجھیزات ،، مبالغ مستحقة من جھة ذات عالقة، إستثمارات وأثاثأخرى وموجودات ا

تحقة ومطلوبات أخرى، دائنة لمعیدي التأمین،  ذمم حملة الوثائق، مطالبات ال تحتوي على یةمطلوبات القطاعالإن  مبالغ مس
  .مستحق الى عملیات المساھمین ومكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

ات لشركة،فإن المعلومات القطاعیة تمت الموافقھ علیھا من قبل إدارة مع ما یتفق مع نشاطلتمشیاً مع سیاسة التقاریر الداخلیة 
  اه:وبات كما ھو مبین ادنو المطل لموجوداتالشركة. تظھر ا

  
٣٨  



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  
  

  
  معلومات قطاعیة (تتمة)  - ٢١
  
  

  طبي
  سعوديألف لایر 

  مركبات
  ألف لایر سعودي

  أخرى
  ألف لایر سعودي

  إجمالي
  لایر سعوديألف 

          م ٢٠١٧دیسمبر  ٣١
         

 ٧٥٠٬٦٩١ ٢٦٬٦١٤ ٦٤٥٬٣٠٧ ٧٨٬٧٧٠  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 (١٩٬٦٤١) (١٩٬٦٤١) - -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 (١٨٬٢٢٤) (٩٣٣) )١٥٬٥٢٩( )١٬٧٦٢(  فائض خسارة أقساط تأمین ناقصاً: 

 ٧١٢٬٨٢٦ ٦٬٠٤٠ ٦٢٩٬٧٧٨ ٧٧٬٠٠٨  صافي أقساط التأمین المكتتبة
التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر 

 (٣٧٬٥٠٣) (١٬٦٠٨) )١٨٬٠٣١( )١٧٬٨٦٤(  المكتسبة

 ٦٧٥٬٣٢٣ ٤٬٤٣٢ ٦١١٬٧٤٧ ٥٩٬١٤٤  صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٤٬٣١٣ ٤٬٣١٣  - -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمینصافي 

 ٤٬٢٦٧ - ٤٬٢٦٧ -  إیرادات إكتتاب أخرى

 ٦٨٣٬٩٠٣ ٨٬٧٤٥ ٦١٦٬٠١٤ ٥٩٬١٤٤  صافي اإلیرادات

       

 ٤٧٨٬٤٢٥ ٢٬٤٥٦ ٤٥٤٬٨٨٠ ٢١٬٠٨٩  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (٦٬٠٦٩) (١٬٦١٩) (٢٬٦٦٣) )١٬٧٨٧(  ناقصاً: حصة معیدي التأمین

 ٤٧٢٬٣٥٦ ٨٣٧ ٤٥٢٬٢١٧ ١٩٬٣٠٢  صافي المطالبات المدفوعة
 التسویةالتغیرات في المطالبات تحت 

 ٢٥٬٥٣٢ ٥٥٩ ١٩٬٤٦١ ٥٬٥١٢  والمطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا 

 ٤٩٧٬٨٨٨ ١٬٣٩٦ ٤٧١٬٦٧٨ ٢٤٬٨١٤  صافي المطالبات المتكبدة
 ٢٬٣٠٤ - ٢٬٣٠٤  -  التغیرات في احتیاطي عجز أقساط تأمین

 ٢٨٢ (٢٢) (٨٩٢) ١٬١٩٦  إحتیاطیات فنیة أخرىالتغیرات في 
 ٣٠٬٥٩٦ ٢٬٠١٥ ٢٥٬٠٨٣ ٣٬٤٩٨  مؤجلةتكالیف استحواذ وثائق 

 ١٨٬٤٨٥ ٢١٠ ١١٬٢٣٠ ٧٬٠٤٥  مصاریف تشغیلیة أخرى

 ٥٤٩٬٥٥٥ ٣٬٥٩٩ ٥٠٩٬٤٠٣ ٣٦٬٥٥٣  والمصروفات صافي التكالیف

 ١٣٤٬٣٤٨ ٥٬١٤٦ ١٠٦٬٦١١ ٢٢٬٥٩١  التأمین عملیاتصافي نتائج 
 (٦٢٬٤٢٩)     عمومیة وإداریةمصاریف 

 (١١٬٢٥٦)     مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ٧٬٣٩٤     إیرادات إستثمارات

 ١٬٢٠١     إیرادات أخرى غیر موزعة

 ٦٩٬٢٥٨     من عملیات التأمینالفائض 

  
  
  
  
  
  

٣٩  
  

  



  

  
  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  قطاعیة (تتمة)معلومات   - ٢١

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٠ 
  

  طبي  
  سعودي ألف لایر

  مركبات
  ألف لایر سعودي

  أخرى
  ألف لایر سعودي

  إجمالي
  ألف لایر سعودي

          م ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 

          موجودات عملیات التأمین

  حصة معیدي التأمین في األقساط غیر المكتسبة
- - ٨٬٨٨٩ ٨٬٨٨٩ 

  التسویةحصة معیدي التأمین في المطالبات تحت 
- - ١١٬٤٤٤ ١١٬٤٤٤ 

  تكالیف استحواذ وثائق مؤجلة
١٤٬٥١٦ ١٬٣٠٩ ١١٬٢٨١ ١٬٩٢٦ 

  موجودات غیر موزعة
   ٥٦٧٬٦٥٩ 

  موجودات عملیات التأمین مجموع
   ٦٠٢٬٥٠٨ 

          

  والفائض مطلوبات عملیات التأمین
    

  أقساط تأمین غیر مكتسبة
٣٢٢٬٦٠٩ ١١٬٨٦٦ ٢٨١٬٢١٤ ٢٩٬٥٢٩ 

  تحت التسویةمطالبات 
١٧٧٬٧٧٦ ١٥٬٩٣٧ ١٤٨٬٦٩٢ ١٣٬١٤٧ 

  دخل عموالت غیر مكتسبة
- - ٢٬٢٤٤ ٢٬٢٤٤ 

  احتیاطي عجز أقساط تأمین
- ٢٬٣٠٤ - ٢٬٣٠٤ 

  إحتیاطیات فنیة أخرى
٣٬٩٧٧ - ٢٬٢٤٨ ١٬٧٢٩ 

 ٩٣٬٥٩٨     مطلوبات غیر موزعة والفائض
 ٦٠٢٬٥٠٨     مطلوبات وفائض عملیات التأمین مجموع



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  معلومات قطاعیة (تتمة)  - ٢١
  

ات ما یتفق مع نشاطبدارة اإللشركة، فإن المعلومات القطاعیة تمت الموافقھ علیھا من قبل لتمشیاً مع سیاسة التقاریر الداخلیة 
  اه:و المطلوبات كما ھو مبین ادن لموجوداتالشركة. تظھر ا

  

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١
  طبي

  ألف لایر سعودي
  مركبات

  ألف لایر سعودي
  أخرى

  ألف لایر سعودي
  إجمالي

  ألف لایر سعودي
          

 ٥٧١٬٣٥٣ ١٨٬٠٥٠ ٥٢٣٬٢٨٧ ٣٠٬٠١٦ أقساط التأمین المكتتبةإجمالي
 )١٣٬٦٦٨( )١٣٬٢٦٨( )٤٠٠( - المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 )١٤٬٥٨٧( )٩٩٦( )١٢٬٨٥٩( )٧٣٢( فائض خسارة األقساطناقصاً:
 ٥٤٣٬٠٩٨ ٣٬٧٨٦ ٥١٠٬٠٢٨ ٢٩٬٢٨٤ صافي أقساط التأمین المكتتبة
التأمین غیر التغیرات في صافي أقساط 

 )١١٠٬١٣٣( ٧٥ )١٠٩٬٢٥١( )٩٥٧(  المكتسبة

 ٤٣٢٬٩٦٥ ٣٬٨٦١ ٤٠٠٬٧٧٧ ٢٨٬٣٢٧  صافي أقساط التأمین المكتسبة
العموالت المكتسبة من عملیات إعادةصافي
 ٣٬٧٣٥ ٣٬٦٦٥  ٧٠ - التأمین

 ٦٠١ - ٦٠١ -  دخل إكتتاب آخر

 ٤٣٧٬٣٠١ ٧٬٥٢٦ ٤٠١٬٤٤٨ ٢٨٬٣٢٧  صافي اإلیرادات

 ٢٨٣٬٧٥٨ ٥٬١٧٤ ٢٦١٬٩٠١ ١٦٬٦٨٣  المطالبات المدفوعةإجمالي 
 )٣٬٨٩٨( )٣٬٨٩٨( - - ناقصاً: حصة معیدي التأمین
 ٢٧٩٬٨٦٠ ١٬٢٧٦ ٢٦١٬٩٠١ ١٦٬٦٨٣  صافي المطالبات المدفوعة 

التغیرات في المطالبات تحت التسویة
 ٥٠٬١٠١ ٢٨٦ ٤٧٬٨٩٠ ١٬٩٢٥ والمطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا

 ٣٢٩٬٩٦١ ١٬٥٦٢ ٣٠٩٬٧٩١ ١٨٬٦٠٨  المطالبات المتكبدةصافي
  )١٬٣٩٦(  -  )١٬٣٩٦(  - التغیرات في احتیاطي عجز أقساط تأمین

 ٢٬٥٠٧ )٤( ٣٬٠٥٧ )٥٤٦( إحتیاطیات فنیة  أخرىالتغیرات في 
 ١٥٬٦١٢ ١٬٣٠١ ١٣٬٠٠٠ ١٬٣١١  تكالیف استحواذ وثائق مؤجلة

 ١٤٬٨٤٢ ٢٣٦ ١٢٬١٥٧ ٢٬٤٤٩  مصاریف تشغیلیة أخرى

 ٣٦١٬٥٢٦ ٣٬٠٩٥ ٣٣٦٬٦٠٩ ٢١٬٨٢٢ صافي التكالیف و المصاریف

 ٧٥٬٧٧٥ ٤٬٤٣١ ٦٤٬٨٣٩ ٦٬٥٠٥  صافي نتائج عملیات التأمین
 )٤٨٬٨٢٦(     عمومیة  وإداریةمصاریف 

 )٥٬٧٦٠(    مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ٥٬٩٦٨     إیرادات استثمارات 

 ٢٬٦١٣     إیرادات أخرى غیر موزعة

 ٢٩٬٧٧٠     من عملیات التأمین فائضال
  
  

  
  
  
  

٤١  
  
  

  



  

  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  معلومات قطاعیة (تتمة)  - ٢١
  

  طبي  
  ألف لایر سعودي

  مركبات
  ألف لایر سعودي

  أخرى
  سعوديألف لایر 

  إجمالي
  ألف لایر سعودي

          م ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
          موجودات عملیات التأمین

حصة معیدي التأمین في األقساط غیر 
 ٤٬٧٥٢ ٤٬٧٥٢ - -  المكتسبة

حصة معیدي التأمین في المطالبات تحت 
 ٦٬٣٧٦ ٦٬٣٧٦ - -  التسویة

 ١٠٬٥٩٠ ٤٤١ ٩٬٤٧٥ ٦٧٤  تكالیف استحواذ وثائق مؤجلة
 ٤٨٦٬٨٩٧     موجودات غیر موزعة

 ٥٠٨٬٦١٥     إجمالي موجودات عملیات التأمین

          

      عملیات التأمین و فائض مطلوبات

 ٢٨٠٬٩٦٩ ٦٬١٢١ ٢٦٣٬١٨٣ ١١٬٦٦٥  أقساط تأمین غیر مكتسبة
 ١٤٧٬١٧٦ ١٠٬٣٠٩ ١٢٩٬٢٣١ ٧٬٦٣٦  مطالبات تحت التسویة

 ١٬٢٨٧ ١٬٢٨٧ - -  دخل عموالت غیر مكتسبة
 ٣٬٦٩٥ ٢٢ ٣٬١٤٠ ٥٣٣  أحتیاطیات فنیة أخرى

 ٧٥٬٤٨٨     مطلوبات غیر موزعة والفائض

 ٥٠٨٬٦١٥     إجمالي مطلوبات وفائض عملیات التأمین
  
  

  
 المحتملةاإللتزامات   - ٢٢

 
مانات لجھات غیر حكومیة  ركة ض در أحد البنوك الذي تتعامل معھ الش عودي ٠٫٧بمبلغ أص م: ٢٠١٦(ملیون لایر س

عودي.٣٠ مانات للھیئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ  مركباتالعلى  بالتأمینفیما یتعلق  )ملیون لایر س دار ض  ٩٫٥كما تم إص
  م.٢٠١٢م الى ٢٠٠٨) فیما یتعلق بالربوط الزكویة للسنوات من ملیون لایر سعودي ٩٫٥: م٢٠١٦ملیون لایر سعودي (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٢ 
 
 



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
 دارة المخاطرإ  - ٢٣

على مخاطر ولكن ھذه المخاطر تدار من خالل عملیة تحدید وقیاس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع  الشركةتنطوي أنشطة 
ستمرار ربحیة  ذهإن عملیة إدارة المخاطر ھ .لضوابط الحد من المخاطر وضوابط أخرى شركةفي غایة األھمیة لضمان ا  ال

ركةوكل فرد في  ئولیاتھا الش ئولیاتھ أو مس ئول عن التعرض للمخاطر فیما یتعلق بمس ة من إذ أن .مس یاس ركة مراقبة  س الش
  المخاطر على األعمال من خالل عملیة تخطیط استراتیجي.

  
  ھیكلة مخاطر اإلدارة

  
  اإلدارة مجلس

ات لتحقیق  لؤوإن مجلس االدارة ھو المس یاس تراتیجیات والس عن حوكمة المخاطر حیث یقوم بتقدیم التوجیھ وإعتماد اإلس
  األھداف المحددة للشركة .

  
  لجنة المراجعة

اعد مجلس اإلدارة فیما یتعلق بتنفیذ جودة ونزا ھة التقاریر لجنة المراجعة تعین من قبل مجلس اإلدارة. لجنة المراجعة تس
  المالیة ومخاطر اإلدارة من خالل مراجعة الحسابات لتحسین الرقابة الداخلیة في الشركة.

  

  فیما یلي ملخص بالمخاطر التي تواجھھا الشركة والطریقة التي یتم بھا تقلیل تلك المخاطر بواسطة اإلدارة:
  

 مخاطر التأمین
وقوع حادث ما مؤمن علیھ مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة ان المخاطر الناتجة عن عقد التأمین تمثل مخاطر 

ركة بموجب ھذه العقود في المطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة  یة التي تواجھھا الش عن ذلك الحادث. تتمثل المخاطر الرئیس
بات والمزایا الفعلیة المدفوعة اكثر من تلك التي تزید عن القیمة الدفتریة لمطلوبات التأمین. ویتأثر ذلك بتكرار وحجم المطال

وبالتالي فإن الھدف من الشركة ھو ضمان أن تتوفر موارد كافیة  المقدرة أصالً والتطورات الالحقة للمطالبات طویلة األجل.
  لتغطیة المطالبات.

  

ائر على محفظة كبرى من عقود التأمین حیث  ن تغیرات المخاطر وذلك بتوزیع مخاطر الخس أن المحافظ األكثر تنوعاً تتحس
ن تغیرات المخاطر عن طریق  تكون اقل تأثراً بالتغییر في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غیر المتوقعة. كذلك تتحس س

 األختیار والتطبیق الحذر إلستراتیجیة التأمین والتعلیمات المتعلقة بھا وبإستخدام ترتیبات إعادة التأمین.
  

ناد جزء كبیر من عم ب تختلف بإختالف فئات التأمین. تقدر یتم إس بي مع االحتفاظ بنس اس نس لیات إعادة التأمین على أس
تخدمة في التحقق من مزایا  ات المس ترداد من معیدي التأمین بنفس الطریقة التي یتم بھا تقدیر اإلفتراض المبالغ القابلة لإلس

  تأمین. اعادة ت عملیاتعقود التأمین المعنیة، وتعرض في قائمة المركز المالي كموجودا
  

بالرغم من وجود ترتیبات إعادة تأمین لدى الشركة ، فإنھا غیر معفاة من إلتزاماتھا المباشرة تجاه حملة العقود، وبالتالي فإنھا 
أن عملیات إعادة التأمین  ادرةتتعرض لمخاطر اإلئتمان بش وذلك بقدر عدم تمكن أي من معیدي التأمین من الوفاء  الص

  بإلتزاماتھ بموجب ترتیبات إعادة التأمین.
  

  (و).٢حساسة لمختلف اإلفتراضات و قد تم التنویھ عنھا في إیضاح  مطلوبات تعویضات التأمین
  
  
  
 
 
  

٤٣  
  

  
  
  



  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  
  مخاطر التأمین (تتمة)

  

  تكرار و مبالغ المطالبات
طراب جوي  یتأثرتكراریمكن أن  ادیة، اض انات البیئیة واالقتص ومبالغ المطالبات من قبل العدید من العوامل مثل الفیض

ي بتغطیة مخاطر إكتتاب مخاطر المركباتوتركیز المخاطر الخ كل رئیس ركة بش تعتبر ھذه العملیات  الطبیة. و .تقوم الش
داد  یرة األجل ألنھ یتم في العادة اإلبالغ عن و س نة واحدة من وقوع الحادث المؤمن كعقود تأمین قص المطالبات خالل س

  علیھ. و ھذا من شأنھ أن یساعد ي التقلیل من مخاطر التأمین.
  

  للمخاطرالتركز الجغرافي 
  مخاطر الناتجة عن عقود التأمین متركزة في المملكة العربیة السعودیة.التعرض الشركة 

  
ركة تراقب تركیز المخاطر بالدرجة األولى من  ي یكمن في المركبات و الفئة الطبیة الش قبل فئة من األعمال. التركیزالرئیس

  من األعمال.
  
  مستقل الكتواري لفحص المستقل للمطالبات واإلحتیاطیات بواسطة الخبیر اإلا

ركة تقل یقوم بمراجعة دوریة لمطالبات و توقعات الش تخدم خبیر اكتواري مس ركة تس  لمزید من تقلیل مخاطر التأمین، الش
  وكذلك التحقق من موقف إغالق إحتیاطي المطالبات بصورة كافیة.

  
  االفتراضات الرئیسیة

ي للتقدیرات  اس ارة في وھو تقدیر االفتراض األس بة الخس تخدام النس ارة النھائیة باس ركة. تم تحدید الخس الیب األنھایة للش س
  قدر المعمول بھا.الاالكتواریة ب

  
  اتالحساسی

ة معیدي التأمین من  اً حص ویة ناقص ركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقد التأمین (إجمالي المطالبات تحت التس تعتقد الش
ویة)  ویةمطالبات  المطالبات تحت التس نة و ھي مالئمة تحت التس ت معینة، ویمكن أن في نھایة الس . لكن ھذه المبالغ لیس

ات . مطالبات في القوائم المالیةمطلوبات التختلف المدفوعات الفعلیة من  یة إلفتراض اس مطلوبات مطالبات التأمین لھا حس
اس مختلفة. و تؤدي  نة قبل الزكاة إلى تغییر في المطلوبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا والمطالبة على أس ارة الس یة خس اس حس

ان  المتكبدة غیر المبلغ المطالبات ٪ في ١٥ ٪ من االحتیاطي في المطالبة المعلقة وزیادة / إنخفاض قدره١٠زیادة / نقص
  عنھا أدناه لكل قطاع األعمال.

  
  
 
  
  
  
  
  
  

٤٤  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  

  مخاطر التأمین (تتمة)
 (تتمة) الحساسیة

  م٢٠١٧  
  ألف لایر سعودي

  م٢٠١٦
  ألف لایر سعودي

  صافي المطالبات تحت التسویة لمعیدي التأمین

تأثیر الزیادة 
  % ١٠بنسبة 

تأثیر النقص 
  % ١٠بنسبة 

تأثیر الزیادة 
  % ١٠بنسبة 

تأثیر النقص 
  % ١٠بنسبة 

          
 ١٬١٥٤ )١٬١٥٤( ٢٬٤٧٤ )٢٬٤٧٤(  مركبات 

 ٢٧٣ )٢٧٣( ٦٩٩ )٦٩٩(  طبي
  ٣٣٦  )٣٣٦(  ٣٨١  )٣٨١(  أخرى

  )١٬٧٦٣  )١٬٧٦٣(  ٣٬٥٥٤  )٣٬٥٥٤  
  
  

  م٢٠١٧  
  ألف لایر سعودي

  م٢٠١٦
  ألف لایر سعودي

  المتكبدة غیر المبلغ عنھاالمطالبات 

تأثیر الزیادة 
  % ١٥بنسبة 

تأثیر النقص 
  % ١٥بنسبة 

تأثیر الزیادة 
  % ١٥بنسبة 

تأثیر النقص 
  % ١٥بنسبة 

          
  ١٧٬٦٥٣  )١٧٬٦٥٣(  ١٨٬٥٩٣  )١٨٬٥٩٣(  مركبات

  ٧٣٦  )٧٣٦(  ٩٢٤  )٩٢٤(  طبي
  ٨٥  )٨٥(  ١٠٢  )١٠٢(  أخرى

  )١٨٬٤٧٤  )١٨٬٤٧٤(  ١٩٬٦١٩  )١٩٬٦١٩  
  

 مخاطر إعادة التأمین  
ركة  أ عن مطالبات التأمین الكبیرة، تقوم الش ركات التأمین األخرى ولتقلیل المخاطر المالیة التي قد تنش خالل دورة على غرار ش

  أعمالھا العادیة بإبرام اتفاقیات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمین.
  

ع المالي لمعیدي التأمین ومتابعة  ركة بتقییم الوض ركات إعادة التأمین، تقوم الش ائر كبیرة نتیجة إفالس ش ھا لخس ولتقلیل تعرض
ابھھ  أ في مناطق جغرافیة متش ادیة لمعیدي التأمین.تم إختیار تركز مخاطر اإلئتمان التي قد تنش اطات أو الظروف االقتص والنش

  معیدي التأمین وفق المعاییر والتعلیمات المحددة من قبل إدارة الشركة وتتلخص ھذه المعاییر في اآلتي:
  

تاندرد آن  )أ نیف العالمیة المعترف بھا مثل ("س نیف اإلئتمان المقبول والمحدد من قبل وكاالت التص د بورز") الحد األدنى لتص
  یجب أن ال یقل عن (ب ب ب).

  سمعة شركات إعادة التأمین.  )ب
  عالقة العمل الحالیة والسابقة مع معیدي التأمین.  )ج

 ویستثنى من ھذه القاعدة الشركات المحلیة التي ال تحمل مثل ھذا التصنیف اإلئتماني ، والتي تقتصر على الشركات المسجلة
ئولة عن التأمین. إضافة إلى ذلك ، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصیلیة للقوة المالیة المسالمعنیة والمعتمدة من قبل الجھات 

لفا من قبل إدارة  والخبرات اإلداریة والفنیة واألداء التاریخي، حیثما ینطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة س
  الشركة قبل الموافقة على تبادل عملیات إعادة التأمین.

  
  

  

٤٥  
  
  



  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  

  نظمةالمخاطر المتعلقة باأل
ئولة عن جزء  يإن عقود إعادة التأمین ال تعف ركة مس ركة من التزاماتھا إلى حاملي وثائق التأمین، ونتیجة لذلك تظل الش الش

ل فیھ معید التأمین بأنھ ال یفي بالتزاماتھ بموجب  ویة التي تتم إعادة التأمین فیھا إلى الحد الذي یص من مطالبات تحت التس
 اتفاقیة إعادة التأمین.   

یة بحمایة حقوق حملة ستھتم الجھات الرقابیة بالدرجة األ ركة تدیر األمور  وثائق التأمیناس ومراقبتھا لتتأكد من أن الش
ا بالتأكد من  الحھم. وفي نفس الوقت تھتم الجھات الرقابیة أیض یة بما یحقق مص ورة مرض ركة بمركز مالإبص ة ءحتفاظ الش

  كافي لمقابلة المطلوبات غیر المتوقعة.
  

النظامیة في المناطق التي تعمل فیھا الشركة. ومثل ھذه األنظمة ال تتطلب فقط الموافقة  إن عملیات الشركة تخضع للمتطلبات
ركات  ار ش ركة ومراقبتھا بل أنھا تفرض علیھا بعض القیود النظامیة (مثل كفایة رأس المال) لتقلیل إعس طة الش على أنش

  بات.التأمین وتوقفھا عن سداد المطلوبات غیر المتوقعة حال نشوء ھذه المطلو
  

  مخاطر إدارة رأس المال
عودي. ھذه المتطلبات تحدد ھامش المالءة المطلوب الحفاظ  ة النقد العربي الس س طة مؤس تم تحدید متطلبات رأس المال بواس

  من أجل دعم أھدافھا وتعظیم حقوق المساھمین. المال علیھ. قامت الشركة بوضع أھدافھا للحفاظ على نسبة كفایة عالیة لرأس
اس منتظم. تدیر  تویات رأس المال المعلنة والمطلوبة على أس مالھا عن طریق تقییم الفروق بین مس ركة متطلبات رأس الش

التعدیالت على مستویات رأس المال الحالیة تتم في ضوء التغیرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. 
توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو إصدار حصص جدیدة للحفاظ أو تعدیل ھیكل رأس المال فإن الشركة تقوم بتعدیل 

بمتطلبات رأس المال للسنة المالیة الصادر عنھا من وجھة نظر مجلس اإلدارة فإن الشركة ملتزمة  عند الحاجة في المستقبل.
  التقریر.

  
  المخاطر المالیة

ئة عن وثائق ال تحقات الناش ركة ھي المس یة للش تحق من األدوات المالیة الرئیس ذات عالقة، النقد وما في  جھاتتأمین، المس
دة مدینة أخرى، حكمھ،  تثمارات، أرص ویةودائع ألجل، اإلس اتو  المطالبات تحت التس حملة الوثائق، ذمم دائنة  تعویض

المخاطر الرئیسیة الناشئة من األدوات المالیة للشركة ھي مخاطر  وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى.لمعیدي التأمین، 
ستعرض و  سیولة. مجلس اإلدارة إ سعار العموالت، مخاطر العمالت األجنبیة، مخاطر االئتمان ومخاطر ال سوق، مخاطر أ ال

  وافق على السیاسات المتبعة إلدارة كل من ھذه المخاطر وفیما یلي ملخص لھا.
  

  مخاطر السوق
واء كانت ھذه  تتمثل وق س عار الس وق في المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتقلبات في أس مخاطر الس

درة لھا أو بأیة عوامل أخرى مؤثرة في كافة األوراق  ة بھذه الورقة المالیة أو بالجھة المص التغیرات ناتجة عن عوامل خاص
  المالیة المتداولة بالسوق.

شركة ل سبة تتعرض ال سوق بالن شركة من  لالستثمارات التي یتم قید التغیر في قیمتھا  العادلة في قائمة الدخلمخاطر ال تحد ال
ھم  وق األس تمرة للتطورات في س وق من خالل اإلحتفاظ بمحفظة متنوعة من األوراق المالیة والمراقبة المس مخاطر الس

ندات. كما تقوم  یة اوالس ركة بمراقبة العوامل الرئیس ندات بما في ذلك القیام الش ھم والس وق األس لتي تؤثر في التغیرات في س
في صافي قیمة أصول ھذه الصنادیق یمكن أن  ٪٥/ (نقص)  زیادة بتحلیل األداء التشغیلي والمالي للشركات المستثمر فیھا.

لایر سعودي)  ألف ١٢٬٧٢٦: م٢٠١٦(ألف لایر سعودي ١٧٬٧١٩ ة بقیمقائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم على ؤثر ی
  ).لایر سعوديألف  ٧٬٢٦١ :م٢٠١٦( ألف لایر سعودي ١٠٬٨٤٩بقیمة وقائمة عملیات المساھمین 

  
٤٦  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  (تتمة)إدارة المخاطر   - ٢٣

  
  المخاطر المالیة (تتمة)
  مخاطر أسعار العموالت

تنتج مخاطر أسعار العمالت من احتمالیة التغیر في اسعار العمالت و التي تؤثر تبعا على الربحیة المستقبلیة أو القیمة العادلة 
  معرضة لمثل ھذه األخطار. و الودائع ألجل لھذه األدوات المالیة .إن إستثمارات الشركة المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق

  
ركة لمعدل ع الش نف و عمولة مخاطر القیمة العادلة على ودائع المرابحة ل ثابت تخض المركز  قائمةودائع ألجل في كتص

بالمالي. ال  تثمار تحتس ركة ألداة عمولة ثابتة محتفظ بھا للمتاجرة أو االس التي یتم قید التغیر في قیمتھا  العادلة في  اتالش
  معقول في أسعار العموالت.و الممكن ال. وفقا لذلك لیس ھناك تأثیر على الدخل أو حقوق الملكیة للتغیر لدخلقائمة ا

  
ركة عودیة، فإن الش ل على أي  تحتفظ وفقاً ألنظمة التأمین المعمول بھا في المملكة العربیة الس بودیعة مقیدة على أن ال تحص

عار  عار العموالت على األدوات المالیة األخرى وذلك بمراقبة التغیر في أس ركة من مخاطر أس عموالت منھا. تحد الش
  .األدوات المالیةالعموالت للعمالت المسجلة بھا 

  
  

  عملیات التأمین
عا ة لمخاطر أس ندات المعرض تحقاق لبعض الس مبر  ٣١في  كما ر العموالت لعملیات التأمینو فیما یلي اإلس م و ٢٠١٧دیس

  م: ٢٠١٦

  

  
  

  المالیة إلى تاریخ االستحقاق التعاقدي.تم تحدید االستحقاق على الودائع على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ القوائم 
  
  
  

٤٧  
  
  

  
  

 م٢٠١٧ 
  ألف لایر سعودي

 
  أقل من

 سنة
 ٥إلى ١من 

 سنوات
 ٥أكثر من 

 اإلجمالي سنوات
 إستثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق 

 ٣٥٬٧٩٠  ١٠٬٠٠٠ ١٨٬٧٩٠ ٧٬٠٠٠ (ب) ٩االیضاح رقم 

 ٣٥٬٧٩٠ ١٠٬٠٠٠ ١٨٬٧٩٠ ٧٬٠٠٠ 

 م٢٠١٦ 
  ألف لایر سعودي

 
  أقل من

 سنة
 ٥إلى ١من 

 سنوات
 ٥أكثر من 

 اإلجمالي سنوات
إستثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق 

 ٣٥٬٩٤٧  ١٨٬٩٤٧ ١٧٬٠٠٠ - (ب)  ١٠االیضاح رقم 

 - ٣٥٬٩٤٧ ١٨٬٩٤٧ ١٧٬٠٠٠ 



  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  
  المخاطر المالیة (تتمة)

  
  مخاطر أسعار العموالت (تتمة)

  التأمین (تتمة) عملیات
  المالیة: فیما یلي معدل الفائدة الفعال على العموالت لألدوات

  
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
   

 %٢٫٤٤ %٢٬١٥ لایر السعوديالالموجودات المالیة ب
  

یة قائمة عملیات التأمین من أي تغیر محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جمیع المتغیرات  اس الجدول التالي یبین مدى حس
  :ثابتةاالخرى 

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 التأثیر على االرباح التأثیر على االرباح 

     اللایر السعودي:
 ٥٠٧ ٥١١ أساسنقطة ١٠٠الزیادة في معدل الفائدة ب 

 )٥٠٧( )٥١١( نقطة أساس ١٠٠االنخفاض في معدل الفائدة ب 
  

  م:٢٠١٦و  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١فیما یلي اإلستحقاق لبعض السندات المعرضة مخاطر ألسعار العموالت لعملیات التأمین في 

  
  تحدید االستحقاق على الودائع على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ القوائم المالیة إلى تاریخ االستحقاق التعاقدي.تم 
  
  
  

٤٨  
  
 
  

 م٢٠١٧                               
 ألف لایر سعودي عملیات المساھمین

 اإلجمالي سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥إلى ١من  من سنةأقل  
محتفظ بھا حتى إستثمارات 

 ١٣٬٦٤٢ - ١٣٬٦٤٢ - تاریخ اإلستحقاق
  
 - ١٣٬٦٤٢ - ١٣٬٦٤٢ 
     

 م٢٠١٦                                
 ألف لایر سعودي 
 اإلجمالي سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥إلى ١من  أقل من سنة 

إستثمارات محتفظ بھا حتى 
 ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٧٥٥ - - تاریخ اإلستحقاق

 - - ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٧٥٥ 



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  المخاطر (تتمة)إدارة   - ٢٣

  المخاطر المالیة (تتمة)
  مخاطر أسعار العموالت (تتمة)

  عملیات المساھمین (تتمة)
  . للودائع تاریخ االستحقاق التعاقدي و تاریخ التقریربین ائع على أساس الفترة المتبقیة تم تحدید تواریخ استحقاق الود

  على العموالت لألدوات المالیة: ليفیما یلي معدل الفائدة الفع
  

  م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي

  م٢٠١٦
 ألف لایر سعودي

   
 %٢٫١٥ %١٬٥٢ الموجودات المالیة بالعمالت األجنبیة

  
یة قائمة عملیات التأمین من أي تغیر محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جمیع المتغیرات  اس الجدول التالي یبین مدى حس

  االخرى ثابتة:
  

 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 التأثیر على االرباح التأثیر على االرباح 

     اللایر السعودي
 ١٣٨ ١٣٦ أساسنقطة ١٠٠الزیادة في معدل الفائدة ب 

 )١٣٨( )١٣٦( نقطة أساس ١٠٠االنخفاض في معدل الفائدة ب 
  

  مخاطر العمالت
لذي تكون  تذبذب للتغیر في معدل األجنبي .اإلدارة تؤمن أن مخاطر العمالت ھو ذاك الخطر ا یة ت مال یھ القیم في القوائم ال ف

اھمین ارة  للتغیر في تذبذب معدل التغیر كما في عملیات التأمین والمس عودي  ھناك أقل خطر للخس بالتعامل مع اللایر الس
  والدوالر األمریكي أیھما تم تقدیره لللایر السعودي .     

  
  نمخاطر اإلئتما

إن جمیع . تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة
بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالیة المقتناة من قبل ل المملكة العربیة السعودیة. أنشطة عقود التأمین الخاصة بالشركة داخ

القصوى للشركة تمثل القیمة الدفتریة المفصح عنھا في القوائم المالیة بتاریخ قائمة المركز الشركة، فأن مخاطر اإلئتمان 
  المالي.

  
تقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود لإلئتمان لكل عمیل، ومراقبة الذمم المدینة القائمة. 
تقوم اإلدارة بتقدیر مخصص انخفاض القیمة على أساس كل حالة على حدة. باإلضافة الى تحدید المخصصات، تقوم الشركة 

  أیضآ بتكوین مخصص إضافي للمحفظة، یتم تقدیره على أساس جماعي استنادا إلى أعمار أقساط التأمین مستحقة القبض. 
لق باألطراف األخرى من خالل اإلحتفاظ بودائع لدى البنوك ذات سمعة وتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فیما یتع

 جیدة.
  
  
  
  

٤٩  
  
  
  



  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  
  مخاطر اإلئتمان (تتمة)

یتم منع تركز الخطر بإتباع السیاسات و الحدود المقترحة طراف تتمتع بتصنیف ائتماني جید ووضع إعادة التأمین مع أیتم 
لجمیع االطراف من اعضاء مجلس االدارة .إن ھذه الحدود تخضع للفحص بشكل اعتیادي.في كل تاریخ للتقاریر،تقوم اإلدارة 

ة التأمین وعلى أساسھا یتم تحدیث استراتیجیات التعامل مع ھذه الشركات و التأكد بتقییم مدى الكفاءة اإلئتمانیة لشركات إعاد
  الجدول أدناه یبین أقصى خطر لإلئتمان على عناصر قائمة المركز المالي :من البدل المناسب للخفض.

  
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي عملیات التأمین
 ٥٨٬٠١٩ ١٤٬٣٩٢ النقد وما في حكمھ

 ١٤٬٧٨٣ ١٥٬٢٩٢ ودائع ألجل
 ٩٩٬١٠٩ ١٢٧٬٦٦٩ ، صافيمدینةتأمین اقساط 

 ٣٥٬٩٤٧ ٣٥٬٧٩٠ إلستحقاقحتى تاریخا إستثمارات محتفظ بھا
 ٥٠٩ ٦٣٠ ، صافيذمم مدینة لمعیدي التأمین

 ٣٦٬٧٤٩ ٣٧٬٩٨٦ ذمم مدینة أخرى
 ٦٬٣٧٦ ١١٬٤٤٤  حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة

 ٢٥١٬٤٩٢ ٢٤٣٬٢٠٣ 

  
 م٢٠١٦ م٢٠١٧ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي عملیات المساھمین
 ١١ ١١ النقد وما في حكمھ

 ١٣٢ ١٢٣ ذمم مدینة أخرى
 ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٦٤٢ إلستحقاقحتى تاریخا إستثمارات محتفظ بھا

 ١٣٬٨٩٨ ١٣٬٧٧٦ 

  
  

  مخاطر السیولة
تواجھھا الشركة في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بإلتزاماتھا تتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي 

  المالیة. یتم مراقبة متطلبات السیولة یومیاً، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بإلتزاماتھا حال نشوئھا.
  

شھراً من تاریخ التقریر، فیما عدا  ١٢دد، على التوالي خالل جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة یتوقع لھا أن تتحقق وتس
)، والموجودات المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق، والمتوقع أن ١٤الودیعة النظامیة، والتي لیس لھا محددات (أنظر إیضاح 

  وائد.یحتفظ بھا حتى تاریخ إستحقاقھا كما ذكر في اإلیضاح. جمیع المطلوبات المالیة لیست مرتبطة بف
  

  القیم العادلة لألدوات المالیة  - ٢٤

القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا مبادلة أصل أو سداد إلتزام في معاملة تتم بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل 
االستثمارات، ذمم أقساط تأمین مدینة،ذمم مدینة ودائع ألجل، عادلة.تتكون الموجودات المالیة للشركة من النقد وما في حكمھ، 

لمعیدي التأمین، ذمم مدینة أخرى، مبالغ مستحقة من جھة ذات عالقة، حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة بینما 
ومبالغ ات أخرى ، مطلوبحملة الوثائق، ذمم دائنة لمعیدي التامین مطالباتتتكون المطلوبات المالیة من مطالبات تحت التسویة، 
للموجودات و المطلوبات المالیة، فیما عدا اإلستثمارات المحتفظ بھا حتى مستحقة لجھات ذات عالقة. التختلف القیم العادلة 

  بشكل مادي عن قیمتھا الدفتریة. تاریخ اإلستحقاق
٥٠  
  
  



  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  (تتمة) القیم العادلة لألدوات المالیة  - ٢٤

  
  تحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة

  القیمة العادلة لألدوات المالیة: تحدید واإلفصاح عنتستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي عند 
  ).صفقة ( بدون تعدیل أوإعادة اسواق نشطة لموجودات أومطلوبات مماثلةفي  االسعار المتداولةالمستوى األول: 

   المستوى الثاني: األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المالیة المشابھة أو طرق تسعیر أخرى والتي
  و ;لى معلومات ملحوظة من السوقتكون فیھا جمیع المعطیات الجوھریة مبنیة عئ

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

  
  م :٢٠١٦م و ٢٠١٧دیسمبر  ٣١دلة في االجدول أدناه یمثل األدوات المالیة بقیمتھا الع

 اإلجمالي الثالث المستوى المستوى الثاني المستوى االول م٢٠١٧

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

إستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة 
     الدخل

 ٣٥٤٬٣٧٤ - ٣٥٤٬٣٧٤ - حملة الوثائقعملیات  - 
 ٢١٦٬٩٨٠ - ٢١٦٬٩٨٠ - المساھمینعملیات  - 

 ٥٧١٬٣٥٤ - ٥٧١٬٣٥٤ - اإلجمالي

  

 االجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول م٢٠١٦

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
ألف لایر 

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
إستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة 

     الدخل
 ٢٥٤٬٥١٦ - ٢٥٤٬٥١٦ - حملة الوثائقعملیات  - 
 ١٤٥٬٢١٠ - ١٤٥٬٢١٠ - المساھمینعملیات  - 

 ٣٩٩٬٧٢٦ - ٣٩٩٬٧٢٦ - اإلجمالي

  
  

باإلعتماد على التي یتم قید التغیر في قیمتھا  العادلة في قائمة الدخل لإلستثمارات  ٢تحدد الشركة القیمة العادلة للمستوى 
  صافي قیمة األصول كما في نھایة الفترة المنتھیة بالتقریر.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٥١  
  
  
  

  



  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  تعدیل سنة سابقة   - ٢٥

سابقة تمثل أثر تعدیل السیاسة المحاسبیة المتعلقة بالزكاة وضریبة الدخل علي القوائم المالیة المقارنة  بناء على  سنةتعدیالت 
  ) كما یلي:٢(إیضاح ) ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩(برقم  مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من دراصلأ التعمیم الجدید

  
م وقائمة عملیات المساھمین للسنة المنتھیة في ٢٠١٦دیسمبر  ٣١قائمة حقوق المساھمین في  –قائمة المركز المالي 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١
  

  بعد التعدیل  التعدیل  قبل التعدیل  
        

  )٧٨٬١٢٨(  -  )٧٨٬١٢٨(  م٢٠١٦ینایر  ١الخسائر المتراكمة في 

     
 ٣٠٬٣٥٠ - ٣٠٬٣٥٠  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١الدخل قبل الزكاة للسنة المنتھیة في 

 - *٩٬٠٤٦ )٩٬٠٤٦(  الزكاة للسنة

 ٣٠٬٣٥٠ *٩٬٠٤٦ ٢١٬٣٠٤  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١صافي الربح للسنة المنتھیة في 

  )٥٦٬٨٢٤(  -  )٥٦٬٨٢٤(  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١الخسائر المتراكمة في 
  

م كنتیجة إلعادة ٢٠١٦دیسمبر  ٣١* التعدیل المذكور أعاله تم علي صافي الدخل والخسائر المتراكمة للسنة المنتھیة في 
ً للسیاسة المحاسبیة الجدیدة كما ھو مفصل في  تبویب الزكاة من قائمة الدخل الى قائمة التغیرات في حقوق المساھمین وفقا

  م).٢٠١٦دیسمبر  ٣١(الیوجد أثر على إجمالي حقوق المساھمین في  ٢إیضاح 
  

  )٢٠١٦ودیسمبر  ٣١المنتھیة في سنة (لل –  قائمة عملیات المساھمین

  بعد التعدیل  التعدیل  قبل التعدیل  
        

دیسمبر  ٣١المنتھیة في  سنةصافي الدخل قبل الزكاة لل
  ٣٠٬٣٥٠  - ٣٠٬٣٥٠  م٢٠١٦

  -  *٩٬٠٤٦  (٩٬٠٤٦)  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في سنة الزكاة لل

 ٣٠٬٣٥٠ *٩٬٠٤٦ ٢١٬٣٠٤  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في  سنةصافي الدخل لل

     
 ٣٠٬٣٥٠ *٩٬٠٤٦ ٢١٬٣٠٤  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في  سنةإجمالي الدخل الشامل لل

  ١٫٢١  ٠٫٣٦  ٠٫٨٥  للسنةربحیة السھم األساسیة والمخفضة 
  

م  وذلك نتیجة ٢٠١٦دیسمبر  ٣١المنتھیة في  سنة* تم أجراء التعدیل المذكور أعاله على صافي الدخل / الدخل الشامل عن ال
إلعاد تصنیف الزكاة من قائمة الدخل الى قائمة حقوق المساھمین وفقاُ  للسیاسة المحاسبیة الجدیدة المتعلقة بالزكاة وضریبة 

  . ٢الدخل كما في إیضاح 
  

  أرقام المقارنة  - ٢٦
  وافق مع العرض في السنة الحالیة. تالسابقة لت السنةأعید تصنیف بعض أرقام 

 
  إعتماد القوائم المالیة  - ٢٧

  م. ٢٠١٨ مارس ٢٩ ھـ الموافق١٤٣٩ رجب ١٢ اعتمدت ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ
 
 
٥٢ 
 


