
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 وتقریر مراجعي الحسابات المستقلین القوائم المالیة
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 الشركة المتحدة للتأمین التعاوني

 ( شركة مساھمة سعودیة )
 وتقریر مراجعي الحسابات المستقلینالمالیة  القوائم

 م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 الصفحة     المحتویات
 ٤-۱ تقریر مراجعي الحسابات المستقلین

 ٥ قائمة المركز المالي

 ۷-٦ الدخلقائمة 

 ۸  الدخل الشاملقائمة 

 ۱۰-۹ لملكیةقائمة التغیرات في حقوق ا

 ۱۱  یةقائمة التدفقات النقد

 ٦۸-۱۲ إیضاحات حول القوائم المالیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 المستقلین مراجعي الحسابات تقریر

 
 

 الي السادة المساھمین في 
  الشركة المتحدة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 الرأي 
 

 كما في (شركة مساھمة سعودیة) ("الشركة") والتي تشمل قائمة المركز المالي أمین التعاونيلشركة المتحدة للتللقد راجعنا القوائم المالیة 
 ، الدخل الشامل، التغیرات في حقوق المساھمین، التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ،وقائمة الدخل، م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱

 القوائم المالیة.واإلیضاحات المرفقة التي تعتبر جزءاً الیتجزأ من ھذه 
 

، و نتائج م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱تعرض بعدل، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في  في رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة
ً للمعاییر الدولیة  مؤسسة النقد العربي السعودي والمعدلة من قبل  تقریر الماليللعملیاتھا وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقا

 وضریبة الدخل. (ساما) بشأن المحاسبة عن الزكاة
 

 أساس الرأي 
 

ً  بالمراجعة قمنا لقد  في توضیحھا تم المعاییر تلك بموجب إن مسؤولیتنا العربیة السعودیة. المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولیة للمعاییر وفقا
 المھنة وآداب سلوك وفقاً لقواعد الشركة عن مستقلون ونحن .تقریرنا " في المالیة القوائم راجعةم حول "مسؤولیات مراجعي الحسابات قسم

 القواعد. وفقاً لتلك كما أننا التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى المالیة، للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة
 أساس إلبداء رأینا.  لتوفیر ومناسبة كافیة علیھا حصلنا تيال المراجعة أدلة أن ونعتقد

 
 للمراجعة الرئیسة األمور

. الحالیة للسنة المالیة  للقوائم مراجعتنا عند البالغة لھا األھمیة المھني، حكمنا بحسب كانت، التي األمور تلك ھي للمراجعة الرئیسة ان األمور
ً  ولم نقدم فیھا، رأینا تكوین وعند ككل،  المالیة للقوائم امراجعتن سیاق في ھذه األمور تناول تم وقد بالنسبة لألمر  .األمور تلك في منفصال رأیا

 المدرج أدناه، فإن وصفنا لكیفیة معالجة مراجعتنا لھذا األمر موضح أدناه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 الي السادة المساھمین في 

  الشركة المتحدة للتأمین التعاوني
 ة سعودیة)(شركة مساھم

 
 المستقلین (تتمة) مراجعي الحسابات قریرت
 

 للمراجعة (تتمة)  الرئیسة األمور
 

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر رئیسي للمراجعة
 

 تقییم إالتزامات المطالبات النھائیة الناتجة عن عقود التأمین
 

یة ، بلغ رصید المطالبات تحت التسوم۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
    مبلغ  عنھا ولكن لم یتم اإلبالغوالذي یشمل على المطالبات المتكبدة 

) ۱۲لایر سعودي كما ھو مذكور باإلیضاح رقم (  لفأ ۳۲۱٫۰٦۷
 حول القوائم المالیة.

  
یتضمن تقدیر االلتزامات النھائیة لعقود  التأمین بدرجة كبیرة  على 

لفة النھائیة لجمیع الحكم. تستند االلتزامات على أفضل تقدیر للتك
المطالبات المتكبدة والتي لم یتم تسویتھا في تاریخ محدد، سواء تم 
 اإلبالغ عنھا أو لم یتم، باإلضافة إلى تكالیف إدارة تلك المطالبات.  

 
وعلي وجة الخصوص، إن تقدیر المطالبات المتكبدة والتي لم یتم 

ائیة یتضمن اإلبالغ عنھا وإستخدام التوقعات اإلكتواریة واإلحص
على درجة كبیرة من الحكم. یستخدم اإلكتواري مجموعة من 
األسالیب اإلكتواریة لتحدید تلك االحتیاطیات الفنیة، تستند تلك 
األسالیب الى عدد من اإلفتراضات الصریحة اوالضمنیة المتعلقة 

 بقیمة التسویة المتوقعة وأنماط تسویة المطالبات.
 

سي نظراً إلستخدام اإلدارة لتقدیرات إعتبرنا ھذا أمر مراجعة رئی
وأحكام یمكن أن تؤدي إلى زیادة أو إنخفاض جوھري في ربحیة 

 الشركة.
 

قامت الشركة باإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة ألمر المراجعة 
حول القوائم  )۳، ( )۲الرئیسي المذكور أعاله  في اإلیضاح رقم (

لتسویة والتي تشمل االلتزامات تجاه المطالبات تحت ا المالیة.
المطالبات المتكبدة والتي لم یتم اإلبالغ عنھا والمطالبات المتكبدة 

) حول القوائم ۱۲وجدول تطویر المطالبات في اإلیضاح رقم (
ن المعلومات القطاعیة المرتبطة بالمطالبات المتعلقة إ المالیة.

حول القوائم  )۲۲بااللتزمات والمصروفات كما في االیضاح رقم (
 كمان منھج الشركة لمطالبة إدارة المخاطر ذات الصلة إ لمالیة.ا

 ) حول القوائم المالیة .۳۰ھو في اإلیضاح رقم (

 
 
 

لقد قمنا بفھم وتقییم اإلجراءات الرقابیة الرئیسیة المتبعة من قبل 
الفنیة  المخصصاتالشركة فیما یتعلق بعملیة ادارة المطالبات وتكوین 

انات المطالبات المستخدمة في عملیة تكوین من حیث إكتمال ودقة بی
 االحتیاطات اإلكتواریة. 

 
لقد قمنا بتقییم الكفاءة والقدرات والموضوعیة لخبرة اإلدارة من خالل 

 .وعالقتھم مع الشركة فحص مؤھالتھم وخبراتھم المھنیة
  
للحصول على أدلة مراجعة كافیة للتحقق من دقة البیانات المستخدمة  

التقییمات اإلكتواریة، قمنا بفحص، على أساس العینة،  كمدخالت في
إكتمال ودقة بیانات المطالبات األساسیة المستخدمة من قبل إكتواري 
الشركة لتقدیر المطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا بمطابقتھا مع 

 السجالت المحاسبیة.  
 

اري لتقییم منھجیة وإفتراضات الشركة تم اإلستعانة بخبیرنا اإلكتو
لفھم وتقییم ممارسات الشركة اإلكتواریة واالحتیاطات الفنیة المكونة. 
من أجل الحصول على إطمئنان بشأن التقریر اإلكتواري للشركة، قام 

 خبیرنا اإلكتواري بما یلي:
 

تقییم ما إذا كانت منھجیات الشركة االكتواریة تتسق مع  •
سعینا    ة في القطاع ومع الفترات السابقةتلك المستخدم

 ألي اختالفات كبیر لتبریر كاف
تقییم اإلفترضات األكتواریة الرئیسیة متضمنة نسب  •

المطالبات والتكرار المتوقع وحجم المطالبات. قمنا بتقییم 
ھذه اإلفتراضات بمقارنتھم مع توقعاتنا المبنیة عن الخبرة 

 التاریخیة واإلتجاھات الحالیة ومعرفتنا بھذا القطاع.
 

منھجیة طرق االحتساب وایضا اإلفتراضات  فحصنا مالئمة •
 المستخدمة والحساسیات لإلفتراضات الرئیسیة.

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 الي السادة المساھمین في 
  الشركة المتحدة للتأمین التعاوني

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 م۲۰۱۸معلومات أخرى مدرجة في التقریر السنوي للشركة لسنة 
 

عن المعلومات األخرى الواردة في التقریر السنوي للشركة. تتكون المعلومات االخرى من  لون"ھو المسؤنالمدیروإن مجلس إدارة الشركة "
السنوي للشركة، بخالف القوائم المالیة وتقریرنا عنھا. من المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا  م۲۰۱۸المعلومات الواردة في تقریر عام 

 بعد تاریخ تقریرنا ھذا.
 

 نا حول القوائم المالیة المرفقة ال یغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكید أو االستنتاج حولھا.ان رأی
 

ألخرى فیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، والنظر فیما إذا كانت المعلومات ا
بشكل جوھري مع القوائم المالیة، أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو تظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل غیر متسقة 

 جوھري.
 

 وعندما نقرأ المعلومات األخرى، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري، نكون مطالبین باالبالغ عن األمر للمكلفین بالحوكمة.
 

 فین بالحوكمة عن القوائم المالیة مسؤولیات اإلدارة والمكل
ً للمعاییر العادل، عرضھاو  المالیة القوائم إعداد عن مجلس االدارة مسؤول إن والمعدلة من قبل مؤسسة النقد  المالي ریرتقللالدولیة  وفقا

وعن الرقابة الداخلیة التي  ساسي،الشركات ونظام الشركة األ العربي السعودي فیما یتعلق بالمحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل وأحكام نظام
  .خطأ أو غش سواء بسبب جوھري أي تحریف من خالیة مالیة قوائم إعداد من لتمكینھم یراھا مجلس االدارة ضروریة،

 
 تضىمق بحسب اإلفصاح وعن مستمرة كشركة البقاء على مدى قدرة الشركة تقییم عن فإن مجلس االدارة مسؤول المالیة، القوائم إعداد وعند

 لتصفیة نیة لدى مجلس اإلدارة ھناك لم تكن ما المحاسبة، في االستمراریة أساس واستخدام باالستمراریة، العالقة ذات عن األمور الحال،
  .بخالف ذلك واقعي خیار ھناك لیس أو عملیاتھا، إیقاف أو الشركة

 
 .في الشركة ماليال التقریر عملیة على اإلشراف عن المسؤولون ھم بالحوكمة إن المكلفین

 
 مسؤؤولیات مراجعي الحسابات المستقلین عند تدقیق القوائم المالیة 

، تتمثل اھدافنا فى الحصول على تاكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من تحریف جوھري سواء كان ناتج عن الغش او الخطأ
التأكید المعقول ھو مستوي عاِل من التأكید، إال أنھ لیس ضمانا على أن المراجعة  وإصدار تقریر مراجعي الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن

تنشأ التى تم القیام بھا وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائما عن تحریف جوھري عند وجوده. 
أو فى مجموعھا، إذا كان یتوقع بشكل معقول بأنھا ستؤثر على القرارت االقتصادیة  التحریفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوھریة، بمفردھا
 التى یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة. 

 
ً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على  نزعة وكجزء من المراجعة وفقا

 الشك المھني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:
 
تحدید وتقییم مخاطر وجود تحریفات جوھریة فى القوائم المالیة، سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات  •

ا. یُعد خطر عدم اكتشاف المراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة ألن تكون أساساً إلبداء رأین
أي تحریف جوھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطئ او تزویر أو حذف متعمد 

 أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة.
جل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، ولیس الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أ •

 بغرض إبداء رأي حول فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة. 
تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمھ، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التى قام بھا مجلس  •

 اإلدارة.
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 الشر�ة المتحدة للتأمین التعاوني
   ( شر�ة مساهمة سعود�ة )

 إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۱۲ 
  

 عام -۱
 

لعربی��ة الس��عودیة ف��ي المملك��ة ا مس��جلةمس��اھمة س��عودیة  ش��ركة ھ��ي الش��ركة المتح��دة للت��أمین التع��اوني ("الش��ركة") 
 یق�ع). ۲۰۰۸یونی�و  ٦المواف�ق ھ�ـ (۱٤۲۹ الث�انيجم�ادى  ٦بت�اریخ  ٤۰۳۰۱۷۹۹٥٥رق�م  لسجـل التجاريابموجب 

 ، ح��ي الخالدی��ةاألمی��ر س��عود الفیص��ل ارعش�� والراب��ع) م��ل (الط��ابق األولخمرك��ز الم ف��يالمرك��ز الرئیس��ي للش��ركة 
 .المملكة العربیة السعودیة ۲۱٤۲۲ جدة ٥۰۱۹ص.ب 

 

التع�اوني واألنش�طة المتعلق�ة بھ�ا ف�ي المملك�ة  الت�أمین إع�ادةو الت�أمینرئیسي في مزاولة أعمال ل نشاط الشركة الیتمث
ص م�ن مؤسس�ة ستلمت الش�ركة الت�رخی) ، ا۲۰۰۸مایو  ٥ الموافقھـ (۱٤۲۹ربیع الثاني  ۲۹العربیة السعودیة. في 
ینایر  ۱عمالھا في بدأت الشركة أ السعودیة.المملكة العربیة في  التأمین إعادةو التأمین لمزاولة النقد العربي السعودي

 .م۲۰۰۹
 

الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار فیما یتعلق بتعدیل  أستلمت
 ۱۰عادیة للشركة في عقدت الجمعیة العامة غیر الان. الجدید اتنظام الشركاللوائح الداخلیة للشركة بما یتوافق مع 

  ھـ ، وبالتالي تمت الموافقة على اللوائح الجدیدة. ۱٤۳۸ذو القعدة  ۱۸الموافق  ۲۰۱۷أغسطس 
 

 اإلعداد أسس -۲
 أسس العرض -أ

  
ً للمعاییر الدولیةتم إعداد القوائم المالیة  المعدلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي  لتقاریر المالیةل للشركة وفقا

والتى تتطلب تطبیق جمیع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادرة عن مجلس  ،الزكاة والضریبةللمحاسبة عن 
 ۲۱ئب الدخل" والتفسیر رقم "ضرا –) ۱۲معاییر المحاسبة الدولیة باستثناء تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم (

م" الرتباطھم بالمحاسبة عن الزكاة وضریبة "الرسو –عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الصادر
والتعدیالت  ۲۰۱۷أبریل  ۱۱بتاریخ  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹الدخل . وفقا لتعمیم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

الالحقة من خالل بعض التوضیحات المتعلقة بمحاسبة الزكاة وضریبة الدخل ("تعمیم مؤسسة النقد العربي 
 . ضمن األرباح المبقاه لكیةضریبة الدخل على أساس ربع سنوي من خالل حقوق الم) ، تستحق الزكاة و"السعودي

 
ناء یتم اعداد القوائم المال�ة وفقًا لفرض االستمرار�ة ومبدأ التكلفة التار�خ�ة ف�ما عدا ق�اس االستثمارات یتم �الق�مة العادلة (�استث

وفقًا لترتیب السیولة. ف�ما عدا الممتلكات والمعدات   للشر�ة ز الماليالمحتفظ بها حتى تار�خ االستحقاق). یتم عرض قائمة المر�
عنها. جم�ع الموجودات غیر المبلغ المطال�ات تحت التسو�ة والمطال�ات المتكبدة  ،مخصص مكافأة نها�ة الخدمة ،ودائع نظام�ة

 والمطلو�ات االخرى ذات طب�عة قصیرة االجل ما لم یذ�ر خالف ذلك.
 

التأمین في المملكة العر��ة السعود�ة، تحتفظ الشر�ة بدفاتر حسا�ات منفصلة لعمل�ات التأمین وعمل�ات المساهمین وفقًا ألنظمة 
وتقدم المعلومات المال�ة وفقًا لذلك. یتم تسجیل الموجودات والمطلو�ات واإلیرادات والمصروفات المنسو�ة بوضوح ألي من تلك 

، في الماضي ، فإن القوائم المال�ة السنو�ة للشر�ة تقدم �شكل منفصل قوائم المر�ز  االنشطة في الحسا�ات المعن�ة. و�المثل
مصار�ف العمل�ات  وز�عالمالي، الدخل، الدخل الشامل والتدفقات النقد�ة لعمل�ات التأمین وعمل�ات المساهمین. یتم تحدید أساس ت

 المشتر�ة والموافقة علیها من قبل المدیر�ن ومجلس اإلدارة.
 

قائمة المر�ز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقد�ة لعمل�ات التأمین وعمل�ات المساهمین التي تم  إن
و لالمتثال لمتطل�ات اللوائح  إضاف�ةمن القوائم المال�ة تم تقد�مها �معلومات مال�ة  ٥٨إلى  ٥٢عرضها في الصفحات من 

العر�ي السعودي. تتطلب اللوائح التنفیذ�ة الصادرة عن مؤسسة النقد العر�ي السعودي الفصل  التنفیذ�ة الصادرة عن مؤسسة النقد
 مل�ات التأمین وعمل�ات المساهمین الواضح بین الموجودات والمطلو�ات واإلیرادات والمصروفات لع

 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۱۳ 
  

 اإلعداد (تتمة) أسس -۲
 (تتمة) العرض أسس -أ

  
الدخل، الدخل الشامل والتدفقات النقد�ة المعدة لعمل�ات التأمین وعمل�ات المساهمین و�التالي ، فإن قائمة المر�ز المالي، قائمة 

المشار إلیها أعاله ، تعكس فقط الموجودات والمطلو�ات واإلیرادات والمصروفات واألر�اح أو الخسائر الشاملة لكل من تلك 
 العمل�ات.

ر التقار�ر المال�ة الدول�ة ، تم دمج األرصدة والمعامالت الخاصة المال�ة على مستوى الشر�ة وفًقا لمعایی لقوائمعند إعداد ا
�عمل�ات التأمین مع عمل�ات المساهمین. تم است�عاد أرصدة التعامل البیني والمعامالت واألر�اح أو الخسائر المعترف بها ، إن 

التأمین وعمل�ات المساهمین للمعامالت الس�اسات المحاسب�ة المت�عة لعمل�ات  تم توحید وجدت ، �الكامل خالل عمل�ة الدمج.
 واألحداث المتشابهة في ظروف مماثلة.

إن إدراج معلومات منفصلة لعمل�ات التأمین مع المعلومات المال�ة للشر�ة في قائمة المر�ز المالي، الدخل، الدخل الشامل 
معلومات إضافة تكمیل�ة مطلو�ة �موجب اللوائح والتدفقات النقد�ة و�ذلك �عض اإل�ضاحات ذات الصلة على القوائم المال�ة تمثل 

 التنفیذ�ة.
 

 العرضالتشغیل وعملة  -ب
تم تقر�ب جم�ع المعلومات المال�ة المعروضة �الر�ال . دي �اعت�ارة عملة التشغیل للشر�ةتم عرض هذه القوائم المال�ة �الر�ال السعو 

 خالف ذلك. یذ�رالسعودي، ألقرب ألف صح�ح ما لم 
  

 ةالسنة المالی -ج
 .د�سمبر ٣١تت�ع الشر�ة سنة مال�ة تنتهي في 

المال�ة ، �انت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبیق الس�اسات المحاسب�ة للشر�ة والمصادر  القوائمعند إعداد هذه 
المال�ة السنو�ة �ما في  القوائمفي التقدیر �ما في ذلك س�اسات إدارة المخاطر هي نفسها التي ط�قت على  التأكدالرئ�س�ة لعدم 

 .٢٠١٧د�سمبر  ٣١سنة المنته�ة في لول
 

 األحكام المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات -د
یتطلب إعداد القوائم المال�ة من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبیق الس�اسات المحاسب�ة 

على الرغم من ان هذه التقدیرات واألحكام قد تمت بناًء على المطلو�ات واإلیرادات والمصروفات. والم�الغ المعلنة للموجودات و 
 قد تختلف النتائج الفعل�ة عن هذه التقدیرات.المعلومات المتاحة والخبرة السا�قة لإلدارة إال انه 

 داثألحا تقعاوت كلذ في بما، رى ألخا لموالعوا یخیةرلتاا رةلخبا لیإ دتستنو رمستم لبشک مألحکاوا راتیدلتقا متقیی میت
 .ظروفلظل ا في لةومعق نهاأ دُیعتق لتيا لمستقبلیةا
 :المال�ة قوائمیلي األحكام والتقدیرات المحاسب�ة الهامة في إعداد هذه ال ف�ما     

 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۱٤ 
  

 اإلعداد (تتمة) أسس -۲
 (تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات -د

 ل�ة النهائ�ة الناشئة عن المطال�ات المقدمة �موجب عقود التأمین) المسؤو ١
تقدیر المسؤول�ة النهائ�ة الناشئة عن المطال�ات المقدمة �موجب عقود التأمین هو التقدیر المحاسبي األكثر أهم�ة للشر�ة.  إن

ستدفعه الشر�ة في نها�ة المطاف لمثل التي �جب أخذها �عین االعت�ار في تقدیر االلتزام الذي  الشكهناك العدید من مصادر 
 للتعو�ض عن المطال�ات المبلغ عنهامن التكلفة النهائ�ة المتوقعة  لكالً المال�ة  السنةالتقدیرات في نها�ة  جراءهذه المطال�ات. یتم إ

 المبلغ عنهاعة وفدلما رغی تالباطلما التزام ریدتق میتعنها.  وغیر المبلغعن التكال�ف النهائ�ة المتوقعة للمطال�ات المتكبدة و 
، یتم إعادة تقی�م تقدیرات المطال�ات مال�ةفي نها�ة �ل فترة  کةرلشا لیإ لمبلغةا یةردلفا تللحاالت لتقییماا تخالدم دامباستخ

 للسنة السا�قة للتأكد من �فاءتها و�تم إجراء التغییرات على المخصص.
 قائمةتقدیر للمطال�ات التي من المتوقع أن یتم اإلبالغ عنها �عد تار�خ هو  اعنه وغیر المبلغالمخصص للمطال�ات المتكبدة  إن

المر�ز المالي. تتمثل التقن�ة األساس�ة التي تعتمدها اإلدارة في  قائمةالمر�ز المالي، والذي حدث ف�ه الحدث المؤمن قبل تار�خ 
في استخدام اتجاهات تسو�ة المطال�ات السا�قة للتنبؤ  �ات المتكبدة وغیر مبلغ عنهاتقدیر تكلفة المطال�ات المبلغ عنها والمطال

�اتجاهات تسو�ة المطال�ات المستقبل�ة. �ستخدم االكتوار�ین مجموعة من الطرق مثل طر�قة سلم السلسلة وطر�قة بورنهوتیر 
جزئة �ما في ذلك ستخدم الخبیر االكتواري نهج الت�. �ما مخصصاتلتحدید هذه ال المتوقعةفیرغوسون وطر�قة معدل الخسارة 

. تستند هذه األسالیب إلى عدد من االفتراضات الصر�حة أو الضمن�ة للقطاع الطبيتحلیل التكلفة لكل عضو في السنة �النس�ة 
 المتعلقة �ق�مة التسو�ة المتوقعة وأنماط تسو�ة المطال�ات.

 
 المال�ة لموجودات) انخفاض ق�مة ا٢

 لةدلعاا لقیمةا في لصوامتأو  رکبی ضنخفاا هناك ون یک مادعنق�متها  تنخفضا دق لمالیةا وداتجولمأن ا کةرلشا تحدد
شهًرا أو  ١٨. تعتبر فترة والتقدیر الحكم استخدام . یتطلب تحدید ما هو هام أو طو�ل األمدتكلفتها ألقل من لمالیةا وداتجوللم

وفًقا لس�اسة الشر�ة. عند إجراء هذا الحكم، تقوم  جوهرً�امن التكلفة األصل�ة  ٪٢٥أكثر طو�لة األجل و�عتبر االنخفاض بنس�ة 
الشر�ة بتقی�م من بین عوامل أخرى، التقل�ات العاد�ة في سعر السهم، والصحة المال�ة للشر�ة المستثمر فیها، وأداء الصناعة 

 والتدفقات النقد�ة التشغیل�ة والتمو�ل�ة. والقطاع، والتغیرات في التقن�ة
 
 ات) انخفاض ق�مة المستحق٣
تكو�ن مخصص انخفاض ق�مة الذمم المدینة عندما �كون هناك دلیل موضوعي على أن الشر�ة لن تتمكن من تحصیل جم�ع  یتم

أو  سإلفالا في نیدلما لخدیأن  لحتما، انیدللم مةالها لمالیةا تباولصعا رتعتبالم�الغ المستحقة وفًقا للشروط األصل�ة للمدینین. 
 .ق�متها تنخفضا دق ینةدلما ممذلأن ا علی راتشؤم دادلسا في رلتأخأو ا دادلسا نعز لعج، والماليا میظلتنا دةعاإ
 

 العادلة لألدوات المال�ة الق�مة ٤)
الق�م العادلة لالستثمارات المتاحة للب�ع على األسعار المعلنة لألوراق المال�ة القابلة للتداول أو الق�م العادلة المقدرة. یتم  تستند

عادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادًا إلى التدفقات النقد�ة المخصومة �استخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات تقدیر الق�مة ال
 .ماثلةمخاطر م

، كلذ فبخال متاحة جةدرلما رألسعاا ون تک ال مادعنأو  طنش وق س ودجو دمع حالة في لمالیةا دواتلأل لةدلعاا لقیمةا دیدتح میت
في هذه الحاالت ، یتم تقدیر الق�مة العادلة من خالل الب�انات القابلة للرصد ف�ما یتعلق �األدوات المال�ة  .ملتقییا تتقنیا دامباستخ

 تضاراالفتا سساأ علی درتق فإنها،  متاحة ةظللمالح لقابلةا وق لسا تخالدم ون تک ال حیثماالنماذج. و دامالمماثلة أو �استخ
یل المثال ، النماذج) لتحدید الق�م العادلة، یتم التحقق منها ومراجعتها �شكل دوري عندما تستخدم تقن�ات التقی�م (على سب لمناسبةا

 . یتم اعتماد جم�ع النماذج قبل استخدامها ،الموظفین المسؤلین عن الق�ام بهذه االفتراضاتمن قبل موظفین مؤهلین مستقلین عن 
 ل�ة وأسعار السوق المقارنة.و�تم معایرة النماذج للتأكد من أن المخرجات تعكس الب�انات الفع



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۱٥ 
  

 اإلعداد (تتمة) أسس -۲
 (تتمة) األحكام المحاسبیة الھامة والتقدیرات واالفتراضات -د

 (تتمة) العادلة لألدوات المال�ة الق�مة) ٤
 طرمخا( نالئتماا طرمخا لمث تمجاال بلطتت، كلذ معإلى الحد العملي، تستخدم النماذج الب�انات القابلة للمالحظة فقط؛ و

 .الق�ام بتقدیرات دارةإلا نم تاطتبارالوا تلتقلبا) واللمقابا طرلخوا �الشر�ةلخاصة ا نئتماالا
 

                                                                                             موسمیة العملیات -ـھ
 .ر�ةال توجد تغییرات موسم�ة قد تؤثر على عمل�ات التأمین في الش  
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
المال�ة أدناه. تم تطبیق هذه الس�اسات �استمرار على �ل  قوائمتم تلخ�ص الس�اسات المحاسب�ة الهامة المط�قة في إعداد هذه ال

ة المذ�ورة من السنوات المعروضة �استثناء (التغییر في الس�اسة المحاسب�ة، إن وجدت) واعتماد التعدیالت على المعاییر الحال�
المال�ة في العام الحالي أو السنوات السا�قة. ومن المتوقع أن �كون لها  قوائمأدناه والتي لم �كن لها أي تأثیر مادي على هذه ال

 تأثیر ضئیل في السنوات المقبلة:
 

دیدة وتعدیالتها، المعتمدة المعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة, و تفاسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدول�ة للتقر�ر المالي الج -أ
 من قبل الشر�ة

        قامت الشر�ة بتبني المعاییر الجدیدة والتعدیالت التال�ة للمعاییر القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة: 
                                                   

 وصفال  المع�ار /  التعدیالت

تصن�ف و ق�اس  ٢تعدیالت على المع�ار الدولي للتقار�ر المال�ة رقم              ٢ع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم الم
 معامالت المدفوعات المبن�ة على أسهم.

تحو�ل االستثمارات  ٤٠مع�ار المحاس�ة الدولي على تعدیالت                   ٤٠مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 
 العقار�ة

لجنة تفسیرات المعاییر الدول�ة للتقر�ر المالي 
                 ٢٢رقم 

 المعامالت �العمالت األجنب�ة واالعت�ارات المس�قة 

 اإلیرادات من العقود مع العمالء (راجع أدناه)                  ١٥رقم  المع�ار الدولي للتقر�ر المالي

�ار ومع ١المع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم 
        ٢٨المحاس�ة الدولي رقم 

 –٢٠١٤على دورة التقار�ر المال�ة  ٢٠١٦التعدیالت السنو�ة لعام  
٢٠١٦ 

 ) االیرادات من العقود مع العمالء ١٥( يالمال للتقر�رالمع�ار الدولي 
و�حل محل  العمالءناشئة عن العقود مع نموذًجا واحًدا شامًال للمحاس�ة عن اإلیرادات ال ١٥�حدد المع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم 

 التقار�ر المال�ة.  إلعداد، والذي یوجد حالً�ا في العدید من المعاییر والتفسیرات ضمن المعاییر الدول�ة ليالتوج�ه الحا
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۱٦ 
  

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
الجدیدة وتعدیالتها، المعتمدة  ول�ة للتقر�ر الماليالمعاییر الدالمعاییر الدول�ة للتقار�ر المال�ة, و تفاسیر لجنة تفسیرات -أ

 من قبل الشر�ة (تتمة)

 ) االیرادات من العقود مع العمالء (تتمة)١٥( يالمال للتقر�رالمع�ار الدولي 
 �اناتینطبق على " اإلیرادات من عقود التأمین". ومع ذلك، ستحتاج الك ال ١٥ومع ذلك ، فإن المع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم 

  على عقود غیر التأمین (أو مكونات عقود التأمین). ١٥إلى تطبیق المع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم  التأمین�ة
 

إلى المع�ار الدولي للتقر�ر المالي  التحولبتقی�م واستنتاج عدم وجود أي تأثیر جوهري على الم�الغ المبلغ عنها عند  الشر�ة إدارةقامت 
  .٢٠١٨نایر ی ١بتار�خ  ١٥رقم 

 مكافأة نها�ة الخدمة للموظفین
المستحقات �الق�مة الحال�ة للدفعات المستقبل�ة المتوقعة ف�ما یتعلق �الخدمات التي �قدمها الموظفون حتى نها�ة السنة  تقی�میتم 

، في اإلعت�ارقبل�ة المتوقعة مستو�ات األجور والرواتب المستوضع  �استخدام طر�قة وحدة اإلئتمان المتوقعة. یتم رالمشمولة �التقر�
 في قولسا ئداتعا ستخدامبا قعةولمتا لمستقبلیةا المدفوعات مخص یتممغادرة الموظفین وفترات الخدمة.  الخبرة السا�قة ف�ما �خصو 

ت النقد�ة التدفقا، حد ممكن قصىأ لى، إتتطابق لتيا تلعمالوا وطربالش لعالیةا دةولجذات ا سندات الشراء السنة المال�ة مع نهایة
عند استحقاقها. یتم إث�ات إعادة الق�اس (األر�اح/ الخسائر االكتوار�ة)  دفع مخصص مكافآت نها�ة الخدمة. یتم المستقبل�ة المقدرة

 الدخل الشامل. قائمة الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتوار�ة فيالقائمة على لتعدیالت لنت�جة 
 .ةذ�ورة اعالة تأثیرا جوهر�ا على القوائم المال�ة للسنوات السا�قمال الس�اسات المحاسب�ة لم �كن تأثیرا

 
 المعاییر الصادرة والتي لم �سري مفعولها �عد-ب 

ت إن المعاییر الصادرة ولكن لم تص�ح سار�ة المفعول حتى تار�خ إصدار القوائم المال�ة مذ�ورة أدناه. إن القائمة هي للمعاییر والتفسیرا
تتوقع الشر�ة �شكل معقول أن تكون قابلة للتطبیق في تار�خ مستقبلي. تنوي الشر�ة اعتماد هذه المعاییر عندما تكون  الصادرة ، والتي

 فعالة.

 وصفال تفسیر  /المع�ار
تار�خ السر�ان الفعلي 
للفترات التي تبدأ في او 

 �عد التار�خ أدناه

 أدناهالرجوع  األدوات المال�ة ٩المع�ار الدولي للتقر�ر المالي 

 ٢٠١٩ینایر  ١ عقود اال�جار ١٦ المع�ار الدولي للتقر�ر المالي

 ٢٠١٩ینایر  ١ �شأن معامالت ضر��ة الدخل الشك ٢٣المع�ار الدولي للتقر�ر المالي  تفسیرلجنة 

 ٢٠٢٢ینایر  ١ عقود التأمین (مالحظة أدناه) ١٧المع�ار الدولي للتقر�ر المالي 
 

  عقود التأمین) ٤المع�ار الدولي للتقر�ر المالي (�ما في ذلك التعدیالت على ٩مالي المع�ار الدولي للتقر�ر ال
محل مع�ار  �حلاألدوات المال�ة والذي  ٩ المع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم جلس معاییر المحاس�ة الدول�ةم نشر،  ٢٠١٤في یولیو 

اس واالنخفاض في ق�الو التصن�ف متطل�ات �افة . یتضمن المع�ار )والق�اس ألعتراف(ا األدوات المال�ة ٣٩ رقم المحاس�ة الدولي
والذي س�حل محل نموذج الخسارة  االئتمان المتوقع إنخفاضللموجودات المال�ة ، و�دخال نموذج الق�مة ومحاس�ة تغط�ة المخاطر 

 :)٩رقم ( لمع�ار الدولي للتقر�ر المالي�موجب او محاس�ة التحوط. ل جدیدة ومتطل�ات ٣٩المتكبدة في المع�ار المحاسبي الدولي رقم 
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 الصادرة والتي لم �سري مفعولها �عد (تتمة) المعاییر-ب 

 (تتمة) عقود التأمین) ٤(�ما في ذلك التعدیالت على المع�ار الدولي للتقر�ر المالي  ٩المع�ار الدولي للتقر�ر المالي 
 

موجودات المال�ة إما �التكلفة المطفأة أو �الق�مة العادلة. �عتمد أساس التصن�ف على نموذج العمل وخصائص یتم ق�اس جم�ع ال •
�النس�ة للمطلو�ات  ٣٩التدفقات النقد�ة التعاقد�ة للموجودات المال�ة. �حتفظ المع�ار �معظم متطل�ات مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 

العادلة من خالل الر�ح أو الخسارة حیث یتم اإلقرار بهذا الجزء من تغیرات الق�مة العادلة  المال�ة �استثناء تلك المحددة �الق�مة
 المنسو�ة إلى االئتمان الخاص في الدخل الشامل اآلخر بدًال من قائمة الدخل.

روض وااللتزامات المال�ة من المنشأة تسجیل مخصص لخسائر اإلتمان المتوقعة, لكافة الق ٩یتطلب المع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم  •
ر المحتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل, �ما أننا نمول مدیون�ات اإل�جار، �اإلضافة الى التزامات القروض غیاألخرى 

ثنى وعقود الضمان المالي. �ستند هذا المخصص على خسائر اإلتمان المتوقعة المرت�طة �احتمال التخلف عن السداد في االشهر األ
، یتم إث�ات  ٩عشر القادمة ما لم تكن هناك ز�ادة جوهر�ة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها. وفًقا للمع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم 

 .٣٩خسائر االئتمان في وقت سابق عن المع�ار المحاسبي الدولي رقم 
 ر و تت�ع نهجًا أكثر اعتمادًا على الم�ادئ .تتوافق متطل�ات محاس�ة التحوط على نحو أوثق مع ممارسات إدارة المخاط •
 

التي عقود التأمین  ٤رقم المع�ار الدولي للتقر�ر المالي ، نشر مجلس معاییر المحاس�ة الدول�ة تعدیالت على  ٢٠١٦في سبتمبر 
ین قبل نشر المعاییر المحاسب�ة من معاییر التقار�ر المال�ة الدول�ة على شر�ات التأم ٩تتناول النتائج المحاسب�ة لتطبیق المع�ار رقم 

، إذا للمنشاةالتأجیل  خ�ار. یوفر التطبیق الم�كر وخ�ارالتأجیل خ�ار القادمة لعقود التأمین. تقدم التعدیالت خ�ار�ن لشر�ات التأمین: 
ایهما  ٢٠٢١التأمین أو  حتى تار�خ سر�ان المع�ار الجدید لعقد ٩، إعفاء مؤقت من تطبیق المع�ار الدولي للتقر�ر المالي مؤهلة تكان

التي قد تحدث قبل  ,من الر�ح أو الخسارة آثار عدم التطابق المحاسبي�إزالة �عض  منشأةألي  خ�ار التطبیق الم�كر. �سمح اقرب
  .تطبیق معاییر عقود التأمین الجدیدة

، �مكن للك�انات المبلغة التي تتعلق ٤رقم �موجب اإلعفاء المؤقت الذي تم إدخاله �التعدیالت على المع�ار الدولي للتقر�ر المالي 
. قامت الشر�ة بتقی�م اآلثار وانتهت إلى تأجیل تنفیذ ٩أنشطتها �شكل أساسي "�التأمین" أن تؤجل تنفیذ المع�ار الدولي للتقر�ر المالي 

 .٢٠٢٢ینایر  ١الذي لن یتجاوز و إلى وقت الحق.  ٩المع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم 
على القوائم المال�ة �جب أن �أخذ في االعت�ار إلى حد �بیر التفاعل مع معاییر  ٩عتماد المع�ار الدولي للتقر�ر المالي رقم إن تأثیر ا 

 .٩عقود التأمین القادمة. على هذا النحو ، ال �مكن إجراء تقی�م �امل لتأثیر اعتماد المع�ار الدولي للتقر�ر المالي 
 

 ستبدل. �٢٠١٩ینایر  ١"عقود اإل�جار"، المطبق في السنة التي تبدأ في أو �عد  - ١٦�ة المع�ار الدولي للتقار�ر المال
، والذي �میز بین ١٧المع�ار الجدید نموذج المحاس�ة المزدوج الحالي للمستأجر�ن �موجب مع�ار المحاس�ة الدولي رقم 

المیزان�ة العموم�ة. و�دًال من ذلك، �قترح المع�ار  اإل�جارات التمو�ل�ة على المیزان�ة العموم�ة واإل�جارات التشغیل�ة خارج
نموذج المحاس�ة على المیزان�ة العموم�ة. قررت الشر�ة عدم تبني هذا المع�ار الجدید في وقت  ١٦الدولي للتقار�ر المال�ة 

 م�كر.
 لمح لسیح، و٢٠٢٢ رینای ١ دعبأو  في دأتب لتيا رةللفت بقةطلم" انلتأمیا ودعق" -١٧ مقر لمالیةا ریرللتقا ليدولا رلمعیاا
إذا تم تطبیق �ل من المع�ار الدولي  م�كر تبني في وقت�ال " �سمحنلتأمیا ودعق" ٤ لمالیةا ریرللتقا لیةدولا رلمعاییا

. "األدوات المال�ة" ٩ من العقود مع العمالء" والمع�ار الدولي إلعداد التقار�ر المال�ة یرادات"اإل ١٥إلعداد التقار�ر المال�ة 
 قائمةعلى  بدورها التي ستؤثرو التأمین و�عادة التأمین  اإلفصاح عن عمل�اتق�اس و التتوقع الشر�ة تأثیًرا جوهرً�ا على 

المر�ز المالي. قررت الشر�ة عدم تبني هذا المع�ار الجدید في وقت م�كر، والشر�ة حالً�ا في مرحلة تقی�م  وقائمة الدخل
 تأثیر المعاییر المذ�ورة أعاله.
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 المال�ة موضحة أدناه: قوائمج. الس�اسات المحاسب�ة الهامة المستخدمة في إعداد هذه ال

 التأمینعقود . أ
عقـود التـأمین هـي تلــك العقـود التـي قبلــت فیهـا الشـر�ة (المــؤمن) مخـاطر تـأمین �بیــرة مـن طـرف آخــر (حـاملي الوثـائق) مــن 

تعو�ض حاملي الوثائق إذا �ان هناك حدث مستقبلي غیر مؤ�د محدد (الحدث المؤمن عل�ه) یؤثر سـلً�ا  خالل الموافقة على
على حاملي الوثائق. �مبدأ توجیهي عام ، تحدد الشر�ة ما إذا �ان لدیها مخاطر تأمین �بیـرة ، مـن خـالل تقیـ�م مـا إذا �ـان 

 ة �بیرة. �مكن لعقود التأمین أ�ًضا نقل المخاطر المال�ة.الحدث المؤمن عل�ه قد یتسبب في دفع الشر�ة لمزا�ا إضاف�

في حال تصن�ف العقد "كعقد تأمین" فإنه ی�قى �ذلك طوال الفترة المت�ق�ة منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمین �شكل �بیر 
 خالل الفترة ما لم یتم الوفاء �جم�ع الحقوق وااللتزامات أو تنقضي مدتها.

 
، والح�وادث، والطاق�ة ، والطب�ي ، والھندس�ة ، والس�یارات ، والممتلك�ات ، شكل أساس�ي إل�ى البح�ري ب التأمینتنقسم عقود 

 والحیاة وتكون بصفة رئیسیة عقود تأمین قصیرة األجل.، والضمان الممتد، االلتزاماتو
 

. یقدم التأمین الطبي یھدف التأمین الطبي إلى تعویض حملة الوثائق بالمصاریف المتكبدة في عالج مرض أو داء أو إصابة
 في المقام األول لعمالء الشركة الذین لدیھم عدد كبیر من المستفیدین من وثیقة التأمین.

 
 

البحري لتعویض حملة العقود عن االضرار والخسائر الت�ي ق�د تق�ع ج�راء تع�رض الن�اقالت البحری�ة  التأمینوقد تم تصمیم 
أو جزئي للحمول�ة. بالنس�بة للت�أمین البح�ري ف�إن المخ�اطر الرئیس�یة  لتلف أو حوادث في عرض البحر ینتج عنھا تلف كلي

 جزئیاً.تكمن في تلف أو خسارة الناقالت البحریة أو الحوادث البحریة التي تؤدي إلى تلف الحمولة أو خسارتھا بالكامل أو 
 

لح�ق بممتلك�اتھم أو ع�ن قیم�ة على الممتلكات فمن شأنھا تع�ویض عم�الء الش�ركة ع�ن االض�رار الت�ي ق�د ت التأمینأما عقود 
الممتلكات التالفة. والعمالء ممن یقومون بأنشطة تجاری�ة م�ن خ�الل ممتلك�اتھم العقاری�ة یمك�نھم أیض�اً تلق�ي تعویض�ات ع�ن 

ف�ي تأدی�ة أعم�الھم (ت�أمین  الت�أمینخسائر األرباح التي قد یتعرضوا لھا جراء عدم قدرتھم على استعمال العقارات المغطاة ب
ة العمل). بالنسبة لعقود تأمین الممتلكات فإن المخاطر الرئیسیة تكمن في وقوع حریق أو تعث�ر أنش�طة العم�ل أو تعثر أنشط

 السرقة.
 

عل��ى الس��یارات لتع��ویض حمل��ة العق��ود ع��ن االض��رار الت��ي ق��د تلح��ق بس��یاراتھم أو مس��ئولیتھم تج��اه  الت��أمینلق��د ت��م تص��میم 
ث. یمكن لحملة العقود الحصول أیضاً على تعویضات نتیجة تعرض س�یاراتھم األطراف األخرى التي قد تنشأ نتیجة الحواد

ضد الغیر إلزامي كحد أدنى في المملكة العربیة السعودیة. تقوم الشركة أیضاً بإصدار وثائق  التأمینللحریق أو السرقة. إن 
واالعاص��یر والفیض��انات  للت��أمین الش��امل عل��ى الس��یارات تغط��ي م��ا ق��د یلح��ق بالس��یارات م��ن اض��رار نتیج��ة العواص��ف

 والحرائق والسرقات والحوادث الشخصیة. 
 

یشمل تأمین الحوادث العام ت�أمین النق�ود وت�أمین خیان�ة األمان�ة وت�أمین ح�ادث شخص�ي وت�أمین س�رقة المج�وھرات وت�أمین 
 ول المنتج وتع�ویضجمیع مخاطر االعمال وتأمین السفر. یشمل تأمین المطلوبات على التزام عام للطرف الثالث والتزام ح

العمال/التزام اصحاب العم�ل وتغطی�ة التعویض�ات المھنی�ة الت�ي تحم�ي االلت�زام الق�انوني للم�ؤمن عل�یھم الناش�ئ ع�ن أفع�ال 
 االھمال اثناء تأدیة عملھم

 :أمین الھندسي نوعین رئیسیین وھمایغطي الت
إنش�اء المب�اني أو أعم�ال الھندس�ة المدنی�ة مث�ل حیث یقدم تغطی�ة تأمینی�ة خ�الل م�دة إقام�ة أو "جمیع مخاطر المقاولین " )أ(

 .المنازل والمحالت والورش والشقق والمصانع والطرق والجسور والصرف الصحي والخزانات
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 تتمة)( المال�ة موضحة أدناه قوائمج. الس�اسات المحاسب�ة الهامة المستخدمة في إعداد هذه ال

 التأمین (تتمة)عقود - أ
حی�ث یق�دم تغطی�ة تأمینی�ة خ�الل م�دة إقام�ة أو تركی�ب اآلالت والمع�دات مث�ل محط�ات تولی�د "جمیع مخاطر اإلنش�اءات "(ب)  

الطاقة ومص�افي البت�رول واألعم�ال الكیماوی�ة وص�ناعة االس�منت والھیاك�ل المعدنی�ة أو أي مص�نع ب�اآلت ومع�دات. تتض�من 
 .والتأمین على المعدات الكھربائیةن على أجزاء ومكونات اآلالت األعمال الھندسیة أیضاً التأمی

 اإلیراداتتحقیق  -ب
 أقساط التأمین األعتراف ب

فیما عدا وثائق  یتم تسجیل األقساط في قائمة الدخل على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة تغطیة بولیصة التأمین
. یتم احتساب األقساط غیر المكتسبة بطریقة القسط الثابت على لشحن البحريالھندسي) واالمقاوالت التأمین طویلة األجل (

 .بأستثناء مدى فترة تغطیة بولیصة التأمین
  فیما یتعلق بالشحن البحري فان أقساط التأمین الخر ثالثة أشھر من تاریخ القوائم المالیة یتم إعتبارھا كأقساط

 تأمین غیر مكتسبة.
 سنة واحدة ووفقا لھذا  تزیدفیكون ھناك إحتساب مسبق بسبب المخاطر المتحملة والتي  سيالھندتأمین الفیما یتعلق ب

 و;االحتساب، فانة ینخفض المكتسب من أقساط التأمین في السنة االولي وتزداد تدریجیاً مع نھایة عمر الوثیقة
ض المتراكم بحیث یتم توزیع اإلیراد یتم قید التغیر في مخصص األقساط غیر المكتسبة ضمن قائمة عملیات التأمین والفائ

 على مدى فترة المخاطر.
 

 المفترض: إعادة التأمین
مخاطر إعادة التأمین في س�اق األعمال االعت�اد�ة لعقود التأمین الطبي عند االقتضاء. یتم  أ�ًضا تفترض الشر�ة كما

مصروفات بنفس الطر�قة �ما لو �انت إعادة  والمطال�ات على إعادة التأمین المفترض �إیرادات أو أقساط التأمینإث�ات 
التأمین تعتبر أعماًال م�اشرة، مع األخذ في االعت�ار تصن�ف المنتج ألعمال إعادة التأمین. تمثل التزامات إعادة التأمین 

ة. یتم تقد�م األرصدة المستحقة لشر�ات التأمین. یتم تقدیر الم�الغ المستحقة �طر�قة تتماشى مع عقد إعادة التأمین ذي الصل
 تباولطمأو  وداتجوم دستبعاا میت. لمسندةاألقساط والمطال�ات على أساس إجمالي لكل من إعادة التأمین المفترضة وا

 .رخطرف آ لیإ دلعقا لنق میت مادعنأو  صالحیتها تنتهيأو  یةدلتعاقا وق لحقا تنتهي مادعن نلتأمیا دةعاإ
ع�ارة  وتكون المر�ز المالي.  قائمةم�اشرة من خالل  جوهر�ةقل مخاطر تأمین احتساب عقود إعادة التأمین التي ال تن یتم

ودائع أو مطلو�ات مال�ة یتم إث�اتها بناًء على المقابل المدفوع أو المستلم ناقًصا أ�ة أقساط أو على شكل عن موجودات 
ادات االستثمار على هذه العقود التأمین. یتم احتساب إیر  ادةرسوم محددة واضحة یتم االحتفاظ بها من قبل شر�ة إع

 .استحقاقها�استخدام طر�قة معدل الفائدة الفعل�ة عند 
 ر:االستثما دخل
ستحقاق وودائع المرا�حة ستثمارات المحتفظ بها حتى االستثمار على أدوات الدین المصنفة ضمن االاحتساب إیرادات اال یتم

 على أساس الفائدة الفعل�ة.
 

 :االر�اح توز�عات
ث�ات إیرادات توز�عات األر�اح على أدوات حقوق الملك�ة المصنفة تحت بند الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل عند إ یتم

 إث�ات حق استالم المدفوعات.
 مطالباتال -ج

 واألطراف الثالثة والمصروفات المتعلقة بتعو�ض الخسارة، وثائق التأمینتتكون المطال�ات من الم�الغ المستحقة لحاملي 
والم�الغ المستردة األخرى. �مثل إجمالي المطال�ات القائمة إجمالي التكلفة التقدیر�ة للمطال�ات المتكبدة  لخردةوصافي ق�مة ا

المطال�ات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من  معالجةالمر�ز المالي مع تكال�ف  قائمةولكن لم یتم تسو�تها في تار�خ 
 قبل المؤمن عل�ه أم ال. 
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 تتمة)( المال�ة موضحة أدناه قوائمج. الس�اسات المحاسب�ة الهامة المستخدمة في إعداد هذه ال

 )(تتمةمطالباتال -ج
المر�ز المالي على أساس تقدیرات الحالة  قائمةیتم إجراء مخصصات للمطال�ات المبلغ عنها غیر المدفوعة �ما في تار�خ 

مخصص �ستند إلى حكم اإلدارة والخبرة السا�قة للشر�ة في تكلفة تسو�ة المطال�ات  تكو�ن. إضافة إلى ذلك، یتم الفرد�ة
 المر�ز المالي. قائمةفي تار�خ  �ما المطال�ات ذات الصلة معالجةالمتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنها �ما في ذلك تكال�ف 

 وةعالمعیدي التأمین �شكل منفصل. ل�تم عرض الحصة ذات الصلة تظهر المطال�ات المستحقة على أساس إجمالي و 
 لخال المطال�ات جمیع فعد میتأن  قعویت حیث المدفوعة رغی المطال�ات التزاماتها عن دباستبعا كةرلشا موتق ال، ذلك على
 .لماليا المر�ز قائمة یخرتا نم واحدة سنة

 عقود إعادة التأمین -د
. إن العقود التي تبرمها الخسارة التعاقد�ة واالخت�ار�ة ووقف الخسارة وفائض إعادة التأمین قودع توز�ع إعادة التأمین بین یتم

الشر�ة مع شر�ات إعادة التأمین التي �موجبها یتم تعو�ض الشر�ة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها 
) تصنف �عقود إعادة تأمین محتفظ بها. یتم تصن�ف (ب٤عقود التأمین في إ�ضاح  �فالشر�ة والتي تلبي متطل�ات تصن

العقود التي ال تفي �متطل�ات التصن�ف هذه على أنها أصول مال�ة. إن عقود التأمین التي أبرمتها الشر�ة والتي �موجبها 
أو التزام �كون صاحب العقد هو شر�ة تأمین أخرى (إعادة التأمین إلى الداخل) مدرجة في عقود التأمین. یتم تسجیل أصل 

المر�ز المالي �مثل المدفوعات المستحقة من معیدي التأمین ، والخسائر القابلة لالسترداد من معیدي التأمین  قائمةفي 
المطال�ة المرت�ط  امواألقساط المستحقة لمعیدي التأمین. یتم تقدیر الم�الغ المستحقة من إعادة التأمین �طر�قة تتوافق مع التز 

 تنتهيأو  یةدلتعاقا وق لحقا تنتهي مادعن نلتأمیا دةعاإ تباولطمأو  وداتجوم دستبعاا میتلیهم. �األطراف المؤمن ع
 ونح علیأو  ریرتق لک یخرتا في لقیمةا ضنخفاإل جعةرام راءجإ میت. رخطرف آ لیإ دلعقا لنق میت مادعنأو  حیتهاصال
 عيوضوم للید ودجو دعن لقیمةا في ضنخفاا ثدیح. لمالیةا لسنةا لخال لقیمةا ضنخفاا علی رشؤم ینشأ مادعن ررمتک
 ستستلمها لتيا لمبالغا علی رألثا سقیا نیمک مادعنو دلعقا روطش بجوبم لقائمةا لمبالغا ردتست ال دق کةرلشأن ا علی

قائمة الدخل عند تكبدها. لمز�د من  ي. یتم تسجیل خسارة انخفاض الق�مة فقةوثوم ورةبص نلتأمیا دةعاإ کةرش نم کةرلشا
ال تعفي الشر�ة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق  المسندة(ن). إن ترتی�ات إعادة التأمین ٤لتفاصیل ، یرجى الرجوع إلى ا

والمطال�ات على إعادة التأمین المفترض �إیرادات ومصروفات بنفس الطر�قة �ما لو  أقساط التأمینالتأمین. یتم إث�ات 
 رة، مع األخذ �عین االعت�ار تصن�ف المنتج ألعمال إعادة التأمین.التأمین تعتبر أعماًال م�اش إعادةكانت 

 مؤجلة تأمین وث�قة اقتناءتكال�ف  -ھـ 
خرى المتعلقة م�اشرة �شراء عقود التأمین وتجدیدها وفًقا لشروط عقود التأمین التي ألالعموالت والتكال�ف ا �طفاءتأجیل و  یتم

خرى �مصروفات عند تكبدها. یتم األستحواذ عتراف �جم�ع تكال�ف اإلم اإلقساط المكتس�ة. یتاألتتعلق بها، على غرار 
نتاجي المتوقع أو اإلیتم احتساب التغیرات في العمر  الدخل. قائمة" في وث�قة تأمین تسجیل اإلطفاء في "تكال�ف اقتناء

طفاء و�تم اإل�ق تغییر فترة قتصاد�ة المستقبل�ة المتضمنة في الموجودات عن طر ك المنافع اإلستهالإلالنمط المتوقع 
 راًراتک رکثأ لبشکأو  ریرتق لک یخرتا في لقیمةا ضنخفاإل جعةرام راءجإ میتالتعامل معها �تغیر في التقدیر المحاسبي. 

 فإنه، الوثائق لهذه لمستقبلیةا بحةربال لمتعلقةا تضاراالفتا قتحقی میت ملإذا  لقیمة.ا ضنخفاا علی رشؤم �ظهر مادعن
. یتم لخدلا قائمة إلى ضافیةإ إنخفاض في الق�مة رخسائ تحو�ل یضًاأ كلذ بلطیت دقو فلتکالیھذه ا ءفاإط عیرتس نیمک

 في تار�خ �ل تقر�ر. مطلو�اتال مالءمةالمؤجلة في اخت�ار  اقتناء وثائق التأمینأ�ًضا النظر في تكال�ف 
 مطلو�ات:ال مالءمةاختبار  -و

المطلو�ات المتعلقة �عقود  مالءمةللتأكد من  مطلو�اتال مالءمةإجراء اخت�ارات مالي، یتم  مر�ز �ل قائمة تار�خ في
المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االخت�ارات، تستخدم اإلدارة  وثائق التأمینتكال�ف اقتناء  إست�عاد التأمین �الصافي �عد

 .المصروفات اإلدار�ةو  معالجةفات الالمستقبل�ة ومصرو  �ةأفضل التقدیرات الحال�ة للتدفقات النقد�ة التعاقد
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 تتمة)(المال�ة موضحة أدناه: قوائمج. الس�اسات المحاسب�ة الهامة المستخدمة في إعداد هذه ال

 )مطلوبات (تتمةال مالءمةاختبار  -و
 

مخصص للخسائر الناتجة عن  تكو�نر�ق الدخل عن ط قائمةعجز في الق�مة الدفتر�ة م�اشرة على یتم تحمیل أي 
 المسئول�ة وفًقا لذلك. مالءمةاخت�ارات 

  
 أقساط تأمین -ز

أقساط التأمین اإلجمال�ة المستحقة الق�ض من عقود التأمین، ناقًصا  على أساس یتم إث�ات األقساط المستحقة الق�ض
�عادة التأمین عند استحقاقها و�تم ق�اسها عند و  نالتأمی أقساطمخصص ألي م�الغ غیر قابلة للتحصیل, یتم إث�ات أرصدة 

 لقیمةا ضنخفاا دیدلتح نینیدللم یةرفتدلا لقیمةا جعةرام میتاالعتراف المبدئي �الق�مة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق, 
 لقیمةا ضنخفاا رةخسا لتسجی میت، ردادلالست قابلة ون تک ال دق یةرفتدلا لقیمةأن ا لیإ ظروفلأو ا داثألحا رتشی مادعنو

 في کةرلشا متتحک ال مادعن ینةدلما دةصرألا دستبعاا میت ,لخدلا قائمةفي " رى ألخا یةدارإلوا موم�ةلعا تفارولمص"ا في
 ریرتم میت عندما ، أوقلمستحا دصیرلا بیع دعن دةعا ون یک ذيلا رألموھو ا ،ورکذلما دصیرلا ون تک لتيا یةدلتعاقا وق لحقا

ضمن  ٧, تقع الذمم المدینة المفصح عنها في إ�ضاح لمستق ثثالطرف  لیإ دصیربال لمتعلقةا یةدلنقا تفقادلتا جمیع
 ."عقود التأمین" ٤الدولي للتقار�ر المال�ة رقم  ارنطاق المع�

 
 االستثمارات -ح 
 استثمارات متاحة للب�ع ١
ي لم یتم تصن�فها �محتفظ بها للمتاجرة أو الموجودات المال�ة المتاحة للب�ع هي تلك الموجودات المال�ة غیر المشتقة الت إن

الر�ح أو  خاللستحقاق أو القروض والذمم المدینة، �ما لم یتم تصن�فها �الق�مة العادلة من محتفظ بها حتى تار�خ اإل
لة التي مبدئً�ا �التكلفة، وهي الق�مة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكال�ف المعام اتستثمار الخسارة, یتم تسجیل هذه اإل

 لةدلعاا لقیمةا في كمیةارلتا اترلتغیاتدرج حًقا �الق�مة العادلة, ستثمار و�تم ق�اسها الاإل ستحواذ علىاإلتنسب م�اشرة إلى 
 - لةدلعاا لقیمةا في رلتغیا صافي" تحت بند لشاملا الدخل قائمة في رآلخا لشاملا الدخل في راتالستثماا لهذه

الدخل ذات الصلة تحت  قائمةج األر�اح أو الخسائر المحققة من ب�ع هذه االستثمارات في ", تدر للبیع لمتاحةا راتالستثماا
الخسارة �العملة األجنب�ة  /لر�حالمحققة من االستثمارات المتاحة للب�ع", توز�عات األر�اح والعموالت وا )الخسارة(بند "الر�ح / 

عمل�ات المساهمین �جزء من صافي  -الدخل الشامل  قائمةل أو من االستثمارات المتاحة للب�ع یتم إث�اتها في قائمة الدخ
ستثمارات المتاحة للب�ع و�تم لإلمد في الق�مة العادلة األدخل / خسارة االستثمار, یتم تعدیل أي انخفاض جوهري أو طو�ل 

الستثمارات المتاحة انخفاض في الق�مة, تستند الق�م العادلة ل �مصروفعنه في ب�ان الدخل الشامل ذو الصلة  غالباإل
 للب�ع على األسعار المعلنة لألوراق المال�ة القابلة للتداول أو الق�م العادلة المقدرة, یتم تقدیر الق�مة العادلة للبنود التي تحمل

 بالنسبةعمولة استنادًا إلى التدفقات النقد�ة المخصومة �استخدام العمولة لبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة, 
 �مكن ال عندماأو  مماثل رستثماإل قیةولسا لقیمةا لىإ عوجربال لةدلعاا لقیمةا تحدید میت، ةرلمسعا رغی راتالالستثم

, یتم أخذ ملتقییا بسالیأ نم عةومتن عةومجم امدباستخ تحدیدها میت، النشطة اقوألسا نم لةدلعاا ملقیا على لولحصا
حكام ألان عندما �كون ذلك غیر ممكن، یلزم وجود درجة من مدخالت هذه النماذج من أسواق ملحوظة حیثما أمكن، ولك

 لتحدید الق�مة العادلة
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 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 (تتمة)المالیة موضحة أدناه: قوائمج. السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه ال

 (تتمة)االستثمارات -ح
 (تتمة)استثمارات متاحة للبیع ۱

 دة التصن�ف:إعا
تقوم الشر�ة بتقی�م ما إذا �انت القدرة والن�ة لب�ع أصولها المال�ة المتاحة للب�ع على المدى القر�ب ال تزال مناس�ة, عندما 
تكون الشر�ة غیر قادرة، في ظروف نادرة، على تداول هذه الموجودات المال�ة �سبب األسواق غیر النشطة، �جوز للشر�ة 

لموجودات المال�ة إذا �انت اإلدارة لدیها القدرة والن�ة على االحتفاظ �الموجودات في المستقبل أن تعید تصن�ف هذه ا
إن إعادة التصن�ف إلى القروض والذمم المدینة مسموح بها عندما �ستوفي األصل  ,المنظور أو حتى تار�خ االستحقاق

القدرة على االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظور اإلدارة لدیها الن�ة و تكون المالي تعر�ف القروض والذمم المدینة و 
إال عندما �كون  أصول مال�ة محتفظ بها حتى تار�خ اإلستحقاقأو حتى تار�خ االستحقاق, ال ُ�سمح �إعادة التصن�ف إلى 

 القدرة والن�ة على االحتفاظ �األصل المالي حتى االستحقاق, شر�ةلدى ال
معاد تصن�فها من الفئة المتاحة للب�ع، فإن الق�مة العادلة في تار�خ إعادة التصن�ف تص�ح �النس�ة للموجودات المال�ة ال 

التكلفة المطفأة الجدیدة وأي أر�اح أو خسائر سا�قة على ذلك األصل تم إث�اتها في حقوق الملك�ة یتم إطفاءها للر�ح أو 
علي, �ما یتم إطفاء أي فرق بین التكلفة المطفأة الجدیدة الخسارة على العمر المت�قي لالستثمار �استخدام معدل الفائدة الف

صل �استخدام معدل الفائدة الفعلي, إذا تم تحدید انخفاض ق�مة األصل �عد ألستحقاق على مدى العمر المت�قي لاإلومبلغ 
 .الدخل الى قائمةذلك، یتم إعادة تصن�ف المبلغ المسجل في حقوق المساهمین 

 
 بها �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل اإلستثمارات المحتفظ  ۲
إستثمارات محتفظ بها ک دارةإلا لقب نم تعیینها متأو  رةللمتاج بها ظمحتف تکانإذا  لفئةھذه ا في راتالستثماا فتصنی میت

لغرض  یتم شراء االستثمارات المصنفة �متاجرة �شكل رئ�سي�الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلعتراف األولي, 
, یتم إث�ات التغیرات في لةالمر�ز المالي �الق�مة العاد قائمةالب�ع أو إعادة الشراء على المدى القصیر و�تم تسجیلها في 

 الق�مة العادلة في صافي دخل/ خسارة المتاجرة,
 رافالعتا دعن، دارةإلا لقب نم ل�كون محتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل رالستثماا صتخصی نیمک

 دجوت ال لتيا لملکیةا وق حق أدوات ءباستثنا ٣٩ مقر ليدولا لمحاسبةا رمعیا في لمبینةا ربالمعایی �في تکان، إذا ئيدلمبا
 ,بها وق ثوم ورةبص لةدلعاا ق�متها سقیا نیمک ال لتيوا طنش وق س في جةدرم رسعاأ لها
المر�ز المالي �الق�مة العادلة, یتم  قائمةفي  ئمة الدخلالمحتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل قاتسجیل االستثمارات  یتم

إدراج التغیرات في الق�مة العادلة في قائمة الدخل للسنة التي تنشأ فیها, ال یتم إضافة تكال�ف المعامالت، إن وجدت، إلى 
 ات, تظهر إیرادقائمة الدخل �اإلستثمارات المحتفظ بها �الق�مة العادلة من خاللق�اس الق�مة العادلة عند االعتراف األولي 

�إیرادات �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل  العموالت الخاصة و�یرادات التوز�عات على الموجودات المال�ة المحتفظ بها
 .في قائمة الدخل محتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخلللمتاجرة أو دخل من أدوات مال�ة 

 التصن�ف: إعادة
�عد االعتراف األولي، �استثناء  المحتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل  راتإعادة تصن�ف اإلستثمایتم  ال

عند اإلعتراف  محتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخلغیر المشتقة، �خالف تلك التي تم تصن�فها �ـ اإلستثمارات
لم تعد محتفظ بها  ا) إذتجار�اً الدخل (على سبیل المثال ،  قائمةادلة من خالل المبدئي، �مكن إعادة تصن�فها من الق�مة الع

 لغرض ب�عها أو إعادة شراؤها على المدى القر�ب، و�تم است�فاء الشروط التال�ة:
إذا �ان األصل المالي قد استوفى تعر�ف القروض والذمم المدینة، إذا لم �كن مطلوً�ا تصن�ف األصل المالي  •

األصول �قدرة على االحتفاظ الن�ة و ال شر�ةللمتاجرة عند االعتراف األولي، ف�مكن إعادة تصن�فه إذا �ان لدى الكمحتفظ �ه 
 استحقاقها.المال�ة في المستقبل المنظور أو حتى 

 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۲۳ 
  

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 )تتمة(ضحة أدناه:المال�ة مو  قوائمج. الس�اسات المحاسب�ة الهامة المستخدمة في إعداد هذه ال

 (تتمة)االستثمارات-ح
 اإلستثمارات المحتفظ بها �الق�مة العادلة من خالل قائمة الدخل (تتمة) -۲

 تتمة)(التصن�ف: إعادة
 طفق الفئة التجار�ة نم اھتصنیف دةعاإ نفیمک، ینةدلما ممذلوا روضلقا فیرتع قتحق لمالیةا وداتجولما نتک ملإذا  •

 ."درةلناا ظروفل"ا في
 محتفظ بها حتى االستحقاق -۳

الشر�ة لدیها الن�ة والقدرة على  وتكون ستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وتار�خ استحقاق ثابت یتم تصن�ف اإل
ستثمارات المحتفظ بها حتى تار�خ اإلستحقاق, یتم إث�ات ستحقاق على أنها محتفظ بها لتار�خ اإلاإلحتفاظ بها حتى اإل
حًقا �التكلفة المطفأة، ناقًصا الو�تم ق�اسها  كمیل�ةقاق مبدئً�ا �الق�مة العادلة �ما في ذلك تكال�ف المعاملة الم�اشرة والتستحاإل

عند  أقساط تأمینعت�ار أي خصم أو اإلخذ في األ اللمخصص انخفاض الق�مة, یتم احتساب التكلفة المطفأة من خ
الدخل عند است�عاد  قائمةیتم إث�ات أي مكسب أو خسارة في هذه االستثمارات في قتناء �استخدام أساس العائد الفعلي, اإل

 .االستثمار أو انخفاض ق�مته
 إعادة التصن�ف:

االستثمارات التي تصنف على أنها محتفظ بها حتى تار�خ االستحقاق ال �مكن ب�عها أو إعادة تصن�فها عادة دون التأثیر 
التصن�ف وال �مكن تصن�فها �بند محوط ف�ما یتعلق �معدل العمولة أو مخاطر الدفع على قدرة الشر�ة على استخدام هذا 

 .المسبق، مما �عكس طب�عة هذه االستثمارات على المدى األطول
على استخدام هذا  الشر�ةومع ذلك ، لن تؤثر المب�عات وعمل�ات إعادة التصن�ف في أي من الحاالت التال�ة على قدرة 

 :التصن�ف
 عمولة ال �كون للتغییرات في سعر أو عمل�ات إعادة التصن�ف التي تكون قر��ة من مرحلة االستحقاق �حیثالمب�عات  •

 .السوق أي تأثیر جوهري على الق�مة العادلة
 تقر�ً�ا, �الكامل �جمع مبلغ األصل الشر�ة قامتالمب�عات أو عمل�ات إعادة التصن�ف �عد أن  •
شر�ة التي لم �كن المنسو�ة إلى أحداث معزولة غیر متكررة خارج نطاق س�طرة المب�عات أو عمل�ات إعادة التصن�ف ال •

 .من الممكن توقعها �شكل معقول
 �األدوات المال�ة إلغاء االعتراف -٤

�حدث است�عاد األدوات المال�ة عندما ال تس�طر الشر�ة على الحقوق التعاقد�ة التي تشتمل على األداة المال�ة، والتي عادة 
وتكون  ثالث مستقل طرف تمر�ر جم�ع التدفقات النقد�ة المنسو�ة إلى األداة إلى عندالحالة عند ب�ع األداة، أو ما تكون 
 ر.قامت بتحو�ل جم�ع مخاطر ومزا�ا الملك�ة إلى حد �بی الشر�ة قد

 المقاصة-٥
لمر�ز المالي فقط عندما �كون ا قائمةصافي المبلغ في �ظهار الموجودات المال�ة والمطلو�ات المال�ة و  المقاصة بینیتم 

هناك حق قانوني قابل للتنفیذ في الوقت الحالي لمقابلة الم�الغ المعترف بها وهناك ن�ة للتسو�ة على أساس صاٍف، أو 
الدخل والمصروف في قائمة الدخل الشامل ما لم  المقاصة بینلتحقیق األصول و تسو�ة المسؤول�ة في وقت واحد, ال یتم 

 .و مسموًحا �ه من قبل مع�ار محاسبي أو تفسیر�كن مطلوً�ا أ
 جرةاتممحاس�ة تار�خ ال -٦ 

یتم إث�ات / است�عاد جم�ع عمل�ات الشراء والب�ع العاد�ة للموجودات المال�ة في تار�خ المتاجرة (أي التار�خ الذي تلتزم ف�ه 
دة هي مشتر�ات أو مب�عات الموجودات المال�ة الشر�ة �شراء أو ب�ع الموجودات), إن المشتر�ات أو المب�عات �الطرق المعتا

 .التي تتطلب تسو�ة الموجودات ضمن اإلطار الزمني المحدد عامة �موجب الئحة أو اتفاق�ة في السوق 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۲٤ 
  

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 )تتمة(المال�ة موضحة أدناه: قوائمج. الس�اسات المحاسب�ة الهامة المستخدمة في إعداد هذه ال

 (تتمة)االستثمارات-ح 
 المال�ة موجوداتانخفاض ق�مة ال -۷
 نم عةومجمأو  مالي أصل قیمة ضنخفاا على عيوضوم لیلد هناك نكاإذا  ما مبتقیی ریرتق كل یخرتافي  كةرلشا موتق
ألولي , یوجد انخفاض في الق�مة إذا وقعت واحدة أو أكثر من األحداث التي حدثت منذ اإلعتراف المالیةا داتوجولما
المقدرة لألصل المالي أو مجموعة  المستقبل�ةعلى التدفقات النقد�ة �كون له تأثیر ألصل ("حدث خسارة" متكبدة)، �ا

 تقدیرها بدرجة عال�ة من الدقة.التي �مكن و األصول المال�ة 
 قد �شمل: نخفاضاال دلیل

 صعو�ة مال�ة �بیرة للمصدر أو المدین؛ •
 اد أو التأخر في السداد؛خرق للعقد، مثل التخلف عن السد •
 �ص�ح من المحتمل أن المصدر أو المدین سیدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظ�م مالي أخرى؛ •
 اختفاء سوق نشط لهذا األصل المالي �سبب الصعو�ات المال�ة؛ أو •
 نم عةومجم نم درةلمقا لمستقبلیةا یةدلنقا تفقادلتا في سللقیا لقاب ضنخفاا ودجو لیإ رتشیب�انات  ةظمالح •

 ولألصا مع صلنقا دیدتح نیمک ال نهأ نم مغرلا علی، وداتجولما بهذه ئيدلمبا اإلعتراف ذمن لمالیةا وداتجولما
 :كلذ في بما، کةرلشا في یةردلفا لمالیةا
 مدینین في الشر�ة؛ أوالأو  نمصدر�الالتغییرات السلب�ة في حالة سداد  〉
 .الجهات المصدرة التي ترت�ط �التخلف عن سداد الموجوداتالظروف االقتصاد�ة الوطن�ة أو المحل�ة في بلد  〉
 

�ان هناك دلیل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في الموجودات المال�ة، یتم تحدید االنخفاض في الق�مة على  إذا
 النحو التالي:

     لمطول في الق�مة العادلة نخفاض الكبیر أو اللموجودات المدرجة �الق�مة العادلة، فإن انخفاض الق�مة �مثل اإل �النس�ة 〉
 .المال�ة  للموجودات 

نخفاض في الق�مة إلى التدفقات النقد�ة المستقبل�ة المقدرة التي اإلللموجودات المدرجة �التكلفة المطفأة، �ستند  �النس�ة 〉
 ي.صلاألخصمها �معدل العمولة الفعلي  یتم 

 
تار�خ �ل تقر�ر مالي بتقی�م ما إذا �ان هناك دلیل موضوعي في ة للموجودات المال�ة المتاحة للب�ع، تقوم الشر� �النس�ة

 .على أن استثماًرا أو مجموعة استثمارات قد انخفضت ق�متها
 

حالة أدوات الدین المصنفة �متاحة للب�ع، تقوم الشر�ة �شكل فردي بتقی�م ما إذا �ان هناك دلیل موضوعي على  في
ع�ة مؤشرات على أن المقترض �عاني من صعو�ات مال�ة �بیرة أو تقصیر أو انخفاض الق�مة, قد تتضمن األدلة الموضو 

وحیث تشیر  آخردخوله في اإلفالس أو إعادة تنظ�م مالي  مالفي دخل عمولة خاصة أو مدفوعات أساس�ة، واحت تأخیر
مثل التغیرات في  التدفقات النقد�ة المستقبل�ة، عند تقدیرالب�انات التي �مكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس 

�مثل الخسارة  لق�مةنخفاض في اإلالظروف االقتصاد�ة التي ترت�ط مع التخلف عن السداد, ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل ل
المتراكمة التي تم ق�اسها �الفرق بین التكلفة المطفأة والق�مة العادلة الحال�ة، ناقًصا أي خسارة انخفاض في الق�مة لتلك 

الدخل الشامل, إذا زادت الق�مة العادلة ألداة الدین في فترة الحقة  قائمةالدخل و  قائمةعترف بها سا�ًقا في ستثمارات الماإل
 قائمةالدخل و  قائمةترت�ط الز�ادة �شكل موضوعي �حدوث حدث ائتماني �عد إث�ات خسارة انخفاض الق�مة في  أنو�مكن 

 .الدخل الشامل قائمةالدخل و  قائمةخالل  الدخل الشامل، یتم عكس خسارة االنخفاض في الق�مة من
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۲٥ 
  

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 (تتمة)المالیة موضحة أدناه: قوائمج. السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة في إعداد ھذه ال

 (تتمة)االستثمارات-ح
 (تتمة)  المالیة موجوداتانخفاض قیمة ال - ۷

 
ل في الق�مة العادلة إلاالمحتفظ بها �متاحة للب�ع، �مثل  ملك�ةحقوق الستثمارات في لإل�النس�ة   ألقل مننخفاض الكبیر أو المطوَّ

 رستما طالما قائمة الدخل لخال نم لقیمةا ضنخفاا رةخسا سعک نیمک الموضوع�ًا على انخفاض الق�مة,  الً تكلفتها دلی
, عند فقط رآلخا لشاملاالدخل  في لقیمةا ضنخفاا دعب لةدلعاا لقیمةا في دةیاأي ز تسجیل یتم نه، أي أباألصل افرالعتا

االست�عاد، یتم إدراج أي ر�ح أو خسارة متراكمة تم االعتراف بها سا�قًا في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الر�ح 
 ./ الخسارة المحققة" من االستثمارات المتاحة للب�ع

 ٪٢٥شهر أو أطول فترة مطولة و�عتبر االنخفاض بنس�ة  ١٨الحكم, تعتبر فترة م إستخداتحدید ما هو "هام" أو "مطول"  یتطلب
وفًقا لس�اسة الشر�ة, عند إجراء هذا الحكم، تقوم الشر�ة، من بین عوامل أخرى، بتقی�م المدة أو  جوهرً�امن التكلفة األصل�ة 

 .ستثمار أقل من تكلفتهلإلالمدى الذي تكون ف�ه الق�مة العادلة 
�م ما إذا �ان االستثمار في أداة الدین منخفض الق�مة، تنظر الشر�ة في عوامل مثل تقی�م السوق للجدارة االئتمان�ة �ما تقی عند

على الوصول إلى أسواق رأس المال  الدولةهو موضح في عوائد السندات، وتقی�م و�االت التصن�ف للجدارة االئتمان�ة، وقدرة 
من خسائر من خالل اإلعفاء من  الدین أصحاب أن �عانى إلى قد یؤدى ة ه�كلة الدیون، مماإعاد تمالإلصدار الدین الجدید واح

نخفاض في الق�مة �مثل الخسارة المتراكمة التي تم ق�اسها �الفرق بین التكلفة لإلالدیون طوعا أو إلزام�ة, إن المبلغ المسجل 
 قائمةالدخل و  قائمةستثمارات المعترف بها سا�ًقا في اإللتلك  لق�مةا المطفأة والق�مة العادلة الحال�ة، ناقًصا أي خسارة انخفاض في

 .الدخل الشامل
 

 غیر الملموسة لموجوداتا-٨
 الحقًا محدد وتدرجنتاجي إ رعم لهاو�كون األصول غیر الملموسة المكتس�ة �شكل منفصل (الفئة المذ�ورة) �التكلفة التار�خ�ة,  تظهر

, تقوم الشر�ة �إطفاء األصول غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود لقیمةا ضنخفاا رخسائو كماإلطفاء المتراناقصًا  بالتکلفة
 الفترات التال�ة: على مدى لثابت�استخدام طر�قة القسط ا

 العمر اإلنتاجى (�السنوات)  الوصف
 ٤  امجالبر 

 ٤  التراخ�ص
 

 األثاث والتجهیزات والمعدات المكتب�ة-٩
 الدفتر�ة لقیمةا في لالحقةا تدرج التكال�ف ك المتراكم وأي خسائر انخفاض في الق�مة,الستهاإلتلكات والمعدات �التكلفة ناقًصا یتم إث�ات المم

لمستقبلیة ا تتدفق الفوائد اإلقتصاد�ةأن  لمحتملا نم فقط عندما �كون  ،للحاا مقتضى حسب، منفصل یتم تسجیلها �أصل أو لألصل
خرى على قائمة الدخل األحات والص�انة الصاإل, یتم تحمیل جم�ع موثوقة �صورة البند تکلفة سقیا نیمکو �ةالمرت�طة �البند الى الشر 

طر�قة  �إستخدامالسنة المال�ة التي یتم تكبدها فیها, ال یتم استهالك األرض, یتم استهالك تكلفة بنود الممتلكات والمعدات األخرى  اللخ
 المقدرة، على النحو التالي: اإلنتاج�ةاألعمار على  لتكلفةالقسط الثابت لتوز�ع ا

 العمر اإلنتاجي (�السنوات)  الب�ان
 ٥  الس�ارات

 ٥  االثاث والتجهیزات
 ٣  والمعدات المكتب�ةالكمبیوتر  أجهزة

 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۲٦ 
  

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 )تتمة(�ة موضحة أدناه:المال قوائمج. الس�اسات المحاسب�ة الهامة المستخدمة في إعداد هذه ال

 (تتمة) األثاث والتجهیزات والمعدات المكتب�ة-٩
 
نتاج�ة في تار�خ �ل تقر�ر و�تم تعدیلها إذا �ان ذلك مناسً�ا, تتم مراجعة الق�مة الدفتر�ة اإلعمار واأل موجوداتللمراجعة الق�م المت�ق�ة  تتم

تغیرات في الظروف إلى أن الق�مة الدفتر�ة قد ال تكون قابلة لالسترداد, في لهذه الموجودات لتحدید انخفاض الق�مة عندما �شیر حدث أو 
 .وجود مثل هذا المؤشر وحیثما تز�د الق�م الدفتر�ة عن المبلغ القابل لالسترداد، یتم تخف�ض األصول إلى ق�متها القابلة لالسترداد حالة

، یتم تحو�ل العمل اإلنتهاء من تطو�رهاو�رها لالستخدام في المستقبل, عند یتم تط الممتلكات التي تتضمن األعمال الرأسمال�ة تحت التنفیذ
 .التنفیذ إلى الفئة المعن�ة ضمن الممتلكات والمعدات، و�تم استهالكه وفًقا لس�اسة الشر�ة تحت  الرأسمالي

 .لخدلا قائمة في" صافي، رى خأ راداتی"إ في درجتو یةرفتدلا لقیمةا مع داتلعائا نةربمقا دالستبعاا رخسائو حباأر دیدتح میت
 

 عقود اإل�جار -١٠
تدرج المدفوعات التى �عقود إ�جار تشغیل�ة,  هاالتي ال یتم فیها نقل جزء �بیر من مخاطر ومزا�ا الملك�ة إلى الشر�ة یتم تصن�ف اإل�جارات

 سساأ على لتشغیلا تفاورمص نضم الدخل قائمة في) رجؤلما نم مستلمة �عد خصم أي حوافز( لتشغیلیةا رإلیجاا تتم �موجب عقود
 .رإلیجاا مدى فترة علىالقسط الثابت 

 غیر المال�ة موجوداتانخفاض ق�مة ال-١١
ال تخضع لالستهالك و�تم اخت�ارها سنوً�ا لتحدید االنخفاض,  -على سبیل المثال، األرض  -الموجودات التي لها عمر إنتاجي غیر محدد 

 لقیمةأن ا لیإ ظروفلا في راتلتغیأو ا داثألحا رتشی مادعن لقیمةا ضنخفاا دیدلتح ستهالكلإل تخضع لتيا وداتجولما جعةرام میت
 .ردادلالست قابلة ون تک ال دق یةرفتدلا

مبلغ الذي تتجاوز �ه الق�مة الدفتر�ة لألصل المبلغ الذي �مكن استرداده, المبلغ القابل لالسترداد هو �ال إث�ات خسارة انخفاض الق�مة یتم
نخفاض في الق�مة، یتم تجم�ع الموجودات عند أدنى اإلالق�مة المستخدمة, لغرض تقی�م  وأعادلة لألصل ناقًصا تكال�ف الب�ع الق�مة ال

 .تدفقات نقد�ة محددة �شكل منفصل (وحدات تولید النقد) من خالله جداو تت وى مست
 نها�ة الخدمة للموظفین مكافأة-١٢
یتم تقی�م المستحقات �الق�مة  , ظفیها بناء على قوانین العمل السائدة في المملكة العر��ة السعود�ةنها�ة الخدمة لمو  زا�االشر�ة خطة م تدیر

وحدة  الحال�ة للدفعات المستقبل�ة المتوقعة ف�ما یتعلق �الخدمات التي �قدمها الموظفون حتى نها�ة السنة المشمولة �التقر�ر �استخدام طر�قة
�ات األجور والرواتب المستقبل�ة المتوقعة في اإلعت�ا، والخبرة السا�قة ف�ما �خص مغادرة الموظفین وفترات اإلئتمان المتوقعة, یتم وضع مستو 

 لعالیةا دةولجالسنة المال�ة مع سندات الشراء ذات ا نهایة في قولسا ئداتعا ستخدامبا قعةولمتا لمستقبلیةالمدفوعات ا خصمالخدمة, یتم 
حد ممكن، التدفقات النقد�ة المستقبل�ة المقدرة, یتم دفع مكافآت نها�ة الخدمة عند استحقاقها,  قصىأ ىلتطابق، إ لتيا تلعمالوا وطربالش

قائمة  یتم إث�ات إعادة الق�اس (األر�اح/ الخسائر االكتوار�ة) نت�جة للتعدیالت القائمة على الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتوار�ة في
 .الدخل الشامل

 ��ة الدخلالز�اة وضر  -١٣
الشر�ة للز�اة وفقًا ألحكام الهیئة العامة للز�اة والضرائب, یتم احتساب الز�اة على حصة المساهمین السعودیین في حقوق الملك�ة أو  تخضع

صافي الدخل �استخدام األساس المحدد �موجب لوائح الز�اة, یتم احتساب ضرائب الدخل على حصة المساهمین األجانب من صافي الدخل 
 من درلصاا ملتعمیا لیإ داً ستنااو ، ٢٠١٧ رینای ١ نم راً عتباللسنة, یتم استحقاق الز�اة وضر��ة الدخل على أساس ر�ع سنوي, ا معدللا
 دورةلما حبارألا على رةمباش بئرالضوا ةکازلا لتحمیل مصروف لمحاسبیةا س�استها لیدبتع کةرلشا تقام، وديلسعا بيرلعا دلنقا سسةؤم

 .لخدلا قائمة نم ًالدب المساهمین وق حق في راتلتغیا قائمة في
 توز�ع االر�اح-١٤
ر�اح األالمال�ة للشر�ة في السنة التي تتم فیها الموافقة على توز�عات  قوائمر�اح على مساهمي الشر�ة �التزام في الات األعتراف بتوز�عاإل یتم

 .من قبل مساهمي الشر�ة
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۲۷ 
  

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 )تتمة(المال�ة موضحة أدناه: قوائمالس�اسات المحاسب�ة الهامة المستخدمة في إعداد هذه الج. 

 
 ما في حكمهالنقد و -١٥

أقل من ثالثة  مدة على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك �ما في ذلك ودائع المرا�حة التي تستحق خالل في حكمه النقد وما �شتمل
 .أشهر من تار�خ االستحواذ

 التدفقات النقد�ة قائمة-١٦
التدفقات النقد�ة الرئ�س�ة للشر�ة هي من عمل�ات التأمین التي تصنف على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغیل�ة, یتم تصن�ف التدفقات  إن

 .النقد�ة الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمو�ل وفًقا لذلك
 عمالت أجنب�ة-١٧

 تباولطلموا وداتجولما لیوتح میتجنب�ة �الر�ال السعودي �سعر الصرف السائد في تار�خ المعاملة, یتم تسجیل المعامالت �العمالت األ
, تؤخذ جم�ع الفروق إلى لماليا زکرلما قائمة یخرتا في دلسائا رفلصا رسع سساأ علی لر�ال السعوديا لیإ ألجنبیةا تبالعمال یةدلنقا

ر النقد�ة التي یتم ق�اسها �التكلفة التار�خ�ة �عملة أجنب�ة �استخدام سعر الصرف في تار�خ الدخل والدخل الشامل, یتم تحو�ل البنود غی قائمة
 اداتری"إ في للبیع لمتاحةا راتستثمالإل ألجنبیةا تلعمالا فرص رخسائأو  حباأر تدرجالحًقا,  ق�اسهاالمعاملة المبدئ�ة وال یتم إعادة 

عملة األجنب�ة للشر�ة هي �الدرجة األولى �الدوالر األمر�كي، �المعامالت ال, و�ما أن لشاملا الدخل الدخل وقائمة قائمة في" صافي، ىرخأ
 جوهر�ة.فإن مكاسب وخسائر العمالت األجنب�ة ل�ست 

 قطاعات التشغیل -١٨
لف عن تلك التي تخت عوائدشر�ة �عمل في تقد�م منتجات أو خدمات (قطاع أعمال)، والذي �خضع للمخاطر والمن الممیز  جزءهو  القطاع

على منتجاتها وخدماتها، وتتضمن  إعتماًداأعمال  قطاعاتالموجودة في القطاعات األخرى, ألغراض اإلدارة، یتم تنظ�م الشر�ة إلى 
 عنها: تقر�رال یتمالتال�ة التي  قطاعاتال

 عن النفقات المتكبدة في عالج المرض أو اإلصابة.. لوثیقةتعویًضا لحاملي االتأمین الطبي توفر  •
 یوفر موتور تغطیة ضد الخسائر والمسؤولیة المتعلقة بالسیارات. •
 تأمین الطاقة والھندسة. •
 ..االخرىأخرى تشمل الممتلكات ، البحریة ، الحوادث والمسؤولیة والفئات  •

م تحدید صانع القرار یتم اإلبالغ عن قطاعات التشغیل �طر�قة تتوافق مع التقار�ر الداخل�ة المقدمة لصانع القرار التشغیلي الرئ�سي. ت
التشغیلي الرئ�سي ، المسؤول عن تخص�ص الموارد وتقی�م أداء القطاعات التشغیل�ة ، �اعت�اره الرئ�س التنفیذي الذي یتخذ القرارات 

 اإلسترات�ج�ة. لم تحدث معامالت بین القطاعات خالل السنة.
 ات القانون�ة�االحت�اط-١٩
من صافي دخلها من عمل�ات المساهمین �ل عام إلى االحت�اطي القانوني حتى  ٪٢٠لشر�ة بتخص�ص للنظام الداخلي للشر�ة، تقوم ا وفقاً 

 .تقوم بتكو�ن احت�اطي مساوي لرأس المال, االحت�اطي غیر متوفر للتوز�ع
 

 الق�م العادلة-٢٠
داول أو الق�م العادلة المقدرة, یتم تقدیر الق�مة العادلة وراق المال�ة القابلة للتلألسعار المدرجة األالق�مة العادلة للموجودات المال�ة على  تستند

 للبنود الحاملة للعمولة على أساس التدفقات النقد�ة المخصومة �استخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة,
الق�مة السوق�ة ألصول مال�ة مشابهة أو عندما ها سوق نشط، یتم تحدید الق�مة العادلة �الرجوع إلى لللموجودات المال�ة التي ال یوجد  �النس�ة

 ذجلنماھذه ا تخالدم ذخأ میتالعادلة من السوق النشطة، یتم تحدیدها �استخدام مجموعة متنوعة من تقن�ات التقی�م,  ةالق�م ستن�اطال �مكن ا
 لة.دلعاا ملقیا دیدتح في ملحکتخدام اإلس حاجة فهناك، نممک رغی كلذ ون یک مادعن نلک، وكلذ نمکأ حیثما ةظللمالح لقابلةا وق لسا نم
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۲۸ 
  

 (تتمة)السیاسات المحاسبیة الھامة  -۳
 )تتمة(المال�ة موضحة أدناه: قوائمج. الس�اسات المحاسب�ة الهامة المستخدمة في إعداد هذه ال

 
 الدائنة مستحقاتالو  الدائنون -٢١

 بها من قبل إصدار فاتورةأو الخدمات المستلمة سواء تمت یتم إث�ات المطلو�ات للم�الغ المستحقة الدفع في المستقبل لل�ضائع 
 .مورد أم الال
 

 المخصصات -٢٢
 خارج تدفق حدثومن المحتمل أن � ) نت�جة لحدث سابق،تجاري یتم االعتراف �المخصصات عندما �كون على الشر�ة التزام (قانوني أو 

 .و�مكن إجراء تقدیر موثوق لمبلغ االلتزام لتسو�ة االلتزام، ةالذي یتضمن منافع اقتصاد�ة مطلو�و موارد لل
 

 المطال�ات تحت التسو�ةمخصص -٢٣
 

واألطراف الثالثة الناشئة عن المطال�ات المقدمة �موجب  وثائق التأمینالحكم من قبل اإلدارة في تقدیر الم�الغ المستحقة لحاملي  یتم إستخدام
اضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من الحكم وعدم التأكد، وقد تختلف عقود التأمین, تستند هذه التقدیرات �الضرورة على افتر 

المقدرة, تقدر الشر�ة مطال�اتها بناء على خبرتها في  مطلو�اتالنتائج الفعل�ة عن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إلى تغیرات مستقبل�ة في ال
 .رارات محكمة أو تحك�م، إن وجدت، �شكل فرديمحفظة التأمین الخاصة بها, یتم تقدیر المطال�ات التي تتطلب ق

 تقوم اإلدارة �مراجعة مخصصاتها للمطال�ات المتكبدة والمطال�ات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنها على أساس شهري, یتم إدراج أي فرق 
عمل�ات التأمین والفائض المتراكم لتلك  قائمةفي السنة التال�ة في  لمخصصاتالمر�ز المالي والتسو�ات وا قائمةبین المخصصات في تار�خ 

 .د�سمبر من قبل خبیر اكتواري مستقل ٣١ �ما في تحت التسو�ة و�عتمادةالسنة, �ما یتم التحقق من مخصص المطال�ات 
 

 احتیاطي عجز أقساط التأمین-۲٤
روف واألحوال واألحداث المستقبل�ة. �ستند إن تقدیر احت�اطي عجز أقساط التأمین �الغ الحساس�ة �سبب عدد من االفتراضات تعزى إلى الظ

لى تقدیر معدل الخسارة هذا التقدیر على معدل الخسارة المتوقعة �النس�ة للجزء القائم من مخاطر الوثائق القائمة. ومن أجل التوصل إ
 على المتوقعة، �قوم المقّ�م االكتواري �النظر إلى العالقة ما بین المطال�ات وأقساط التأمین والتي یتوقع تطب�قها من شهر إلى آخر. و�ناءً 

رئ�سي الذي استخدمته اإلدارة اقتراح المقّ�م االكتواري فقد استعانت اإلدارة �احتماالت مختلفة في توقع مؤشرات معدل الخسارة. واالفتراض ال
 ..�قوم على أساس أن نموذج المطال�ات الماض�ة مستقر وسوف �ستمر على هذا النحو مستقبالً 

 
 مبدأ االستمراریة-۲٥

الشركة بعمل تقییم لمدى قدرة الشركة على االستمرار في القیام بأعمالھا. والشركة على قناعة بأنھ�ا تمل�ك الم�وارد  إدارةقامت 
لق�ي بظ�الل م�ن یكبی�ر ق�د  ش�كلالستمرار في أعمالھا على مدى المستقبل المنظور. كما أنھ لیس ل�دى الش�ركة عل�م ب�أي  الكفیلة

 أعمالھا. وبالتالي، تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفق مبدأ االستمراریة. إستمراریةالشك على قدرة الشركة في 
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 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
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 ھالنقد وما في حكم -٤
 : قائمة التدفقات النقدیة على ما یلي يف في حكمھوما یشتمل النقد 

 

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
  سعوديریـال ألف   سعوديریـال ألف 

  التأمینعملیات    
 أرصدة النقد والبنك ٤۷۷,۸۸  ٤۳,۹٥۳

 عملیات المساھمین    
 أرصدة النقد والبنك ۱٬۰٥٦  ۹٤٬۸٤۳

 
 صافي –  یناقساط تأمین وإعادة تأم-٥

 مما یلي: أقساط التأمین وإعادة التأمینتتألف 
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
 ألف لایر سعودي

 ۸۳٬٦۸۰  ۸۳٬٤۳۲ حملة الوثائق
 ٤۲٬٦٦۹  ۱٥٬۲۸۸ وسطاء ووكالء

)۳۲األطراف ذات عالقة (ایضاح   ۱۳٤٬٦۲۲  ۱۷۰٬٤۹٥ 
 ۳۲٬٤٦٦  ۲۳٬۰٥۹ مستحق من معیدي التأمین

 ۲٥٦٬٤۰۱  ۳۲۹٬۳۱۰ 
 (۷٥٬٦۸۹)  (۸٦٬٦٦٥) مخصص ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا

صافي، وإعادة تأمین مینتأأقساط   ۱٦۹٬۷۳٦  ۲٥۳٬٦۲۱ 
 

 تحصیلھا خالل السنة كما یلي:اقساط التأمین المشكوك في كانت الحركة في مخصص 
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   سعوديألف لایر

    
 ٤۹٬۷٦۱  ۷٥٬٦۸۹ السنة الرصید في بدایة

 ۲٥٬۹۲۸  ۱۱٬۰۸۰ مكون خالل السنة مخصص

 -  )۱۰٤( اإلستبعادات خالل السنة
 ۷٥٬٦۸۹  ۸٦٬٦٦٥ السنة الرصید في نھایة

 
 

  تجاوزت موعد استحقاقھا دون أن تنخفض قیمتھا 
 ۱۸۰أكثر من  المجمــــــــــوع

 یوماً 
 

 یوماً  ۱۸۰إلى  ۹۱
 

 یوماً  ۹۰أقل من 
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
 المبالغ باأللف لایر سعودي

 واعادة تأمین اقساط تأمین مدینة ٤۱٬٦۱۸ ۱٦٬٤۹۹ ٦۳٬٦٦۲ ۱۲۱٬۷۷۹
 جھات ذات عالقة -اقساط تأمین مدینة  ٤۲٬۹۸۲ ۲٦٬۰۳۳ ٦٥٬٦۰۷ ۱۳٤٬٦۲۲
 لھااقساط تأمین مشكوك في تحصی - (٥٬۹٤٦) (۸۰٬۷۱۹) (۸٦٬٦٦٥)
 اقساط تأمین مدینة، صافي ٤۸٬٦۰۰ ۳٦,٥۸٦ ٤۸٬٥٥۰ ۱٦۹٬۷۳٦

 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۳۰ 
  

 (تتمة) صافي –اقساط تأمین وإعادة تأمین  -٥
  تجاوزت موعد استحقاقھا دون أن تنخفض قیمتھا 

ً  ۱۸۰أكثر من  المجمــــــــــوع  یوما
 

ً  ۱۸۰إلى  ۹۱  یوما
 

 یوماً  ۹۰أقل من 
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
 لف لایر سعوديالمبالغ باأل

 واعادة تأمین اقساط تأمین مدینة   ۸۳٬۹۱۹   ۱۱٬۷۰۹  ٦۳٬۱۸۷ ۱٥۸٬۸۱٥
 جھات ذات عالقة -اقساط تأمین مدینة     ۷۲٬۸٥۹   ۷٬۷٥۹    ۸۹٬۸۷۷  ۱۷۰٬٤۹٥

 أقساط تأمین مشكوك في تحصیلھا -    )۲٬۷۰۱( )۷۲٬۹۸۸( )۷٥٬٦۸۹( 
 ین مدینة، صافياقساط تأم  ۱٥٦٬۷۷۸ ۱٦٬۷٦۷ ۸۰٬۰۷٦ ۲٥۳٬٦۲۱

 
من المتوقع بناًء على الخبرة السابقة، أن یتم استرداد جمیع أقساط التأمین المدینة التي لم تنخفض قیمتھا. لیس من الممارسة 

  ضمان.المتبعة لدى الشركة الحصول على ضمانات مقابل الذمم المدینة ولذا فإن الغالبیة العظمى منھا بدون 
 

دیسمبر  ۳۱من ھذا الرصید كما في  %٦۱أمین المدینة فإن أرصدة أكبر خمسة عمالء یمثلون تقریباً بأقساط التوفیما یتعلق 
 ). %٦۸ا:۲۰۱۷( ۲۰۱۸

 
   االستثمارات-٦

 تم تصنیف االستثمارات على النحو التالي:
عملیات التأمین           ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

   ألف لایر سعودي
)۱-٦متاحة للبیع(إیضاح  استثمارات  ۳٬۸۹٤  ۱۰٤٬۲٦۲ 

)۳-٦(إیضاح  استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق  ۱٥٦٬۲٦٥  ۱٥٦٬۰٦۰ 
 ۲٦۰٬۳۲۲  ۱٦۰٬۱٥۹ اإلجمالي

 
 استثمارات متاحة للبیع. ۱-٦
 فیمایلي الحركة في االستثمارت المتاحة للبیع:       

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  عملیات التأمین

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

   ألف لایر سعودي
ألفتتاحياالرصید   ۱۰٤٬۲٦۲  ۱۰۹٬٤٦۹ 

 ۸٥٬۰۰۰  - مشتریات خالل السنة
خالل السنة اتأستبعاد  (٦۹۰)  (۹۰٬۱٥۳) 

 -  (۱۰۰,۰۰۰) محول إلى عملیات المساھمین
في القیمة العادلة لالستثمارات اتالتغیر  ۳۲۲  (٥٤) 

ھائيالرصید الن  ۳٬۸۹٤  ۱۰٤٬۲٦۲ 
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  عملیات التأمین
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   ألف لایر سعودي

 ۳٬۸۱٥  ۳٬٦۷۲ استثمارات في سندات
 ۱۰۰٬۰۰۰  - استثمارات في صكوك

حقوق ملكیةاستثمارات في   -  ۲۲۹ 
 ۲۱۸  ۲۲۲ استثمارات في صنادیق استثمار

 ۳٬۸۹٤  ۱۰٤٬۲٦۲ 
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  عملیات المساھمین
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   ألف لایر سعودي

)۲-٦متاحة للبیع(إیضاح  استثمارات  ۲٦٬۲۷۷  ۳٦٬٦۲٤ 
)۳-٦(إیضاح  استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق  ۱۹۸٬۳۱۹  ۹۸٬۱۳۱ 

 ۱۳٤٬۷٥٥  ۲۲٤,٥۹٦ اإلجمالي
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۳۱ 
  

 االستثمارات(تتمة)-٦
 ستثمارات متاحة للبیعا. ۲-٦

 االستثمارت المتاحة للبیع: في حركةفیمایلي ال
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  عملیات المساھمین
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   ألف لایر سعودي

    
 ۳٥٬۳٥٥  ۳٦٬٦۲٤ الرصید االفتتاحي

 ۷۰٬۰۰۰  - مشتریات خالل السنة
خالل السنة اتأستبعاد  (۱۳٬۷۱۳)  (٦۹٬٦۳۱) 
في القیمة العادلة لالستثمارات اتالتغیر  ۳٬۳٦٦  ۹۰۰ 

 ۳٦٬٦۲٤  ۲٦٬۲۷۷ الرصید النھائي
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   ألف لایر سعودي

    
حقوق ملكیةاستثمارات في   ۱٬۹۲۳  ۳٬۳۳٥ 

 ۱۳٬٦۰۲  ۱۳٬۰۳٥ استثمارات في سندات
تثماراستثمارات في صنادیق اس  ۱۱٬۳۱۹  ۱۹٬٦۸۷ 

 ۲٦٬۲۷۷  ۳٦٬٦۲٤ 
 

 . استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ األستحقاق۳-٦
 فیما یلي الحركة في االستثمارت المحتفظ بھا حتى تاریخ األستحقاق:

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  عملیات التأمین

 ألف لایر سعودي
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 

   ألف لایر سعودي
    

 ۱۱۹٬۸٥٥  ۱٥٦٬۰٦۰ الرصید االفتتاحي
 ۳۷٬٤۰٥  - مشتریات خالل السنة

خالل السنة اتأستبعاد  -  (۱٬۳۹۳) 
 ۱۹۳  ۲۰٥ إطفاء استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

 ۱٥٦٬۰٦۰  ۱٥٦٬۲٦٥ الرصید النھائي
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  عملیات المساھمین
 ألف لایر سعودي

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ 
   ألف لایر سعودي

    
 ۹٦٬۱۹۸  ۹۸٬۱۳۱ الرصید االفتتاحي

 ۲٬۰٦۳  - مشتریات خالل السنة
خالل السنة اتأستبعاد  -  (۳۱۸) 

 -  ۱۰۰٬۰۰۰ محول من عملیات المساھمین
 ۱۸۸  ۱۸۸ إطفاء استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

 ۹۸٬۱۳۱  ۱۹۸٬۳۱۹ الرصید النھائي
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۳۲ 
  

 ةمؤجلتناء وثائق تكالیف اق    -۷
    ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷سمبر دی ۳۱

  سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 
 ینایر  ۱كما في  ۱۰٬۳۰۱  ۱۰٬۷۲٦
 التكالیف المتكبدة خالل السنة ۹٬۲۸۳  ۱۷٬۷۳۱

 المحمل للسنة (۱۳٬۸۸٥)  (۱۸٬۱٥٦)
 دیسمبر ۳۱كما في  ٥٬٦۹۹  ۱۰٬۳۰۱

 
 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  -۸

 عملیات التأمین ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷مبر دیس ۳۱
  سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 

  طرف ثالث  الدارة المطالبات أتعاب مؤجلة ۱٬۹۷۸  ۱٬٤٤٦
 مصروفات مدفوعة مقدما ۳٬۱۹۳  ۳٬۹۰۷

 )۲٤تامین خطابات ضمان (إیضاح  ۲۲٬۰۹٦  ۲۲٬۰۹٦
 فوائد مستحقة ۱٬۰۰۷  ۱٬٦٦۸

 استردادات للمطالبات ۱۰٬۹۳۱  ۱۱٬٦٦٥
 سلف للموظفین ۱٬۷٦٦  ۱٬۸۰٦

 أخرى ٤٬۸٥۲  ۱۰٬۰٥۸
٥۲٤٥٬  ٬٦٤٦۸۲۳  

    
 عملیات المساھمین   

 فوائد مستحقة ۱٬۳۷۸  ۱٬۲۷۱
 
 

 ممتلكات ومعدات  -۹
 

 
 

 
 
 
 سیارات  

 
اثاث 

 وتجھیزات
أجھزة كمبیوتر 
 ومعدات مكتبیة

على تحسینات 
 مستاجرة مباني

۲۰۱۸ 
 االجمالي

۲۰۱۷ 
 االجمالي

 ریـال (ألف  التكلفة:
 سعودي)  

 ریـال (ألف 
 سعودي)  

 ریـال (ألف 
 سعودي)  

ریـال (ألف 
 سعودي)

 ریـال (ألف 
 سعودي)  

 ریـال (ألف 
        سعودي)  

 ۲٤٬۰٦۳ ۲٥٬۲۹۲ ٤٬۸۷۷ ۱۱٬٤٦٤ ۸٬٥۲۰ ٤۳۱ ینایر ۱في 
 ۱٬۲۲۹ ٥٦۳ - ٤٥۰ ۱۱۳ - اضافات

 ۲٥٬۲۹۲ ۲٥٬۸٥٥ ٤٬۸۷۷ ۱۱٬۹۱٤ ۸٬٦۳۳ ٤۳۱ دیسمبر ۳۱في 
       االستھالك:

 ۲۱٬۰۹٥ ۲۲٬٦۲٥ ٤٬٦٤۱ ۹٬۳٤۳ ۸٬۲۱٦ ٤۲٥ ینایر ۱في 
 ۱٬٥۳۰ ۱٬۳۲۸ ۱۸۹ ۹۲٥ ۲۰۸ ٦ المحمل للسنة

 ۲۲٬٦۲٥ ۲۳٬۹٥۳ ٤٬۸۳۰ ۱۰٬۲٦۸ ۸٬٤۲٤ ٤۳۱ دیسمبر ۳۱في 
       صافي القیمة الدفتریة:

  ۱٬۹۰۲ ٤۷ ۱٬٦٤٦ ۲۰۹ - ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
       

 ۲٬٦٦۷  ۲۳٦ ۲٬۱۲۱ ۳۰٤ ٦ ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱في 
         



 الشر�ة المتحدة للتأمین التعاوني
   ( شر�ة مساهمة سعود�ة )
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۳۳ 
  

 غیر مكتسبة دخل عمولة  -۱۰
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

  سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 
 ینایر ۱كما في  ۳۱٬٤٦۰  ۳۰٬۸٦۰
 عموالت مستلمة خالل السنة  ۳۷٬٤۷٥  ٥۹٬۸٥۱

 مكتسبة خالل السنة عموالت (٤۹٬٦٤۰)  (٥۹٬۲٥۱)
 دیسمبر ۳۱كما في  ۱۹٬۲۹٥  ۳۱٬٤٦۰

 
 غیر المكتسبة التأمینالحركة في اقساط    -۱۱

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
  سعودي)ریـال (ألف   (ألف ریـال سعودي)

 ینایر  ۱إجمالي األقساط غیر المكتسبة كما في  ۲۷۰٬۳۷٤  ۲۹٤٬۷٦۲
 دیسمبر ۳۱لي األقساط غیر المكتسبة كما في إجما (۱٤۱٬۰٥۰)  (۲۷۰٬۳۷٤)

 الحركة في اجمالي األقساط غیر المكتسبة ۱۲۹٬۳۲٤  ۲٤٬۳۸۸
    

 ینایر  ۱حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة كما في  (۲۰٤٬۷۹۲)  (۱۸٤٬۹۰٦)
  دیسمبر ۳۱حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة كما في  ۹٤٬۷٥۰  ۲۰٤٬۷۹۲
 الحركة في حصة معیدي التأمین في األقساط غیر المكتسبة (۱۱۰٬۰٤۲)  ۱۹٬۸۸٦

 الحركة في األقساط غیر المكتسبة، صافي ۱۹٬۲۸۲  ٤٤٬۲۷٤

 
 المطالبات  -۱۲

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
   سعودي) ریـال(ألف   سعودي)ریـال ألف 

 ة إجمالي المطالبات المدفوع ۲۱۲٬۹٤٦  ۳٦٦٬۷۹۲
 نھایة السنةإجمالي المطالبات تحت التسویة في  ۱۱۱٬٥۸٦  ۱۲۲٬۹۲۷

 المتكبدة وغیر مبلغ عنھا في نھایة السنةإجمالي المطالبات  ۲۰۹٬٤۸۱  ۲۸۱٬٦۳۸

۷۷۱٬۳٥۷  ٥۳٤٬۰۱۳  
 بدایة السنةإجمالي المطالبات تحت التسویة في  (۱۲۲٬۹۲۷)  (۲۰٦٬٥٥۳)
 المتكبدة وغیر مبلغ عنھا في بدایة السنةطالبات إجمالي الم (۲۸۱٬٦۳۸)  (۳٥٤٬٥۹۹)

 إجمالي المطالبات المتكبدة ۱۲۹٬٤٤۸  ۲۱۰٬۲۰٥
 المبالغ المستردة من معیدي التأمین (۱۳۸٬۰۳٥)  (۱۸۲٬۸۱۱)
 السنة نھایةإجمالي المطالبات تحت التسویة في  (۸۸٬۱٦۹)  (۸۹٬۳۸٤)

 في نھایة السنة  المتكبدة وغیر مبلغ عنھاطالبات حصة معیدي التأمین من الم (۱۳٥٬٦۳۷)  (۲۰۲٬٥۲۱)
(٤۷٤٬۷۱٦)  (۳٦۱,۸٤۱)  

 السنة بدایةإجمالي المطالبات تحت التسویة في  ۸۹٬۳۸٤  ۱٤۲٬۲۲٦
 السنة  بدایةفي  المتكبدة وغیر مبلغ عنھاحصة معیدي التأمین من المطالبات  ۲۰۲٬٥۲۱  ۱۷۹٬٤۷۱

 ین من المطالباتحصة معیدي التأم (٦۹٬۹۳٦)  (۱٥۳٬۰۱۹)
 صافي المطالبات المتكبدة ٥۹٬٥۱۳  ٥۷٬۱۸٦
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۳٤ 
  

    (تتمة)   المطالبات  -۱۲
 جدول تطویر المطالبات

لك�ل ل�م یبل�غ عنھ�ا  المتراكمة بما ف�ي ذل�ك المطالب�ات المبلغ�ة والمتكب�دة اال ان�ھ یبین الجدول التالي المطالبات المتكبدة
ی�ؤدي  الت�أمینیخ كل مركز مالي، ومع الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ. ان تطور التزام�ات سنة حوادث متعاقبة بتار

 نھائیة للمطالبات.لالى قیاس قدرة الشركة على تقدیر القیمة ا
 

 ل��دیھا لك��ي ی��تم حمایتھ��ا ازاء خب��رة الت��أمینات كافی��ة بخص��وص اعم��ال احتیاطی��ل��ى الحف��اظ عل��ى تھ��دف الش��ركة إ
لتصبح اكثر تأكیدا فإن اتیة، وبینما تتطور المطالبات والتكلفة النھائیة للمطالبات لیة غیر مووتطورات مطالبات مستقب

ات م�ن س��نوات  الح��وادث حتیاطی��اتی��ة س��وف ی�تم ح��ذفھا مم��ا ی�نجم ع��ن ذل�ك اس��تبعاد االخب�رات المطالب��ات غی�ر المو
ات احتیاطی�م�ن ھ�ذا االس�تبعاد ال�ى  ات كافی�ة تق�وم الش�ركة بتحوی�ل الكثی�راحتیاطیالمنصرمة. ومن اجل الحفاظ على 

بالتكلف��ة النھائی��ة  یتعل��قر ب�س�نة الح��وادث الحالی��ة عن�دما یك��ون تط��ور المطالب�ات أق��ل اس��تحقاقا وھن�اك ت��یقن بش��كل اك
 للمطالبات.

  التالیة:المالیة ن التحلیل الثالثي للمطالبات على حوادث على امتداد السنوات إ
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في       
ادثسنة الح وما قبلھا ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ موعالمج  

  )سعوديریـال  (ألف

 ۲۸۲٬۰٥۰ ۳۱۰٬٥۲۱ ٦۷٥٬۰۱۰ ۸۳۹٬۹٦۳ ۱٬۳۱۷٬۹۸۸ 

 تقدیر اجمالي تكلفة 
 المطالبات:

 في نھایة سنة الحادث
 بعد سنة  ۱٬٤۲۸٬۱۱۷ ۸۳۱٬۲۹۲ ٦۲۲٬۰۰٤ ۲٦٥٬۳٦۸ - 
 بعد سنتین ۱٬۲٦٥٬۲٦۹ ۸۰۹٬٤٦۸ ٥۷۱٬۹۳٦ - - 
 سنوات ۳بعد  ۱٬۰۸۱٬۷۱٤ ۷٥۷٬٥۸٥ - - - 
 سنوات ٤بعد  ۱٬۳٥٥٬۲۱۳ - - - - 

۳٬۲۳۲٬۱٥۲ ۲۸۲٬۰٥۰ ۲٦٥٬۳٦۸ ٥۷۱٬۹۳٦ ۷٥۷٬٥۸٥ ۱٬۳٥٥٬۲۱۳ 
التقدیر الحالي للمطالبات 

 المتراكمة

(۲٬۹۱۱٬۰۸٥) (۱۳۹٬۳۳۰) (۱۹۸٬۸۸۷) (٥۱۰٬۰۲۲) (۷۳٥٬۲۳۸) (۱٬۳۲۷٬٦۰۸) 
 المدفوعات المتراكمة 

 حتى تاریخھ 

۳۲۱٬۰٦۷ ۱٤۲٬۷۲۰ ٦٦٬٤۸۱ ٦۱٬۹۱٤ ۲۲٬۳٤۷ ۲۸٬۰۳٦ 
 المطالبات المسجلة في قائمة 

 المركز المالي
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱      
ادثسنة الح وما قبلھا ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ المجموع  

  سعودي)ریـال (ألف 

 ۳۱۰٬٥۲۰ ٤۷۰٬۰۹٤٦ ٤۳٬۹٦۳ ٤٦٦٬٥٤۲ ٦۱۱٬٤۹٦ 

 تقدیر اجمالي تكلفة 
 المطالبات:

 في نھایة سنة الحادث
 بعد سنة  ٦۸٥٬۲۳۷ ٤۸٥٬٥۷۰ ٤۷٤٬۷۷۲ ٦۲۲٬۰۰٤ - 
 بعد سنتین ٦۹٥٬۱۲٥ ۳۱٤٬٦۰٦ ۸۰۹٬٤٦۸ - - 
 سنوات ۳بعد  ٥۲۱٬٥۷۱ ٥٦۰٬۱٤۳ - - - 
 سنوات ٤بعد  ۷۹۷٬٥۸۹ - - - - 

۳٬۰۹۹٬۷۲٤ ۳۱۰٬٥۲۰ ٦۲۲٬۰۰٤ ۸۰۹٬٤٦۸ ٥٦۰٬۱٤۳ ۷۹۷٬٥۸۹ 
التقدیر الحالي للمطالبات 

 المتراكمة

(۲٬٦۹٥٬۱٥۹) (۱٥۷٬۳٤٤) (٤۹۱٬۱۲٤) (۷۲۳٬۰۰۲) (٥٤۱٬٤۱٤) (۷۸۲٬۲۷٥) 
 المدفوعات المتراكمة 

 حتى تاریخھ 

٤۰٤٬٥٦٥ ۱٥۳٬۱۷٦ ۱۳۰٬۸۸۰ ۸٦٬٤٦٦ ۱۸٬۷۲۹ ۱٥٬۳۱٤ 
المطالبات المسجلة في قائمة 

 المركز المالي
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۳٥ 
  

  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى  -۱۳
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱

  (ألف ریـال سعودي)  سعودي)ریـال (ألف 

 
 

 
 عملیات التأمین

 مستحقة روفاتمص ۳٤٥  ۱۱٥
 ورش الصیانة ۲۰۳  ٤۱۲

 أتعاب إدارة المطالبات ۸۸  ۱٬۳٤٥
 مستحق للمستشفیات ۸٬۲۸۰  ۱۸٬۸٤۹
 وسطاء التأمین ٤٬۷٦۷  ٥٬۲۷٥
 أتعاب المسح  ۳٬۲۳٤  ۳٬٥۹۱

 عموالت وحوافز دائنة ۱۲۱  ۱۰٬۷۲۷
 أتعاب مجلس الضمان الصحي دائنة ۸۰  ٤٦۹
 أتعاب إشراف وتفتیش دائنة ۳۹۱  ٥۳٤

 ضریبة استقطاع دائنة ۲٤٬٤۰۸  ۲۲٬۳٦۰
 ضریبة القیمة المضافة ۱٬۰٤۹  -

 أخرى ۱۲٬۲۸۷  ۳۳٬۰٦۸
۹٦٬۷٥٥٬  ٤٥۲٥۳  

 
 عملیات المساھمین   
    

 مستحقة صروفاتم ٤۸۹  ٥۳۹
 دائنون متنوعون ۷۱  ۷۸

٦۱۷  ٥٦۰  
    

 
 احتیاطي نظامي-۱٤

 
م�ن  %۲۰تمشیاً مع متطلبات نظام شركات التأمین في المملكة العربیة السعودیة،  تقوم الشركة بتكوین احتیاطي نظامي بنسبة 

من رأس المال المدفوع . بم�ا أن الش�ركة تكب�دت خس�ائر  %۱۰۰صافي الدخل السنوي للمساھمین إلى أن یبلغ ھذا االحتیاطي 
 متراكمة، كما في نھایة السنة، فلم یتم التحویل إلى االحتیاطي النظامي خالل السنة.  إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

 
 ودیعة نظامیة -۱٥

 
  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱

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

 ودیعة نظامیة ۷۳٬٥۰۰  ۷۳٬٥۰۰
    

 
م�ن رأس مالھ�ا  ٪۱٥، قامت الشركة بإی�داع م�ا یع�ادل اللوائح التنفیذیة لمؤسسة النقد العربي السعوديكما ھو مطلوب بموجب 

ال یمك�ن س�حب , سعودي، في أحد البنوك المعین�ة م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي الس�عودي ملیون لایر ۷۳.٥المدفوع ، وقدره 
مؤسسة النقد العربي السعودي، والعمولة المستحقة عن ھذه الودیع�ة ی�تم دفعھ�ا لمؤسس�ة النق�د دون موافقة  لنظامیةھذه الودیعة ا

تس�حب ف�ائض  ولك�ن ل�مس�عودي  ملی�ون لایر ۹۰ض رأس مالھ�ا بمق�دار یخف�ت، قام�ت الش�ركة بخ�الل الس�نةالعربي الس�عودي, 
 .۲۰۱۸ دیسمبر ۳۱كما في  سعودي ملیون لایر ۱۳.٥ نظامیة البالغالودیعة ال

 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۳٦ 
  

 إلتزامات وارتباطات محتملة -۱٦
 

 تتمثل إلتزامات وإرتباطات الشركة فیما یلي: -أ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱
  (ألف ریـال سعودي)  سعودي)لایر  (ألف

 خطابات ضمان اصدرت لصالح الھیئة العامة للزكاة والدخل ۲۲٬۰٦۹  ۲۲٫۰۹٦
    

 
 م ال شيء).۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م (۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ائمة كما في لم تكن ھناك التزامات رأسمالیة ق - ب
 
: ۲۰۱۷دیس�مبر  ۳۱ملی�ون لایر س�عودي ( ۲۲.۰۹٦لت الشركة على خطاب ضمان بقیم�ة ، حص ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في  - ج  

ملی�ون ۲۲.۰۹٦). تم إیداع ھامش قدره ۲٤ یضاح(انظر اإل والدخلملیون لایر سعودي) لصالح الھیئة العامة للزكاة  ۲۲.۰۹٦
مص�روفات مدفوع�ة بن�ك لھ�ذا الغ�رض وی�تم إدراج�ھ الملیون لایر سعودي) ل�دى  ۲۲.۰۹٦: ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لایر سعودي (

 .وموجودات أخرىمقدما 
 

 المصاریف العمومیة واإلداریة -۱۷
 

  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱
 عملیات التأمین  سعودي)ریـال (ألف   سعودي) ریـال (ألف

     
 تكالیف موظفین  ۷۸٬٥۸۷  ۸۹٬۸۸٦

 وتعلیم تدریب ٦۷٦  ۲۸۹
 اعالنات وتسویق ٥۳٤  ۳٥۲

 مطبوعات قرطاسیة ۲٬۱۸۳  ۲٬٤۳۲
 خدمات مھنیة ۱٬٤٤۳  ۳۷۷

 إیجارات ۸٬٤۲۷  ۸٬۸٥۹
 مصاریف اتصاالت ۱٬٥۲٥  ۲٬۸٤٤

 مصاریف خدمات ٤۰۳  ٤۰۰
 استھالك ۱٬۳۲۸  ۱٬٥۳۰

 مصاریف استثمارات ٤۹٤  ۳۸٤
  أتعاب قانونیة ومھنیة ٦٬٥۳۷  ۳,۸۷۲
 مصاریف مكاتب ۲٬۲٥۰  ۱٬۹٥٤

 مصاریف سیارات ۱٤٥  ۱٥٦
 ضریبة استقطاع ۱,۰۰۰  ٤٬٤۰۰
 أخرى ٦٬۱۰۸  ۳٬۰۳٤

۱۲۰٬۷٦۹  ۱۱۱٬٦٤۰  
    

  عملیات المساھمین ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱
  سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 
 أتعاب مھنیة ۱٬۲۳۷  ٥۲٤
 أخرى ۹۷۰  ٤۷۷

۱٬۰۰۱  ۲٬۲۰۷  
    

 
 

 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۳۷ 
  

 فنیة إحتیاطیات -۱۸
 واالحتیاطیات تحت التسویةصافي المطالبات 
 -تتالف ممایلي: واالحتیاطیات تحت التسویةصافي المطالبات 

 ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي( 
    

 ۱۲۲٬۹۲۷  ۱۱۱٬٥۸٦ ئمةالمطالبات القا
 ۲۸۱٬٦۳۸  ۲۰۹٬٤۸۱ المطالبات المتكبدة غیر الُمبلغ عنھا

 ۳۲۱٬۰٦۷  ٤۰٤٬٥٦٥ 
 ۳٬٥٦٦  ۱٦٬٤٥٤ مخصص احتیاطي عجز أقساط تأمین

 ٦٬۹۲٥  ۳٦,٥۳۹ فنیة اخري إحتیاطیات
 ۳۷٤٬۰٦۰  ٤۱٥٬۰٥٦ 

    یخصم:
 (۸۹٬۳۸٤)  (۸۸٬۱٦۹) ۱۲إیضاح  – تحت التسویةحصة معیدى التأمین من المطالبات 

 (۲۰۲٬٥۲۱)  (۱۳٥٬٦۳۷) ۱۲إیضاح -حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة غیر الُمبلغ عنھا
 (۲۲۳٬۸۰٦)  (۲۹۱٬۹۰٥) 

 ۱۲۳٬۱٥۱  ۱٥۰٬۲٥٤ واالحتیاطیات تحت التسویةصافي المطالبات 
 

 الحركة في االقساط غیر المكتسبة
 -لف ممایلي:تتا الحركة في االقساط غیر المكتسبة

 
م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في    

 الصافي  اعادة تأمین  إجمالي 
)ألف لایر سعودي  ) 

 ٦٥٬٥۸۲  (۲۰٤٬۷۹۲)  ۲۷۰٬۳۷٤ الرصید في بدایة السنة
 ۱۰۳٬٦۰۰  (۲۸۸٬۳٦۸)  ۳۹۱٬۹٦۸ االقساط المكتتبة خالل السنة

 (۱۲۲٬۸۸۱)  ۳۹۸٬٤۱۰  (٥۲۱٬۲۹۱) االقساط المكتسبة خالل السنة
 ٤٦٬۳۰۱  (۹٤٬۷٥۰)  ۱٤۱٬۰٥۱ الرصید في نھایة السنة

      
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في  

 الصافي  اعادة تأمین  إجمالي 
 )ألف لایر سعودي( 

 ۱۰۹٬۸٥٦  (۱۸٤٬۹۰٦)  ۲۹٤٬۷٦۲ الرصید في بدایة السنة
 ۱٤٤٬٦۳۳  (٤۳٥٬۹۳۲)  ٥۸۰٬٥٦٥ االقساط المكتتبة خالل السنة

 (۱۸۸٬۹۰۷)  ٤۱٦٬۰٤٦  (٦۰٤٬۹٥۳) االقساط المكتسبة خالل السنة
 ٦٥٬٥۸۲  (۲۰٤٬۷۹۲)  ۲۷۰٬۳۷٤ الرصید في نھایة السنة

 
 
 

 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۳۸ 
  

 احتیاطیات أخرى -۱۹
 

 ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 )ألف لایر سعودي(  )ألف لایر سعودي( 
    

 ۲٬٥۹۹  ۱٬٦۹۲ مخصص مصاریف ادارة المطالبات
 ۳٬۳۰۰  ٦٬۹٦۰ وزعةممصاریف غیر  سارةي خاحتیاط

 ۱٬۰۲٦  - إستحقاقاحتیاطي 
 -  ۲٤٬۹۱۲ (انظر اإلیضاح أ) مخصص استرداد اعادة التأمین

 -  ۲٬۹۷٥ (انظر اإلیضاح ب) مخصص عجزاسترداد اقساط اعادة التأمین
 ۳٦٬٥۳۹  ٦٬۹۲٥ 

 
ش�روط اتفاقی�ة حص�ة  نق�اط اختالف�ة م�ع بع�ض وق�د ق�ام بس�ردالش�ركة ،  ةبمخاطب�خالل العام ، قام أحد معیدي التأمین الطب�ي          

وھي في مرحلة الرد على  ولم توافق الشركة. الخسارةمن نسبة  ٪ ۹٥بنسبة استعاضة ، وقدم  الشركة من وثیقة التأمین الطبي
ج�ز االحتیاطی�ات ذات الص�لة كم�ا أوص�ى الخبی�ر االكت�واري المع�ین ، قام�ت الش�ركة بحوذل�ك ،  باالض�افة ال�ى . استفساراتھم

 .إحترازيكتدبیر 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة -۲۰
ش�اركین ف�ي القیمة العادلة ھي المبلغ  الذي یتم الحصول علیھ لبی�ع أص�ل أو س�داده لتحوی�ل إلت�زام ف�ي معامل�ة منتظم�ة ب�ین م

م یحدث اما:ملة بیع االصل او تحویل اإللتزااألسواق في تاریخ القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض ان معا  

 في السوق الرئیسي لألصل او اإللتزام، أو •
 في غیاب السوق الرئیسي، في افضل سوق مماثل للموجودات أوالمطلوبات. •

 مالیة .ریة المسجلة في القوائم الالقیمة العادلة لالدوات المالیة في قائمة المركز المالي التختلف جوھریاً عن القیمة  الدفت
 

 تحدید القیمة العادلة لالدوات المالیة علي شكل تسلسل ھرمي 
أو مطابقة لھا والتي یمكن للمنشأة الوصول إلیھا في تاریخ  المستوى األول: األسعار المتداولة في األسواق النشطة لنفس األداة

 القیاس.
المطلوبات المالیة المتماثلة او طرق تسعیر أخرى والتي المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات و 

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

 
 ة القیمة الدفتریة والقیمة العادل

الجدول التالي یوضح القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة، متضمناً مستوى األدوات المالیة المقیمة 
بالقیمة العادلة فى التسلسل الھرمي. وال تتضمن معلومات عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم تقییمھا 

 ة في حالة أن القیمة الدفتریة قریبة نسبیاً من القیمة العادلة.بالقیمة العادل
 
 

 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

۳۹ 
  

 (تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة -۲۰
 

۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱   
 المسنوى الرابع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى االول  

يالف لایر سعو   يالف لایر سعود  الف لایر سعودي  الف لایر سعودي القیمة العادلة  
 یتم قیاسھامالیة  موجودات

        بالقیمة العادلة 

        ادوات حقوق ملكیة
 ۲۲۲  -  ۲۲۲  - عملیات التأمین-
 ۱۳٬۲٤۲  ۱٬۹۲۳  ۱۱٬۳۱۹  - عملیات المساھمین-

        
 لم یتم قیاسھامالیة  موجودات

   بالقیمة العادلة 
 

 
 

  

        ادوات دین
        تأمینعملیات ال

 ۳٬٦۷۲  -  -  ۳٬٦۷۲ عملیات التأمین-
 ۱۳٬۰۳٥  -  -  ۱۳٬۰۳٥ عملیات المساھمین-

 ۱٦٬۷۰۷  ۱۱٬٥٤۱  ۱٬۹۲۳  ۳۰٬۱۷۱ 
 

۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱   
 المسنوى الرابع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى االول  

يالف لایر سعو   يلایر سعودالف   الف لایر سعودي  الف لایر سعودي القیمة العادلة  
یمة بالق یتم قیاسھامالیة  موجودات

        العادلة 

        ادوات حقوق ملكیة
 ٤٤۷  -  ۲۱۸  ۲۲۹ عملیات التأمین-  
 ۲۳٬۰۲۲  ۱٬۹۲۳  ۱۹٬٦۸۷  ۱٬٤۱۲ عملیات المساھمین-  

        
مة بالقی لم یتم قیاسھامالیة  موجودات

   العادلة 
 

 
 

  

        دین ادوات
        عملیات التأمین

 ۱۰۳٬۸۱٥  -  ۱۰۰٬۰۰۰  ۳٬۸۱٥ عملیات التأمین-  
 ۱۳٬٦۰۲  -  -  ۱۳٬٦۰۲ عملیات المساھمین-  

 ۱۹٬۰٥۸  ۱۱۹٬۹۰٥  ۱٬۹۲۳  ۱٤۰٬۸۸٦ 
 

 للموظفین نھایة الخدمةمكافأة  – ۲۱
 

الوح��دة المتوقع��ة بینم��ا ی��تم الوف��اء بالتزام��ات م��دفوعات ی��تم إع��داد المس��تحقات وفقً��ا لتقی��یم االكت��واري بموج��ب طریق��ة ائتم��ان 
المركز المالي وحركة االلتزام خالل السنة بناًء على قیمتھ الحالیة ھي  قائمةاالستحقاقات عند استحقاقھا. المبالغ المعترف بھا في 

 :كما یلي
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٤۰ 
  

 (تتمة) للموظفین نھایة الخدمة مكافأة – ۲۱
 

 :المركز المالي وحركة االلتزام خالل السنة بناًء على قیمتھ الحالیة ھي كما یلي ائمةقالمبالغ المعترف بھا في . ۲۱-۱
                                                                                                 

      
 ۲۰۱۸ 
 الف لایر سعودي 
  

 ۱۸٬۰۱۸ القیمة الحالیة اللتزامات نھایة الخدمة 
  

 
 . حركة التزامات نھایة الخدمة ۲۱-۲

 
 ۲۰۱۸ 
 الف لایر سعودي 
  

 ۲۰٬٦۷٦ األفتتاحيالرصید 
 ۲٬٤۲٦ محمل على قائمة الدخل

 (٤۳٦) محمل على قائمة الدخل الشامل االخرى
 (٤٬٦٤۸) مدفوع خالل السنة

 ۱۸٬۰۱۸ النھائيالرصید 
  

 
 ایة الخدمة. تسویات القیمة الحالیة اللتزامات نھ۲۱-۳

 
 ۲۰۱۸ 
 الف لایر سعودي 
  

 ۲۰٬٦۷٦ األفتتاحيالرصید 
 ۱٬۷٦۰ الحالیة تكلفة الخدمة
 ٦٦٦ تكالیف مالیة

 (٤۳٦) من التعدیالت ذات الخبرة ارباح اكتواریة
 (٤٬٦٤۸) مزایا مدفوعة خالل السنة

 ۱۸٬۰۱۸ 
  

 
 األفتراضات اإلكتواریةمبدأ  .٤-۲۱

 التزامات مزایا العاملین:من االفتراضات االكتواریة الھامة من قبل الشركة لتقییم  ةلتالیالمعدالت تم استخدام ا
 

 ۲۰۱۸ 
 ٪٤.۲۰ تقییم معدل الخصم

 ٪٤.۲۰ المعدل المتوقع لزیادة الرواتب على مستوى االعمار المختلفة
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٤۱ 
  

 (تتمة) مكافأة نھایة الخدمة للموظفین – ۲۱
 مة)مبدأ االفتراض األكتواري (تت ٤-۲۱
 القیمة الحالیة اللتزامات مزایا العاملین كاالتي:التغیرات على حساسیة اثر 

 
 ۲۰۱۸ 
 )الف لایر سعودي( 

  تقییم معدل الخصم
 (٥۷۱) ٪۰٬٥۰زیادة بنسبة  - 
 ٦۱۰ ٪۰٬٥۰انخفاض بنسبة  - 

  المعدل المتوقع في زیادة الرواتب على مستوى مختلف األعمار
 ۳۱٥ ٪۰٬٥۰زیادة بنسبة  - 
 (۲۹۹) ٪۰٬٥۰انخفاض بنسبة  - 
  
 ۲۰۱۸ 

 )الف لایر سعودي( )سنوات ٥(المزایا المدفوعة المتوقعھ مستقبال خالل 
  

۲۰۱۹ ۲٬۱۳۲ 
۲۰۲۰ ٤٬۲۷٦ 
۲۰۲۱ ۲٬۲۹۷ 
۲۰۲۲ ۲٬۷۲۷ 
۲۰۲۳ ۲٬۹٦۱ 

  سنوات ٥.٦متوسط فترة التزام مزایا العاملین 
 

 المعلومات القطاعیة-۲۲
 

عات التشغیل على أساس التقاریر الداخلیة حول قطاعات الشركة والتي یتم مراجعتھا بشكل منتظم من قبل یتم تحدید قطا
 مجلس إدارة الشركة كصانع قرار رئیسي من أجل تخصیص الموارد للقطاعات وتقییمھا.. 

 
ً للشروط واالحكام التجاریة العادیة. اإلیرا دات من األطراف الخارجیة تم التعامالت بین القطاعات التشغیلیة تتم  طبقا

تقدیمھا لمجلس االدارة تم تقییمھا لتتوافق مع قائمة الدخل األولیة الموجزة. الموجودات والمطلوبات القطأعیة تتألف من 
 عملیات الموجودات والمطلوبات.

 
 .م ۲۰۱۷دیسمبر ۳۱الیوجد تغییرات في أساس التقسیم أوأساس القیاس لربح أو خسارة القطاع منذ 

ال تشمل موجودات القطاع نقد وما في حكمھ وإستثمارات فى ودائع مرابحة واقساط التأمین المدینة بالصافي والمطلوب 
ً والموجودات األخرى الممتلكات والمعدات.وبالتالي تم إدراجھم في  من معیدي التأمین والمصاریف المدفوعة مقدما

 موجودات غیر مخصصة.
 

والمصاریف المستحقة والمطلوبات  المستحق لمعیدي التأمینحملة وثائق التأمین،بات مطال القطاع ال تشمل مطلوبات
 االخرى ومكافاة نھایة الخدمة وبالتالي تم إدراجھم ضمن المطلوبات غیر المخصصة.

 
ھذه الموجودات والمطلوبات غیر المخصصة  لیست معروضھ لصانع القرار التشغیلي الرئیسي في القطاعات ذات 

 تم مراقبتھا على أساس مركزي.الصلة وی
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٤۲ 
  

 (تتمة) المعلومات القطاعیة-۲۲
 

دیسمبر  ۳۱القطاعیة  لمجلس إدارة الشركة للتقاریر القطاعیة لموجودات ومطلوبات الشركة كما في  لمعلوماتتم تقدیم ا
 م، وجمیع إیرادتھا ومصروفاتھا وصافي الدخل للسنة المنتھیة كما یلي:۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱۸

 
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  

 (الف لایر سعودي)
 

  
 اجمالي عملیات أخرى  ھندسي طاقة مركبات   طبي   الموجودات

 الـتأمین
 عملیات

 المساھمین
 االجمالي

 حصة إعادة التأمین لألقساط غیر 
 المكتسبة

۷٬٥۲۸ ۲۸٬۰٤۷ - ٤٦٬۷٦٦ ۱۲٬٤۰۹ ۹٤,۷٥۰ - ۷٥۰۹٤, 

 حصة إعادة التأمین للمطالبات
 تحت التسویة

۹٬۱۲٤٬ ٤۳۰۱ ۲٥٤ ۱۲,۸٤۲ ٦۱٬٦٤۸ ۸۸٬۱٦۹ - ۸۸٬۱٦۹ 

 للمطالباتحصة إعادة التأمین 
 المتكبدة وغیر مبلغ عنھا

۱۲٬۸۳٥ ۲۱٬۷٦۳ ۱۱٬۷۰۳ ٥٥٬۲۸۷ ۳٤٬۰٤۹ ۱۳٥٬٦۳۷ - ۱۳٥٬٦۳۷ 

 ٥٬٦۹۹ - ٥٬٦۹۹ ٦۱۳ ۲٬۲۷۷ - ۱٬۹۲٦ ۸۸۳ مؤجلة تكالیف اقتناء وثائق 

 ۸٤۷٬٦٦۲ ۳۸۱٬٥٦٥ ٤٦٦,۰۹۷      غیر موزعة موجودات

 ۱٬۱۷۱٬۹۱۷ ۳۸۱٬٥٦٥ ۷۹۰٬۳٥۲      موجوداتإجمال ال

         المطلوبات

 ۱٤۱٬۰٥۱ - ۱٤۱٬۰۱٥ ۱٥٬۸۱٥ ٤۹٬۹۸۲ - ٥٦٬٤۹۸ ۱۸٬۷٥٦ أقساط غیر مكتسبة

 ۱۹٬۲۹٥ - ۱۹٬۲۹٥ ۲٬۹۹۸ ۱۰٬۸۱٦ - ٥٬٤۸۱ - عمولة اعادة تأمین غیرمكتسبة 

 ۱۱۱٬٥۸٦ - ۱۱۱٬٥۸٦ ٦٦٬٥۱۸ ۱۳٬۳۱۷ ۲٥۷ ۱۷٬۹٤۸ ۱۳٬٥٤٦ تحت التسویةمطالبات 

 ۲۰۹٬٤۸۱ - ۲۰۹٬٤۸۱ ۳۸٬٥٦۰ ٥۸٬۷٥۸ ۱۱٬۹۲۳ ۸٤٬٥۸۷ ۱٥٬٦٥۳ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ۱٦٬٤٥٤ - ۱٦٬٤٥٤ ۲٬٤۲۲ ۳٬۷۳۱ - ٥٬٥٦۱ ٤٬۷٤۰ اقساط التأمین عجزأحتیاطي 

 ۳٦٬٥۳۹ - ۳٦٬٥۳۹ ۹٦٤ ۱٬٤٦۹ ۲۹۸ ٥٬۹۲۱ ۲۷٬۸۸۷ أحتیاطیات فنیة أخرى

 ٦۳۷٬٥۱۱ ۳۸٦٬۲٦٥ ۲٥۱٬۲٤٦      غیر موزعة مطلوبات

 ۱٬۱۷۱٬۹۱۷ ۳۸٦٬۲٦٥ ۷۸٥٬٦٥۲      المطلوباتإجمالي 

 
 
 
 
 
 

 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٤۳ 
  

 
 (تتمة) المعلومات القطاعیة-۲۲

 
 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  

 (الف لایر سعودي)
 

  
 اجمالي عملیات أخرى    ھندسي    طاقة     مركبات  طبي     الموجودات

 الـتأمین
 عملیات  
 المساھمین  

 االجمالي   

 حصة إعادة التأمین لألقساط غیر 
 المكتسبة

۲۸٬۱٤۲ ٤۱٬٥۹۱ - ۱۱۹٬٤٥٤ ۱٥٬٦۰٥ ۲۰٤٬۷۹۲ - ۲۰٤٬۷۹۲ 

حصة إعادة التأمین للمطالبات 
 تحت التسویة

۹٬٤۹٥٬ ٤۹۳٦٬٦ ٦۳۳ ٤۱٬٤٦۸ ۲٥٬۸٥۳ ۸۹٬۳۸٤ - ۸۹٬۳۸٤ 

 للمطالباتحصة إعادة التأمین 
 یر مبلغ عنھاالمتكبدة وغ

۲٬٥٤۷ ۲۲٬۹۲۹ ۲۹٬۰٦٦ ۹۹٬٦۳۳ ٤۸٬۳٤٦ ۲۰۲٬٥۲۱ - ۲۰۲٬٥۲۱ 

 ۱۰٬۳۰۱ - ۱۰٬۳۰۱ ۸۰٤ ۳٬۸۱٥ - ۲٬٦٤۲ ۳٬۰٤۰ تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة 

 ۹۹۷٬٤۲٦ ۳۸٤٬۲۱۷ ٦۱۳٬۲۰۹      غیر موزعة موجودات

 ۱٬٥۰٤٬٤۲٤ ۳۸٤٬۲۱۷ ۱٬۱۲۰٬۲۰۷      الموجودات يإجمال

         المطلوبات
 ۲۷۰٬۳۷٤ - ۲۷۰٬۳۷٤ ۱۹٬٥٦٥ ۱۲۲٬۸۷۳ - ۸٥٬۱۹٦ ٤۲٬۷٤۰ غیر مكتسبةتامین  ط أقسا

 ۳۱٬٤٦۰ - ۳۱٬٤٦۰ ۳٬۱٦۷ ۲۰٬٤٥۲ - ۷٬۸٤۱ - عمولة اعادة تأمین غیرمكتسبة 

 ۱۲۲٬۹۲۷ - ۱۲۲٬۹۲۷ ۳۳٬۳۲۲ ٤۲٬٤۸۹ ٦٬۷۱٦ ۲۷٬۸۹۳ ۱۲٬٥۰۷ تحت التسویةمطالبات 

 ۲۸۱٬٦۳۸ - ۲۸۱٬٦۳۸ ٥۳٬۷٥۹ ۱۰٤٬۸۱۲ ۲۹٬٦۱۱ ۸٦٬٦۲۲ ٦٬۸۳٤ مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا

 ۳٬٥٦٦ - ۳٬٥٦٦ ۷۹ ٤۱۸ - - ۳٬۰٦۹ التأمین أحتیاطي عجز اقساط

 ٦٬۹۲٥ - ٦٬۹۲٥ ۱٬۷۳۰ ۱٬۲٦۱ ۳۳۰ ۳٬٦۰٤ - أحتیاطیات فنیة أخرى

 ۷۸۷٬٥۳٤ ٤٤۷٬۱٦۱ ۳٤۰٬۳۷۳      ت غیر موزعةمطلوبا

 ۱٬٥۰٤٬٤۲٤ ٤٤۷٬۱٦۱ ۱٬۰٥۷٬۲٦۳       لمطلوباتإجمالي ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٤٤ 
  

 (تتمة) المعلومات القطاعیة-۲۲
م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في    
 أالجمالي     أخرى      ھندسي     طاقة       مركبات     طبي         
 الف لایر سعودي 

        أالیرادات
        إجمالي االقساط المكتتبة

 ۳۹۱٬۹٦۸  ٦۱,۲۳٤ ٥۲٬۱۱٥ ۱۰٤٬٥۳۷ ۱۱٥٬۱٥٦ ٥۸٬۹۲٦ مباشرة -  

 -  - - - - - أعادة تامین-  

 ٥۸٬۹۲٦ ۱۱٥٬۱٥٦ ۱۰٤٬٥۳۷ ٥۲٬۱۱٦ ٥۱٬۲۳٤  ۳۹۱٬۹٦۸ 

        تأمین مسندة إعادة أقساط
 (۱۲٬۲۷۱)  (۲٬٥۹٤) (٤٬۸۲٦) - (٤٬۸٥۱) - محلیة-   

 أجنبیة-   
 

(۲۸٬۸٤٤) (٥۱٬۸۳۳) (۱۰۲٬۷۳۹) (٤۲٬٤۱۹) (٤۷٬٤۱۰)  (۲۷۳٬٤٤٥) 

 (۲۸٬۸٤٤) (٥٦,٦۸٤) (۱۰۲٬۷۳۹) (٤۷٬۲٤٥) (٥۰٬۲۰٤)  (۲۸٥٬۷۱٦) 

        فائض مصاریف الخسارة
 (۲۷۰)  (۱٦٦) - - (۱۰٤) - محلیة-   

 أجنبیة-   
 

(۱٥٤) (۷۱٦) - - (۱٬٥۱۳)  (۲٬۳۸۳) 

 (۱٥٤) (۸۲۰) - - (۱٬٦۷۹)  (۲٬٦٥۳) 
 ۱۰۳٬٥۹۹  ۹٬۳٥۱ ٤٬۸۷۰ ۱٬۷۹۸ ٥۷٬٦٥۲ ۲۹٬۹۲۸ صافي أالقساط المكتتبة

 ۱۹٬۲۸۲  ٥٥٤ ۲۰٤ - ۱٥٬۱٥٤ ۳٬۳۷۰ صافي -في أالقساط غیر المكتسبة  اتلتغیرا

 ۱۲۲٬۸۸۱  ۹٬۹۰٥ ٥٬۰۷٤ ۱٬۷۹۸ ۷۲٬۸۰٦ ۳۳٬۲۹۸ صافي أالقساط المكتسبة

 ٤۹٬٦٤۰  ۱۱٬٦۲٥ ۱٦٬۸٤۱ ۱٬٥٥۰ ۱۹٬٦۲٤ - عموالت إعادة الـتأمین

 ۱۷۲٬٥۲۱  ۲۱٬٥۳۰ ۲۱٬۹۱٥ ۳٬۳٤۸ ۹۲٬٤۳۰ ۳۳٬۲۹۸ إجمالي أالیرادات
        تكالیف ومصاریف أالكتتاب
 ۲۱۲٬۹٤٦  ۲۳,۳۷۸ ۳٬۷۸۰ ۳٬۰۱۲ ۱۰۳٬۲۲٥ ۷۹٬٥٥۱ إجمالي المطالبات المدفوعة

 (۱۳۸٬۰۳٥)  (۲۰٬۹٥۳) (۳٬۳٤٥) (۲٬۹۷٥) (٤۸٬۰۷۲) (٦۲٬٦۹۰) حصة إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة

 ۷٤٬۹۱۱  ۲٬٤۲٥ ٤۳٥ ۳۷ ٥٥٬۱٥۳ ۱٦٬۸٦۱ صافي المطالبات المدفوعة

 (۱۰٬۱۲٦)  (۲٬٥۹۸) (٥٤٦) (۸۰) (۸٬۳۱۱) ۱٬٤۰۹ صافي –في المطالبات تحت التسویة اتالتغیر

 في المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا اتلتغیرا
 صافي-

(۱٬٤٦۹) (۸٦۹) (۳۲٥) (۱٬۷۰۹) (۹۰۰)  (٥٬۲۷۲) 

 ٥۹٬٥۱۳  (۱٬۰۷۳) (۱٬۸۲۰) (۳٦۸) ٤٥٬۹۷۳ ۱٦٬۸۰۱ صافي المطالبات المتكبدة

 ۱۲٬۸۸۸  ۲٬۳٤۳ ۳٬۳۱۳ - ٥٬٥٦۱ ۱٬٦۷۱ التأمیني عجز أقساط إحتیاط

 ۲۹٬٦۱٥  (۷٦٥) ۲۰۸ (۳۲) ۲٬۳۱۷ ۲۷٬۸۸۷ إحتیاطیات فنیة اخرى

 ۱۳٬۸۸٥  ۲٬۱۹۱ ۳٬۲۹۳ - ٤٬٤۸٦ ۳٬۹۱٥ تكالیف اقتناء وثائق

 ۳٬۲۷۸  ۲۹۸ ٤٥۸ ٥۲۲ ٦۹٦ ۱٬۳۰٤ مصاریف إكتتاب أخرى
 ۱۱۹٬۱۷۹  ۲٬۹۹٤ ٥٬٤٥۲ ۱۲۲ ٥۹,۰۳۳ ٥۱٬٥۷۸ إجمالي تكالیف ومصاریف أالكتتاب

 ٥۳٬۳٤۲  ۱۸٬٥۳٦ ۱٦٬٤٦۳ ۳٬۲۲٦ ۳۳٬۳۹۷ (۱۸٬۲۸۰) صافي (خسارة) / دخل أالكتتاب

 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٤٥ 
  

 (تتمة) المعلومات القطاعیة-۲۲
 

م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة     
 أالجمالي     أخرى       ھندسي      طاقة        مركبات      طبي        
 الف لایر سعودي  الف لایر سعودي الف لایر سعودي الف لایر سعودي الف لایر سعودي وديالف لایر سع 

        (مصاریف) / إیرادات تشغیل أخرى
        

 (۱۱۳٬۸٤۷)       مصاریف عمومیة وإداریة

 (۱۱٬۰۸۰)       تحصیلھا مخصص دیون مشكوك في

 (۱٬۲۲٥)       مكافأة مجلس أإلدارة

 ۳۹۲       ارات محتفظ بھا حتى تاریخ أالستحقاقإطفاء إستثم

 ۱۱٬٤۷۷       دخل العموالت على االستثمارات

 (۲٬۹۳۲)       توزیعات وخسارة محققة على أالستثمارت

 ۳٬۷۰۱       إیرادات أخرى

 (۱۱۳٬٥۱٤)       مصاریف التشغیل أالخرىإجمالي 

        
 )(٦۰٬۱۷۲       صافي (خسارة) السنة

 -       صافي دخل السنة المسند إلى عملیات التأمین
 )(٦۰٬۱۷۲       صافي دخل السنة المسند إلى المساھمین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٤٦ 
  

 (تتمة) المعلومات القطاعیة-۲۲
 

م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في    
 ليأالجما     أخرى      ھندسي       طاقة       مركبات     طبي       
 الف لایر سعودي  الف لایر سعودي الف لایر سعودي الف لایر سعودي الف لایر سعودي الف لایر سعودي 

        أالیرادات
        إجمالي االقساط المكتتبة

 ٥۷۹٬۹۸۳  ۸۰٬٤۰٦ ۱٤٥٬۲۹٤ ۱۰٤٬۸٤۰ ۱۷۳٬۷۹۹ ۷٥٬٦٤٤ مباشرة -  

 ٥۸۲  ۳۲٦ ۲٥٦ - - - أعادة تامین-  

 ۷٥٬٦٤٤ ۱۷۳٬۷۹۹ ۱۰٤٬۸٤۰ ۱٤٥٬٥٥۰ ۸۰٬۷۳۲  ٥۸۰٬٥٦٥ 

        أقساط تأمین مسندة
 (۱۳٬۳۲۸)  (٥٬۱٦۸) (۸٬۱٦۰) - - - محلیة-   

 أجنبیة-   
 

(٤٤٬۰۱۰) (۸٤٬٥۳٥) (۱۰۳٬۰۳٦) (۱۲٥٬٤٥۰) (٦۱٬۹۱۳)  (٤۱۸٬۹٤٤) 

 (٤٤٬۰۱۰) (۸٤٬٥۳٥) (۱۰۳٬۰۳٦) (۱۳۳٬٦۱۰) (٦۷٬۰۸۱)  (٤۳۲٬۲۷۲) 

        فائض مصاریف الخسارة
 (۲٦۳)  (۱۳۱) - - (۱۳۲) - محلیة-   

 أجنبیة-   
 

- (۱٬۷٥۸) - - (۱٬٦۳۹)  (۳٬۳۹۷) 

 - (۱٬۸۹۰) - - (۱٬۷۷۰)  (۳٬٦٦۰) 
 ۱٤٤٬٦۳۳  ۱۱٬۸۸۱ ۱۱٬۹٤۰ ۱٬۸۰٤ ۸۷٬۳۷٤ ۳۱٬٦۳٤ صافي أالقساط المكتتبة

 ٤٤,۲۷٤  ۱٬۱۰۰ ۱٬۲۳۷ - ۳۷٬۰٤۲ ٤٬۸۹٥ صافي –في أالقساط غیر المكتسبة  اتالتغیر

 ۱۸۸٬۹۰۷  ۱۲٬۹۸۱ ۱۳٬۱۷۷ ۱٬۸۰٤ ۱۲٤٬٤۱٦ ۳٦٬٥۲۹ صافي أالقساط المكتسبة

 ٥۹٬۲٥۱  ۱٤٬۷٥۳ ۱٦٬۳٥۰ ۱٬٦٥٦ ۲٦٬٤۹۲ - عموالت إعادة الـتأمین

 ۲٤۸٬۱٥۸  ۲۷,۷۳٤ ۲۹٬٥۲۷ ۳٬٤٦۰ ۱٥۰٬۹۰۸ ۳٦٬٥۲۹ إجمالي أالیرادات
        تكالیف ومصاریف أالكتتاب
 ۳٦٦٬۷۹۲  ۲۰٬۲٤۰ ۷۳٬٦٤۹ ۳۰٦ ۲۱٤٬۲۳٤ ٥۸٬۳٦۳ إجمالي المطالبات المدفوعة

 (۱۸۲٬۸۱۱)  (۱۸٬۰۸۸) (٦۹٬۲۰۷) (۳۰۲) (۷۸٬۷٥۲) (۱٦٬٤٦۲) حصة إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة

 ۱۸۳٬۹۸۱  ۲٬۱٥۲ ٤٬٤٤۲ ٤ ۱۳٥٬٤۸۲ ٤۱٬۹۰۱ صافي المطالبات المدفوعة

 (۳۰٬۷۸٥)  ٤۸۷ (٤٬٥۹۰) ۷٦ (۱٦٬۲٥۳) (۱۰٬٥۰٥) صافي – تحت التسویةفي المطالبات  اتالتغیر

 في المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ عنھا اتالتغیر
 صافي-

(٥٬۸٤۸) (۹٤٬٥٤۳) ٥٤۳ ۱٬۸۲۳ ۲٬۰۱٥  (۹٦٬۰۱۰) 

 ٥۷٬۱۸٦  ٤٬٦٥٤ ۱٬٦۷٥ ٦۲۳ ۲٤٬٦۸٦ ۲٥٬٥٤۸ صافي المطالبات المتكبدة

 ۳٬۱۷۰  ۷۸ ۲۲ - - ۳٬۰۷۰ أقساط التأمینإحتیاطي عجز 

 (٤٬۹۳۰)  ۳۲٤ (۱٬۷۷۹) ۳۳۰ (۳٬۷۳۰) (۷٥) إحتیاطیات فنیة اخرى

 ۱۸٬۱٥٦  ۳٬۸۸۳ ۳٬۰۰۱ - ۷٬۹۱۰ ۳٬۳٦۲ تكالیف اقتناء وثائق

 ۳٬٥۱۳  ٤۱۳ ٤۱٦ ٥۲٥ ۱٬۱٤۰ ۱٬۰۱۹ مصاریف إكتتاب أخرى
 ۷۷٬۰۹٥  ۹٬۳٥۲ ۳٬۳۳٥ ۱٬٤۷۸ ۳۰٬۰۰٦ ۳۲٬۹۲٤ إجمالي تكالیف ومصاریف أالكتتاب

 ۱۷۱٬۰٦۳  ۱۸٬۳۸۲ ۲٦,۱۹۲ ۱٬۹۸۲ ۱۲۰,۹۰۲ ۳٬٦۰٥ صافي دخل أالكتتاب



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٤۷ 
  

 (تتمة) المعلومات القطاعیة-۲۲
 

م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في للسنة المنتھیة     
 أالجمالي  أخرى    ھندسي     طاقة       مركبات    طبي       
 الف لایر سعودي  الف لایر سعودي الف لایر سعودي الف لایر سعودي الف لایر سعودي الف لایر سعودي 

        ادات تشغیل أخرى(مصاریف) / إیر
        

 (۱۲۱٬۷۷۰)       مصاریف عمومیة وإداریة

 (۲٥٬۹۲۸)       مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 (۱,۱٤۲)       مكافأة مجلس أإلدارة

 ۳۸۱       إطفاء إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ أالستحقاق

 ۱۰٬٥٥۳       الودائعدخل العموالت على 

 ۱٬۱٥۹       سارة محققة على أالستثمارتتوزیعات وخ

 ٥٬۸۷۳       إیرادات أخرى

 (۱۳۰٬۸۷٤)       إجمالي مصاریف التشغیل أالخرى

        
 ٤۰٬۱۸۹       السنة دخلصافي 
 (۳٬٥۸۱)       إلى عملیات التأمین ةالسنة المسند (خسارة)صافي 

 ۳٦٬٦۰۸       صافي دخل السنة المسند إلى المساھمین

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -۲۳

 
تمثل األطراف ذات العالقة المساھمین الرئیسیین والمدیرین وموظفي اإلدارة الرئیسیین (تشمل اإلدارة الرئیس�یة جمی�ع 

وأي  الرئیس��یون یمتلكونھ��االم��دیرین والم��دیرین التنفی��ذیین وغی��ر التنفی��ذیین واإلدارة العلی��ا) للش��ركة ، والش��ركات الت��ي 
. ی��تم اعتم��اد سیاس��ات التس��عیر وش��روط ھ��ذه ل��دیھم نف��وذ م��ؤثر علیھ��اكیان��ات أخ��رى خاض��عة للس��یطرة المش��تركة أو 

المعامالت من قب�ل إدارة الش�ركة ومجل�س اإلدارة. فیم�ا یل�ي تفاص�یل مع�امالت األط�راف الرئیس�یة ذات الص�لة خ�الل 
 .السنة واألرصدة ذات الصلة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٤۸ 
  

 (تتمة) مع األطراف ذات العالقة المعامالت -۲۳
 

 رصدة المستحقة من /إلى كما فياأل للسنة المنتھیة ت مبلغ المعامال طبیعة المعامالت 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱  
 الف لایر سعودي  

      المساھمون الرئیسیون

   ٤٬۷۸۰ ٦٬۹۳۲ أقساط مكتتبة ضاحاج حسین علي رال

مدفوعات مستلمة ومطالبات  
 مدفوعة

(۸٬۹۲٥) (٥٬۹۸۷) ۹٬٦٦۳ ۱۱٬٦٥۷ 

   ۱٥۹٬۱٤٦ ۷۲٬۳۹۸ أقساط مكتتبة مجوعة بن الدن السعودیة 

مدفوعات مستلمة ومطالبات  
 مدفوعة

(۱۰٤٬۷٦٤) (۱۱۹٬٥٤۲) ۱۰٥٬٦۷۳ ۱۳۸٬۰۳۹ 

   ۱٤٬۲۱٤ ٤٬٤۰۷ أقساط مكتتبة سي بي سي

بات مدفوعات مستلمة ومطال 
 مدفوعة

(٥٬۹۲۸) (۱٥٬۷٥۱) ۱۹٬۲۲٦ ۲۰٬۷٤۷ 

مدفوعات مستلمة ومطالبات  المتحدة للتأمین التعاوني لبنان
 مدفوعة

(۲۰۳) - - ۲۰۳ 

      زمیلة

 (۲۷۰) (۲۷۰) - -  نجم لخدمات التأمین

 ركةتة للسیطرة او ذات سیطرة مشعكیانات خاض
 او نفوذ مؤثر بواسطة أطراف ذات عالقة

     

   ٤٤ ٤٥ أقساط مكتتبة االت التجاریة المتحدةالوك

 ۷۷٥ ۸۲۱ ٥۸ - مدفوعات نیابة عن الشركة 

   - ۳٦ أقساط مكتتبة المتحدة للتأمین التعاوني ورشة

مدفوعات مستلمة ومطالبات  
 مدفوعة

۲۸۱ ٦٬۳۳۹   

   (۲٬٤٥٤) (۹۱۷) مدفوعةمطالبات  

 ٥۹۷ (۳)   مدفوعات 

 مكتب المحامي حسان محاسني
   ۳٦٤ ٤٦۷ أقساط مكتتبة

مدفوعات مستلمة ومطالبات  
 مدفوعة

(٤۱۸) (۳۰٦) ٦۰ ۱۱ 

   ۸۸ ۹ أقساط مكتتبة مجموعة الشرق االوسط

مدفوعات مستلمة ومطالبات  
 مدفوعة

(٤۹) (۱٦٦) ۱ ٤۱ 

 
ذم�م دائن�ة لمعی�دي ، رصدة أعاله في أقساط تأمین مدینة، صافي والمصروفات المدفوعة مقدما وموج�ودات أخ�رىتم إدراج األ

 والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى. التأمین
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٤۹ 
  

 (تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقة -۲۳
 :��ار موظفي اإلدارة خالل السنةف�ما یلي تعو�ضات 

۲۰۱۷دیسمبر ۳۱ ۲۰۱۸دیسمبر ۳۱        
  الف لایر سعودي  الف لایر سعودي

 رى رواتب ومزا�ا أخ ٥٬٠٠١  ٣٬٥٤٦
 مكافأة نها�ة الخدمة ٤٩٢  ٢٩٧

٥٬٣٦٤  ٤٬٤٦٥  
 

 مكافأة المكلفین �الحو�مة ١٬٢٢٥  ١٬١٤٢
 

 الزكاة وضریبة الدخل -۲٤
 تم احتساب ضر��ة الز�اة والدخل المستحقة على الشر�ة وفًقا ألنظمة الز�اة وضر��ة الدخل في المملكة العر��ة السعود�ة.

 
۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۸۲۰۱دیسمبر  ۳۱     

 تم حساب مخصص الز�اة وضر��ة الدخل للسنة وفقا لما یلي: الف لایر سعودي  الف لایر سعودي
 رأس المال ٤٩٠٬٠٠٠  ٤٩٠٬٠٠٠
 ود�عة نظام�ة (٧٣٬٥٠٠)  (٧٣٬٥٠٠)

 إحت�اطي نظامي ٣١٬٩٤٤  ٣١٬٩٤٤
 خسائر متراكمة (٩٧٬٥١٢)  (١٢٨٬١٢٠)

 نها�ة الخدمة مكافأة ٢٠٬٦٧٦  ١٨٬٦٣٩
 إستثمارات محتفظ بها حتى تار�خ أإلستحقاق (٣٥٤٬٥٨٤)  (٢٥٤,١٩١)

 مخصصات افتتاح�ة أخرى  ١٣٠٬٢١٤  ٦٧٬٤٦٩
 صافي –أثاث وتجهیزات ومعدات مكتب�ة  (١٬٩٠٢)  (٢٬٦٦٧)

١٤٥٬٣٣٦  ١٤٩٬٥٧٤  
 (خسارة) دخل السنة (٦٠٬١٧٢)  ٣٦٬٦٠٨
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلها ١١٬٠٨٠  ٢٥٬٩٢٨
 نها�ة الخدمة مكافأة (٢,٦٥٨)  ٢٬٠٣٧

 مخصصات فن�ة أخرى  ٤٢٬٥٠٣  (١٬٧٦٠)
 الر�ح المعدل للسنة (٩٬٢٤٧)  ٦٢٬٨١٣

 الوعاء االز�وي  ١٣٦٬٠٨٩  ٢١٢٬٣٨٧
 )%٢٠١٧/٩٩( %٩٩المسند الى المساهمین السعودیین  ١٣٤٬٧٢٨  ٢١٠٬٢٦٣

 ٪٢,٥الز�اة  ٣٬٣٦٨  ٥٬٢٥٧

 )%٢٠١٧/١( %١سعودیین المسند الى المساهمین الغیر  (٩٢)  ٦٢٨

 %٢٠ضر��ة الدخل  -  ١٢٦

 الز�اة وضر��ة الدخل ٣٬٣٦٨  ٥٬٣٨٢
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٥۰ 
  

 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل -۲٤
 تم احتساب الز�اة وضر��ة الدخل المستحقة على الشر�ة بناًء على تقدیرات اإلدارة.

 
۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱    :يالحر�ة في الز�اة المستحقة هي �ما یل 

  الف لایر سعودي  الف لایر سعودي
 الرصید في بدا�ة السنة ٢٣٬٠٧٣  ٢٠٬٢٨١
 الز�اة المحملة للسنة ٣٬٩٠٠  ٥٬٦٠٠

 الز�اة المدفوعة خالل السنة (٥٬١٨٥)  (٢٬٨٠٨)
 الرصید في نها�ة السنة ٢١٬٧٨٨  ٢٣٬٠٧٣

    

 ف�ما یلي الحر�ة في ضر��ة الدخل المستحقة:   

۷۲۰۱دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱     
  الف لایر سعودي  الف لایر سعودي

 الرصید في بدا�ة السنة ٦٣٥  ٤٠٠
 الضر��ة المحملة للسنة ١٠٠  ٤٠٠

 ضر��ة الدخل المدفوعة خالل السنة (٣٥)  (١٦٥)
 الرصید في نها�ة السنة ٧٠٠  ٦٣٥

 
 .سي إلى �عض التعدیالت وفًقا للوائح المال�ة ذات الصلة�شكل رئ� والنتائج الز�و�ةاالختالفات بین النتائج المال�ة  ترجع

 
 انظمـة الز�ـاةتخضـع تم احتساب الوعاء الز�وي استنادًا إلـى فهـم الشـر�ة ألنظمـة الز�ـاة المعمـول بهـا فـي المملكـة العر��ـة السـعودي, 

 .مة من قبل الشر�ةقد تختلف عن االقرارات الز�و�ة المقد الهیئةستصدرها  التيإلى تفسیرات مختلفة والر�وط 
 

 الز�وى: الموقف
 .شهادات الز�اة المقیدةوحصلت على  ٢٠١٧وحتى  ٢٠٠٩عن السنوات من  ةالز�وى اتقدمت الشر�ة االقرار 

 
ف�مـــا یتعلـــق مـــن الهیئـــة العامـــة للز�ـــاة والـــدخل  ٢٠٠٨حتـــى  ٢٠٠٥الر�ـــوط الز�و�ـــة للســـنوات مـــن لمت الشـــر�ة تســـا ,٢٠١٧خـــالل 

�مبلــغ والتزامــات ضـر��ة اســتقطاع ملیـون ر�ــال سـعودي  ٦,٠١�التزامـات ز�ــاة �مبلــغ  المطال�ــةالقد�مـة  شــر�ةمـن ال �المحفظـة المحولــة
�اف�ــة. قـدمت اإلدارة اعتراًضــا علــى  االســتقطاعملیـون ر�ــال سـعودي. تعتقــد اإلدارة أن المخصصــات الحال�ـة للز�ــاة وضـر��ة  ١٦,٠٩
ــا لصــالح  ٢٠١٧جــابي. ومــع ذلــك ، خــالل عــام المــذ�ورة أعــاله وهــي واثقــة مــن تلقــي حكــم إ� الر�ــوط ، أصــدرت الشــر�ة ضــماًنا بنكً�

 ).٨ملیون ر�ال سعودي) (إ�ضاح  ٢٢,٠٩٦: ٢٠١٧ملیون ر�ال سعودي ( ٢٢,٠٩٦�ق�مة  الهیئة العامة للز�اة والدخل
 

مـن المسـاهمین بینمـا   %٩٩ لـىع. تطبـق الز�ـاة ٢٠١٧حتى  ٢٠١٢لم تقدم الز�اة الهیئة العامة للز�اة والدخل الر�وط للسنوات من 
 من المساهمین لضر��ة الدخل. %١�خضع 

 
 
 
 
 

 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٥۱ 
  

 رأس المال  – ۲٥
 

 ۱۰ملیون سھم قیمة السھم الواحد  ٤۹ملیون ریـال سعودي مقسم الى  ٤۹۰یبلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر 
 ریـال سعودي. 

م بتخفیض      ۲۰۱۷یونیو  ۰۸ھـ الموافق ۱٤۳۸رمضان  ۱۳أوصى مجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ لقد 
في سھم.  ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ملیون لایر سعودي مقسمة إلى  ٤۰۰ملیون لایر سعودي إلى  ٤۹۰رأس مال الشركة من 

) وافق ۲۰۱۸یونیو  ۷ھـ (الموافق  ۱٤۳۹رمضان  ۲۳إجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقدة بتاریخ 
تغیرات المطلوبة في لوائح الشركة المتعلقة بھذا التخفیض حیث تم تخفیض رأس المساھمون على ھذا التخفیض وال

أسھم یحتفظ بھا المساھمون  ٥٫٤٤سھم مقابل كل  ۱سیكون التخفیض من خالل تخفیض ملیون و ۹۰المال بمبلغ 
شركات. لن الغرض من تخفیض رأس المال ھو إعادة ھیكلة رأس المال للشركة بما یتماشى مع قانون الإن حالیاً. 

 یكون ھناك تأثیر لتخفیض رأس المال على االلتزامات المالیة للشركة. 
ً إلى  ٤۰۰مبلغ  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱بلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع في  ملیون لایر سعودي مقسما

 .لایر سعودي ۱۰ملیون سھم القیمة األسمیة لكل سھم  ٤۰
 

 إدارة رأس المال - ۲٦
ھداف من قبل الشركة للحف�اظ عل�ى نس�ب رأس م�ال جی�دة م�ن أج�ل دع�م أھ�دافھا التجاری�ة وزی�ادة قیم�ة یتم تعیین األ
 المساھمین.

تقوم الشركة، بصورة منتظمة، بإدارة متطلبات رأس المال وذل�ك بتق�دیر حج�م اإلنخف�اض ب�ین مس�تویات رأس الم�ال 
ال الحالي على ضوء التغیرات ف�ي ظ�روف الس�وق المسجلة والمطلوبة. یتم إجراء التعدیالت على مستویات رأس الم

وخص��ائص المخ��اطر المتعلق��ة بنش��اطات الش��ركة. وللحف��اظ عل��ى أو تع��دیل ھیك��ل رأس الم��ال، یج��وز للش��ركة تع��دیل 
 مقدار توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم.

 
المفروض�ة م�ن الخ�ارج خ�الل الفت�رة المالی�ة في رأي مجلس اإلدارة ، التزمت الشركة بالكامل بمتطلبات رأس المال 

 المذكورة.
 السھم األساسي والمخفض ربحیة (خسارة) – ۲۷

 
الم�رجح تم حساب (الخسارة) / ربحیة السھم للسنة عن طریق قسمة صافي (الخسارة) / الدخل للس�نة عل�ى المتوس�ط 

ع�ن طری�ق إقفال�ھ م�ع الخس�ائر المتراكم�ة  لعدد األسھم المصدرة والقائمة للس�نة. قام�ت الش�ركة بتخف�یض رأس مالھ�ا
الم�رجح لع�دد األس�ھم العادی�ة المص�درة والمس�تحقة ف�ي الع�ام ) ، ونتیجة ل�ذلك ت�م إع�ادة تحدی�د المتوس�ط ۲٥(إیضاح 

 ملیون سھم ، وبالتالي یتم إعادة بیان ربحیة السھم. ٤۰السابق إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٥۲ 
  

 . معلومات اضافیة ۲۸

 ز المالي أ)  قائمة المرك

 
 م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 االجمالي عملیات المساھمین عملیات التأمین االجمالي عملیات المساھمین عملیات التأمین 
 ألف لایر سعودي 

       الموجودات
 ۱۳۸٬۷۹٦ ۹٤٬۸٤۳ ٤۳٬۹٥۳ ۸۹٬٥۳۳ ۱٬۰٥٦ ۸۸٬٤۷۷ ما في حكمھنقد وال

 - ۱٦۹٬۷۳٦ ، صافيوإعادة تأمینأقساط تأمین 
۱٦۹٬۷۳٦ 

 ۲٥۳٬٦۲۱ - ۲٥۳٬٦۲۱ 
 ۲۰٤٬۷۹۲ - ۲۰٤٬۷۹۲ ۹٤٬۷٥۰ - ۹٤٬۷٥۰ حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة 

 ۸۹٬۳۸٤ - ۸۹٬۳۸٤ ۸۸٬۱٦۹ - ۸۸٬۱٦۹ حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة 
المتكبدة غیر حصة معیدي التأمین من المطالبات 

 ۲۰۲٬٥۲۱ - ۲۰۲٬٥۲۱ ۱۳٥٬٦۳۷ - ۱۳٥٬٦۳۷ المبلغ عنھا
 ۱۰٬۳۰۱ - ۱۰٬۳۰۱ ٥٬٦۹۹ - ٥٬٦۹۹ تكالیف إقتناء وثائق مؤجلة

 ۳۹٥٬۰۷۷ ۱۳٤٬۷٥٥ ۲٦۰٬۳۲۲ ۳۸٤٬۷٥٥ ۲۲٤٬٥۹٦ ۱٦۰٬۱٥۹ إستثمارات
 ٦۲٬۹٤٤ ٦۲٬۹٤٤ - ٤٬۷۰۰ ٤٬۷۰۰ - تأمینال عملیات من مستحق

 ٥۳٬۹۱۷ ۱٬۲۷۱ ٥۲٬٦٤٦ ٤۷٬۲۰۱ ۱٬۳۷۸ ٤٥٬۸۲۳ مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
 ۲٬٦٦۷ - ۲٬٦٦۷ ۱٬۹۰۲ - ۱٬۹۰۲ ممتلكات ومعدات، صافي

 ۷۸٬٤۰۰ ۷۸٬٤۰۰ - ۷۸٬٤۰۰ ۷۸٬٤۰۰ - الشھرة
 ۷۳٬٥۰۰ ۷۳٬٥۰۰ - ۷۳٬٥۰۰ ۷۳٬٥۰۰ - ودیعة نظامیة

 ۱٬٤٤۸ ۱٬٤٤۸ - ۲٬٦۳٥ ۲٬٦۳٥ - عائد إستثمار الودیعة النظامیة
 ۷۹۰٬۳٥۲ ۳۸٦٬۲٦٥ ۱٬۱۷٦٬٦۱۷ ۱٬۱۲۰٬۲۰۷ ٤٤۷٬۱٦۱ ۱٬٥٦۷٬۳٦۸ 

)٤٬۷۰۰( - ناقصا: حذف العملیات المتداخلة  )٤٬۷۰۰(  - )٦۲٬۹٤٤(  )٦۲٬۹٤٤(  

 ۱٬٥۰٤٬٤۲٤ ۳۸٤٬۲۱۷ ۱٬۱۲۰٬۲۰۷ ۱٬۱۷۱٬۹۱۷ ۳۸۱٬٥٦٥ ۷۹۰٬۳٥۲ إجمالي الموجودات
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٥۳ 
  

 . معلومات اضافیة (تتمة)۲۸

 أ)  قائمة المركز المالي (تتمة)

 م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ 
 االجمالي عملیات المساھمین عملیات التأمین االجمالي عملیات المساھمین عملیات التأمین 
 ألف لایر سعودي 

       المطلوبات
 ۹٬۱۷۷ - ۹٬۱۷۷ ۱۹٬۳٦۱ - ۱۹٬۳٦۱ دائنة مطالبات حملة الوثائق

 ۹۷٬۳٦۲ ٦۱۷ ۹٦٬۷٤٥ ٥٥٬۸۱۳ ٥٦۰ ٥٥٬۲٥۳ مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۱۷۸٬۱٤٥ - ۱۷۸٬۱٤٥ ۱۲۲٬۲۲۷ - ۱۲۲٬۲۲۷ ذمم دائنة لمعیدي التأمین
 ۲۷۰٬۳۷٤ - ۲۷۰٬۳۷٤ ۱٤۱٬۰٥۱ - ۱٤۱٬۰٥۱ أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ۳۱٬٤٦۰ - ۳۱٬٤٦۰ ۱۹٬۲۹٥ - ۱۹٬۲۹٥ عموالت إعادة تأمین غیر مكتسبة
 ۱۲۲٬۹۲۷ - ۱۲۲٬۹۲۷ ۱۱۱٬٥۸٦ - ۱۱۱٬٥۸٦ مطالبات تحت التسویة

 ۲۸۱٬٦۳۸ - ۲۸۱٬٦۳۸ ۲۰۹٬٤۸۱ - ۲۰۹٬٤۸۱ ات متكبدة غیر المبلغ عنھامطالب
 ۳٬٥٦٦ - ۳٬٥٦٦ ۱٦٬٤٥٤ - ۱٦٬٤٥٤ إحتیاطي عجز أقساط تأمین

 ٦٬۹۲٥ - ٦٬۹۲٥ ۳٦٬٥۳۹ - ۳٦٬٥۳۹ إحتیاطیات فنیة أخرى
 ٦۲٬۹٤٤ - ٦۲٬۹٤٤ ٤٬۷۰۰ - ٤٬۷۰۰ لمساھمینا عملیات إلى مستحقة مبالغ

 ۲۷۰ ۲۷۰ - ۲۷۰ ۲۷۰ - قةعال ذات جھات إلى مستحق
 ۲۰٬٦۷٦ - ۲۰٬٦۷٦ ۱۸٬۰۱۸ - ۱۸٬۰۱۸ مكافأة نھایة الخدمة

 ۳٦٬۰۳۷ - ۳٦٬۰۳۷ ۳٦٬۰۳۷ - ۳٦٬۰۳۷ فائض عملیات التأمین
 (٤۰۷) - (٤۰۷) (۸٦) - (۸٦) إحتیاطي خسارة القیمة العادلة لإلستثمارات

 ۲۳٬۷۰۸ ۲۳٬۷۰۸ - ۲۲٬٤۸۸ ۲۲٬٤۸۸ - الزكاة وضریبة الدخل
 ۱٬٤٤۸ ۱٬٤٤۸ - ۲٬٦۳٥ ۲٬٦۳٥ -   إستثمار الودیعة النظامیة المستحق لساماعائد 

 ۷۸۹٬۹۱٦ ۲٥٬۹٥۳ ۸۱٥٬۸٦۹ ۱٬۱۲۰٬۲۰۷ ۲٦٬۰٤۳ ۱٬۱٤٦٬۲٥۰ 
 (٦۲٬۹٤٤) - (٦۲٬۹٤٤) (٤٬۷۰۰) - (٤٬۷۰۰) ناقصا: حذف العملیات المتداخلة

 ۱٬۰۸۳٬۳۰٦ ۲٦٬۰٤۳ ۱٬۰٥۷٬۲٦۳ ۸۱۱٬۱٦۹ ۲٥٬۹٥۳ ۷۸٥٬۲۱٦ إجمالي المطلوبات
       

       حقوق المساھمین
 ٤۹۰٬۰۰۰ ٤۹۰٬۰۰۰ - ٤۰۰٫۰۰۰ ٤۰۰٫۰۰۰ - رأس المال

 ۳۱٬۹٤٤ ۳۱٬۹٤٤ - ۳۱٫۹٤٤ ۳۱٫۹٤٤ - الودیعة النظامیة
 (۹۷٬٥۱۲) (۹۷٬٥۱۲) - (۷۱٬٦۸٤) (۷۱٬٦۸٤) - خسائر متراكمة

 (۳٬۳۱٤) (۳٬۳۱٤) - ٥۲ ٥۲ - إحتیاطي خسارة القیمة العادلة لإلستثمارات

 ٤۲۱٬۱۱۸ ٤۲۱٬۱۱۸ - ۳٦۰٬۳۱۲ ۳٦۰٬۳۱۲ - الي حقوق الملكیةإجم
 مكافأة نھایة الخدمة إلتزام حتیاطي إعادة قیاسإ

 - - - ٤۳٦ - ٤۳٦ المتعلقة بعملیات التأمین

 ٤۲۱٬۱۱۸ ٤۲۱٬۱۱۸ - ۳٦۰٬۷٤۸ ۳٦۰٬۳۱۲ ٤۳٦ لك�ةحقوق الم إجمالي

 ۱٬٥۰٤٬٤۲٤ ٤٤۷٬۱٦۱ ۱٬۰٥۷٬۲٦۳ ۱,۱۷۱٬۹۱۷ ۳۸٦,۲٦٥ ۷۸٥٬٦٥۲ إجمالي المطلوبات و حقوق الملكیة

 ۲۲٬۰۹٦   ۲۲٬۰۹٦   اإللتزامات والتعھدات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٥٤ 
  

 .معلومات اضافیة (تتمة)۲۸

 قائمة الدخل  )ب
 

دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في    

 عملیات التأمین 
عملیات 

 المساھمین
م ۲۰۱۸

 عملیات التأمین األجمالي
عملیات 
 المساھمین

م ۲۰۱۷ 
 األجمالي

  سعوديألف لایر 
        اإلیرادات

        إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 ٥٧٩٬٩٨٣  - ٥٧٩٬٩٨٣ ٣٩١٬٩٦٨ - ٣٩١٬٩٦٨ مباشر

 ٥٨٢  - ٥٨٢ - - - إعادة تأمین

 ٥٨٠٬٥٦٥  - ٥٨٠٬٥٦٥ ٣٩١٬٩٦٨ - ٣٩١٬٩٦٨ 

        أقساط إعادة التامین المسندة:

 (١٣,٣٢٨)  - (١٣٬٣٢٨) (١٢٬٢٧١) - (١٢٬٢٧١) محلي

 (٤١٨٬٩٤٤)  - (٤١٨٬٩٤٤) (٢٧٣٬٤٤٥) - (٢٧٣٬٤٤٥) أجنبي

 (٢٨٥٬٧١٦) - (٢٨٥٬٧١٦) (٤٣٢٬٢٧٢) -  (٤٣٢٬٢٧٢) 

        مصاریف فائض الخسارة

 (٢٦٣)  - (٢٦٣) (٢٧٠) - (٢٧٠) محلي

 (٣٬٣٩٧)  - (٣٬٣٩٧) (٢٬٣٨٣) - (٢٬٣٨٣) أجنبي

 )٣٬٦٦٠(  - )٣٬٦٦٠( )٢٬٦٥٣( - )٢٬٦٥٣( 
        

 ١٤٤٬٦٣٣  - ١٤٤٬٦٣٣ ١٠٣٬٥٩٩ - ١٠٣٬٥٩٩ صافي أقساط التامین المكتتبة
التغیر في أقساط التامین غیر المكتسبة، 

 ٤٤٬٢٧٤  - ٤٤٬٢٧٤ ١٩٬٢٨٢ - ١٩٬٢٨٢ صافي

 ١٨٨٬٩٠٧  - ١٨٨٬٩٠٧ ١٢٢٬٨٨١ - ١٢٢٬٨٨١ صافي أقساط التامین المكتسبة

 ٥٩٬٢٥١  - ٥٩٬٢٥١ ٤٩٬٦٤٠ - ٤٩٬٦٤٠ عمولة إعادة تأمین مكتسبة
 ۲٤۸٬۱٥۸  - ۲٤۸٬۱٥۸ ۱۷۲٬٥۲۱ - ۱۷۲٬٥۲۱ إجمالي اإلیرادات

        
        تكالیف ومصروفات اإلكتتاب
 ۳٦٦٬۷۹۲  - ۳٦٦٬۷۹۲ ۲۱۲٬۹٤٦ - ۲۱۲٬۹٤٦ إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معیدي التأمین من المطالبات 
 (۱۸۲٬۸۱۱)  - (۱۸۲٬۸۱۱) (۱۳۸٬۰۳٥) - (۱۳۸٬۰۳٥) المدفوعة

 ۱۸۳٬۹۸۱  - ۱۸۳٬۹۸۱ ۷٤٬۹۱۱ - ۷٤٬۹۱۱ صافي المطالبات 
التغیر في المطالبات تحت التسویة و 

 (۳۰٬۷۸٥)  - (۳۰٬۷۸٥) (۱۰٬۱۲٦) - (۱۰٬۱۲٦) إحتیاطیات فنیة أخرى، صافي
في المطالبات المتكبدة غیر  اتالتغیر

 (۹٦٬۰۱۰)  - (۹٦٬۰۱۰) (٥٬۲۷۲) - (٥٬۲۷۲) المبلغ عنھا، صافي
 ٥۷٬۱۸٦  - ٥۷٬۱۸٦ ٥۹٬٥۱۳ - ٥۹٬٥۱۳ افي المطالبات المتكبدةص

 ٣٬١٧٠  - ٣٬١٧٠ ١٢٬٨٨٨ - ١٢٬٨٨٨ احتیاطي عجز أقساط التامین
 (٤٬٩٣٠)  - (٤٬٩٣٠) ٢٩٬٦١٥ - ٢٩٬٦١٥ احتیاطیات فنیة أخرى

 ١٨٬١٥٦  - ١٨٬١٥٦ ١٣٬٨٨٥ - ١٣٬٨٨٥ تأمین اقتناء وثائق تكالیف
 ٣٬٥١٣  - ٣٬٥١٣ ٣٬٢٧٨ - ٣٬٢٧٨  اكتتاب أخرى اریفمص

 ۷۷٬۰۹٥  - ۷۷٬۰۹٥ ۱۱۹٬۱۷۹ - ۱۱۹٬۱۷۹ إجمالي تكالیف ومصروفات اإلكتتاب
        

 ۱۷۱٬۰٦۳  - ۱۷۱٬۰٦۳ ٥۳٬۳٤۲ - ٥۳٬۳٤۲ صافي دخل اإلكتتاب
        
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٥٥ 
  

 .معلومات اضافیة (تتمة)۲۸

 ب) قائمة الدخل (تتمة)

 
دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في    

 مینعملیات التأ 
عملیات 

 المساھمین
 م ۲۰۱۸

 عملیات التأمین األجمالي
عملیات 
 المساھمین

 م ۲۰۱۷ 
 األجمالي

 ألف لایر سعودي 
        إیرادات تشغیل أخرى/(مصروفات) 

 (١٢١٬٧٧٠)  (۱٬۰۰۱) (۱۲۰٬۷٦۹) (١١٣٬٨٤٧) (٢٬٢٠٧) (١١١٬٦٤٠) مصروفات عمومیة وإداریة
 (٢٥٬٩٢٨)  - (۲٥٬۹۲۸) (١١٬٠٨٠) - (١١٬٠٨٠) مخصص دیون مشكوك فیھا

 (١٬١٤٢)  (۱٬۱٤۲) - (١٬٢٢٥) (١٬٢٢٥) - مكافأة مجلس االدارة
اطفاء استثمارات محتفظ بھا حتى 

 ٣٨١  ۱۸۸ ۱۹۳ ٣٩٢ ١٨٨ ٢٠٤ تاریخ اإلستحقاق
 ١٠٬٥٥٣  ٥٬٦۰۲ ٤٬۹٥۱ ١١٬٤٧٧ ٦٬٩٢١ ٤٬٥٥٦ ولة على اإلستثماراتعمدخل 

 ١٬١٥٩  ۷۳۳ ٤۲٦ (٢٬٩٣٢) (٢٬٤٢١) (٥١١) مارمحققة من االستث/ ربح  (خسارة) 
 ٥٬٨٧٣  - ٥٬۸۷۳ ٣٬٧٠١ - ٣٬٧٠١ ایرادات اخرى

تشغیل / إیرادات  إجمالي (مصروفات)
 (۱۳۰٬۸۷٤)  ٤٬۳۸۰ (۱۳٥٬۲٥٤) (۱۱۳٬٥۱٤) ۱٬۲٥٦ (۱۱٤٬۷۷۰) أخرى

        
 ٤۰,۱۸۹  ٤٬۳۸۰ ۳٥٬۸۰۹ (٦۰٬۱۷۲) ۱٬۲٥٦ (٦۱٬٤۲۸)  للسنة الدخل) / الخسارةصافي (
لخسارة)/ الدخل ل(المساھمین تعویض 

 (۳٦٬٦۰۸)  (٤٬۳۸۰) (۳۲٬۲۲۸) ٦۰٬۱۷۲ (۱٬۲٥٦) ٦۱٬٤۲۸  االى المساھمین محولال
صافي الدخل المحول الى عملیات 

 ۳٬٥۸۱  - ۳٬٥۸۱ - - - التأمین
سھم (بالریال / الربح لكل ) رة(الخسا 

      السعودي لكل سھم)
 

 
ھم العادیة المتوسط المرجح لعدد األس

  - ٤۰٫۰۰۰  - القائمة (باآلالف)
 ٤۰٫۰۰۰ 

األساسیة )/ الربح الخسارة (
 ریالبالسھم (لكل والمخفضة 

  - (۱.٥۰)  - ۲۰۱۷ –المعدل  – )السعودي

 
۰.۹۲ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٥٦ 
  

 . معلومات اضافیة (تتمة)۲۸

 قائمة الدخل الشامل ج) 

 
 

دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في    
عملیات  

 التأمین
عملیات 

 المساھمین
م ۲۰۱۸

 األجمالي
عملیات 
 التأمین

عملیات 
  المساھمین

 م۲۰۱۷
 األجمالي 

 ألف لایر سعودي 

 ٤۰٬۱۸۹  ۳٦٬٦۰۸ ۳٬٥۸۱ (٦۰٬۱۷۲) (٦۰٬۱۷۲) - ة سنلل/ الدخل (الخسارة)  صافي

        رخاأل الشامل الدخل /(الخسارة)  

قا الى قائمة عادة تصن�فها الحإ لن یتمبنود 
 في الفترات الالحقةالدخل 

       

مكافأة نها�ة  الر�ح اإلكتواري من إلتزام
  الخدمة

٤۳٤ - ٦۳٦  -  - 

عادة تصن�فها الحقا إ �مكن ان  یتمبنود 
      في الفترات الالحقةالى قائمة الدخل 

 

 

      أستثمارات متاحة للب�ع:
 

 

 ۱٬۸٤۹ (٥٤) ۷٤٦ ۹۳٥ (۱۸۹) صافي التغیر في الق�مة العادلة-
 

۱٬۷۹٥ 

 (۹٤۹) - ۲٬۹٤۲ ۲٬٤۳۱ ٥۱۱ صافي الم�الغ المحولة الى قائمة الدخل-
 

(۹٤۹) 

 ۳۷٬٥۰۸ ۳٬٥۲۷ (٥٦٬۰٤۸) (٥٦٬۸۰٦) ۷٥۸ إجمالي  (الخسارة) / الدخل الشامل للسنة
 

٤۱٬۰۳٥ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٥۷ 
  

 . معلومات اضافیة (تتمة)۲۸

 النقدیة  قائمة التدفقاتد) 

 للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر 

 عملیات المساھمین عملیات التأمین 
م ۲۰۱۸

 عملیات التأمین األجمالي
عملیات 
 المساھمین

م ۲۰۱۷
 األجمالي

 ألف لایر سعودي 
       النقدیة من األنشطة التشغیلیة التدفقات

 ٤٠٬١٨٩ ۳٦٬٦۰۸ ۳٬٥۸۱ )٦٠٬١٧٢( )٦٠٬١٧٢( - صافي (خسارة) / دخل للسنة 
       

       التعدیالت للبنود غیر النقدیة:
 ١٬٥٣٠ - ١٬٥٣٠ ١٬٣٢٨ - ١٬٣٢٨ إستھالكات الممتلكات والمعدات

 ٢٥٬٩٢٨ - ٢٥٬٩٢٨ ١٠٬٩٧٦ - ١٠٬٩٧٦ مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 )١٬١٥٩( (۹٤۹) (۲۱۰) ٢٬٩٤١ ۲٬٤۳۰ ٥۱۱ محققة من االستثمارات /ربح(خسارة) 

ات محتفظ بھا حتى تاریخ اطفاء استثمار
 )٣٨١( (۱۸۸) (۱۹۳) )٣٩٣( (۱۸۸) (۲۰٥) اإلستحقاق

 ٢٬٠٣٧ - ۲٬۰۳۷ ٢٬٤٢٦ - ۲٬٤۲٦ مخصص مكافأة نھایة الخدمة
 ۱٥٬۰۳٦ (٥۷٬۹۳۰) (٤۲٬۸۹٤) ۳۲٬٦۷۳ ۳٥٬٤۷۱ ٦۸٬۱٤٤ 

       التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
 )٦٥٬٧٠٥( - )٦٥٬٧٠٥( ٧٢٬٩٠٩ - ٧٢٬٩٠٩ وإعادة تأمینأقساط تأمین 

 )١٩٬٨٨٦( - )١٩٬٨٨٦( ١١٠٬٠٤٢ - ١١٠٬٠٤٢ حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة 
حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت 

 ٥٢٬٨٤٢ - ٥٢٬٨٤٢ ١٬٢١٥ - ١٬٢١٥ التسویة 
المتكبدة حصة معیدي التأمین من المطالبات 

 )٢٣٬٠٥٠( - )٢٣٬٠٥٠( ٦٦٬٨٨٤ - ٦٦٬٨٨٤ غیر المبلغ عنھا
 ٤٢٥ - ٤٢٥ ٤٬٦٠٢ - ٤٬٦٠٢ تكالیف إقتناء وثائق مؤجلة

 )٢١٬٧٩٧( ۳٤ (۲۱٬۸۳۱) ٦٬٧١٤ (۱۰۷) ٦٬۸۲۱ مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 )٢٠٦( (۲۰٦) - )١٬١٨٧( )١٬١٨٧( - عموالت مستحقة على ودیعة نظامیة

 ٥٧٢ - ٥٧٢ ١٢٬٨٨٨ - ١٢٬٨٨٨ إحتیاطي عجز أقساط تأمین
 )٢٬٣٣٢( - )٢٬٣٣٢( ٢٩٬٦١٤ - ٢٩٬٦١٤ إحتیاطیات فنیة أخرى

 )٢٬٥٥٠( - )٢٬٥٥٠( ١٠٬١٨٤ - ١٠٬١٨٤ مطالبات حملة الوثائق وذمم دائنة
 ٤٣٬٧٧٠ ۲۳۰ ٤۳٬٥٤۰ )٤١٬٥٤٩( )٥۷( (٤۱٬٤۹۲) مصاریف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٥١٬٠٨١ - ٥١٬٠٨١ )٥٥٬٩١٨( - )٥٥٬٩١٨( ذمم دائنة لمعیدي التأمین
 )٢٤٬٣٨٨( - )٢٤٬٣٨٨( )١٢٩٬٣٢٣( - )١٢٩٬٣٢٣( أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ٦٠٠ - ٦٠٠ )١٢٬١٦٥( - )١٢٬١٦٥( عموالت إعادة تأمین غیر مكتسبة
 )٨٣٬٦٢٦( - )٨٣٬٦٢٦( )١١٬٣٤١( - )١١٬٣٤١( مطالبات تحت التسویة

 )٧٢٬٩٦١( - )٧٢٬٩٦١( )٧٢٬١٥٧( - )٧٢٬١٥٧( مطالبات متكبدة غیر المبلغ عنھا
 ٢٠٦ ۲۰٦ - ١٬١٨٧ ١٬١٨٧ -   عائد إستثمار الودیعة النظامیة المستحق لساما

 ١٢٬٦٢٢ - ۱۲٬٦۲۲ ٤١٬٧٥٦ - ٤۱٬۷٥٦ مستحق لعملیات المساھمین
 (١٢٬٦٢٢) (۱۲٬٦۲۲) - (٤١٬٧٥٦) (٤۱٬۷٥٦) - مستحق لعملیات التأمین

 ٤۹٬٥٥٥ (۹۹٬۸٥۰) (٥۰٬۲۹٥) (۱۲۱٬۹۷٤) ۲۳٬۱۱۳ (۹۸٬۸٦۱) 
 - - - )٤٬٦٤٨( - (٤٬٦٤۸) المدفوعةفأة نھایة الخدمة مكا

 )٢٬٩٧٣( (۲٬۹۷۳) - )٥٬٢٢٠( (٥٬۲۲۰) - الزكاة وضریبة الدخل المدفوعة
صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) 

 (۱۰۱٬۸۳٤) ۲۰٬۱٤۰ (۱۲۱٬۹۷٤) (٦۰٬۱٦۳) (۱۰٥٬۰۷۰) ٤٤٬۹۰۷ األنشطة التشغیلیة
       

 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٥۸ 
  

 تتمة). معلومات اضافیة (۲۸

 قائمة التدفقات النقدیة (تتمة)د) 

 للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر 

 عملیات المساھمین عملیات التأمین 
م ۲۰۱۸

 عملیات التأمین األجمالي
عملیات 
 م األجمالي۲۰۱۷ المساھمین

 ألف لایر سعودي 
       التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة

 ۲۱۰٬٦۷۰ ۷٤,٦۰۰ ۱۳٦٬۰۷۰ - - - ودائع ألجل
 (۱۹٤٬٤٦۸) (۷۲٬۰٦۳) (۱۲۲٬٤۰٥) - - - إستثمارات شراء

 ۱٦۲٬٦٥۳ ۷۰٬۸۹۸ ۹۱٬۷٥٥ ۱۱٬٤٦۳ ۱۱٬۲۸۳ ۱۸۰ المتحصل من بیع إستثمارات
 - - - - - - استحقاق الودائع قصیرة األجلالمتحصل من 

 (۱٬۲۲۹) - (۱٬۲۲۹) (٥٦۳) - (٥٦۳) ممتلكات ومعدات شراء
األنشطة  من )/الناتجفي المستخدم(صافي النقد 
 ۱۷۷٬٦۲٦ ۷۳٬٤۳٥ ۱۰٤٬۱۹۱ ۱۰,۹۰۰ ۱۱٬۲۸۳ (۳۸۳) اإلستثماریة

       
 ۷٥٬۷۹۲ ۹۳٬٥۷٥ (۱۷٬۷۸۳) (٤۹٬۲٦۳) (۹۳٬۷۸۷) ٤٤٬٥۲٤ صافي التغیر في النقد و ما في حكمھ

 ٦۳٬۰۰٤ ۱٬۲٦۸ ٦۱٬۷۳٦ ۱۳۸٬۷۹٦ ۹٤٬۸٤۳ ٤۳٬۹٥۳ النقد وما في حكمھ، بدایة الفترة
 ۱۳۸٬۷۹٦ ۹٤٬۸٤۳ ٤۳٬۹٥۳ ۸۹٬٥۳۳ ۱٬۰٥٦ ۸۸٬٤۷۷ ي حكمھ، نھایة الفترةالنقد وما ف

       معلومات غیر نقدیة:
التغیر في القیمة العادلة لألستثمارات المتاحة 

 ٤۹٤ ٤۹٤ - ٦۱۷ ٦٥٤ ۳۲۲ للبیع
 

 الشھرة – ۲۹
 

اس�تحوذت الش�ركة عل�ى عملی�ات البح�رین ("الب�ائع") وبن�اًء علیھ�ا  –الشركة اتفاقیة مع یو. س�ي. أی�ھ للت�أمین  ابرمت
ملی��ون  ٦٥٦٫۹٥بمبل��غ إجم��الي مق��داره  ۲۰۰۸دیس�مبر  ۳۱ت�أمین الب��ائع ف��ي المملك��ة العربی�ة الس��عودیة اعتب��اراً م��ن 

ملی�ون ری�ـال س�عودي. ت�م اعتم�اد المعامل�ة م�ن قب�ل مؤسس�ة النق�د العرب�ي  ۷۸٫٤ریـال سعودي ومبلغ شھرة مق�داره 
وبع�د الحص�ول عل�ى الموافق�ة  ۲۰۰۸ع�ام رة المستحق للبائع تم دفعة بالكامل بع�د السعودي ("المؤسسة"). مبلغ الشھ

 .مؤسسة النقد العربي السعوديالمحددة من 
 

إن تحدید مدى تعرض الشھرة النخفاض القیمة یتطلب تقدیر المبلغ القابل لالسترداد من الوح�دات المحقق�ة للنق�د الت�ي 
ب��ل لالس��ترداد اس��تناداً إل��ى احتس��اب القیم��ة قی��د االس��تعمال باس��تخدام توقع��ات تتعل��ق بھ��ا الش��ھرة. ت��م تحدی��د المبل��غ القا

 إجم�الي التدفقات النقدیة م�ن الموازن�ات المالی�ة المعتم�دة م�ن قب�ل مجل�س اإلدارة الت�ي تغط�ي م�دة خم�س س�نوات. إن
مع�دل  كم�ا أن. ) ٪٤٥٫۷ :۲۰۱۷ (%۳٥٫۳: ۲۰۱۸ في عام المكتتبة قساط التأمینجمالي أإل فدلمستھمعدل النمو ا

 یتراوح بین) ۲۰۲۳ -۲۰۲۰خالل السنوات األربع القادمة (المكتتبة إلجمالي أقساط التأمین  المستھدفالنمو السنوي 
مع��دل النم��و المس��تخدم یش��یر إل��ى أن الت��دفقات النقدی��ة م��ن  كم��ا أن). %۱٥إل��ى  %۱۰: ۲۰۱۷( %۱۱إل��ى  ۱۰%

). ومع�دل الخص�م المطب�ق لتوقع�ات %٤٫۲٤: ۲۰۱۷( %٤٫۲٤الوحدات المحقق�ة للنق�د بع�د خم�س س�نوات س�تكون 
 ).%۱۱: ۲۰۱۷( %۱۰التدفقات النقدیة ھو 

 لقد اتضح من نتائج التقییم أن القیمة الدفتریة للشھرة ھي أقل من القیمة القابلة لالسترداد.
 

 إن احتساب القیمة قید االستعمال ھي األكثر حساسیة بالنسبة لالفتراضات التالیة:
 

 أقساط التأمین معدل نمو •
 معدالت الخصم •
 معدالت النمو المستخدمة في استقراء التدفقات النقدیة ما بعد فترة التوقع •

 
تغیراً معقوال محتمال في أي م�ن االفتراض�ات  وجودأما بخصوص تقییم القیمة قید االستعمال، فإن اإلدارة تعتقد بعدم 

 .المركز الماليابلة لالسترداد بشكل كبیرفي تاریخ أعاله قد تتسبب في تجاوز القیمة الدفتریة القیمة الق
 



 الشر�ة المتحدة للتأمین التعاوني
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٥۹ 
  

 إدارة المخاطـر   - ۳۰
 

 حوكمة المخاطر
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة م�ن السیاس�ات واإلج�راءات والوس�ائل الرقابی�ة المق�ررة والت�ي 

الشركة في قبول المخاطر المرغوب بھا  تستخدم الھیكل التنظیمي الحالي لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة. تتركز فلسفة
والمعروف��ة والت��ي تتواف��ق م��ع الخط��ة اإلس��تراتیجیة المتعلق��ة ب��إدارة وقب��ول المخ��اطر والمعتم��دة م��ن مجل��س اإلدارة. 
تتع��رض الش��ركة لمخ��اطر الت��أمین، وإع��ادة الت��أمین، والمخ��اطر المتعلق��ة بالمتطلب��ات النظامی��ة، ومخ��اطر االئتم��ان 

 ألجنبیة وأسعار العمولة ومخاطر السوق.والسیولة والعملة ا
 

  ھیكل إدارة المخاطر
 تم تأسیس ھیكل تنظیمي محكم داخل الشركة لتحدید ومتابعة ومراقبة المخاطر.

  

 مجلس اإلدارة 
إن مجلس اإلدارة ھو الجھة العلیا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حیث یقوم بتقدیم التوجیھات واعتماد اإلستراتیجیات 

 سات لتحقیق األھداف المحددة للشركة.والسیا
 

 اإلدارة العلیا
اإلدارة العلیا مسئولة عن العملیات الیومیة من أجل تحقیق األھداف اإلستراتیجیة ضمن سیاسة محددة مس�بقاً م�ن قب�ل 

 الشركة بشأن قبول المخاطر.
 

  لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلیة
داخل الشركة سنویاً من قبل إدارة المراجعة الداخلیة والتي تقوم بالتأكد من كفای�ة یتم مراجعة عملیات إدارة المخاطر 

اإلجراءات ومن االلتزام بھذه اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلیة ببحث نتائج كاف�ة عملی�ات التق�ویم م�ع اإلدارة 
 العلیا وتقدیم تقریر بالنتائج والتوصیات مباشرة إلى لجنة المراجعة.

 
الھدف الرئیسي الطار إدارة المخاطر المالیة للشركة ھو حمایة الشركة من احداث تعیق تحقی�ق اھ�داف مالی�ة بم�ا  إن

 في ذلك عدم استغالل الفرص.
 

 فیما یلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجھھا الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتخفیف من حدتھا:
 

  إدارة مخاطر التأمین 
وقوع حادث ما مؤمن علیھ مع عدم التأكد من حجم وزمن بإحتمال بموجب عقد تأمین تمثل المخاطرإن المخاطر 

 , وبحكم طبیعة عقد التأمین ، فإن ھذا الخطر عشوائي وبالتالي ال یمكن التنبؤ بھ.المطالبة الناتجة عن ذلك الحادث
لمطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة التي تزید تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا الشركة بموجب ھذه العقود في ا

عن القیمة الدفتریة لمطلوبات التأمین.  ویخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة أكثر من تلك 
المقدرة أصال والتطورات الالحقة للمطالبات طویلة األجل. تتحسن تغیرات المخاطر وذلك بتوزیع مخاطر الخسائر 

ً تكون أقل تأثراً بالتغیرات في أي جزء من عل ى محفظة كبرى من عقود التأمین حیث أن المحافظ األكثر تنوعا
 المحفظة واألحداث غیر المتوقعة.

 
إن السیاس��ات واإلج��راءات المتعلق��ة باألقس��اط وعملی��ات الت��أمین وح��دودھا وأیض��اً وض��وح ص��الحیات تنفی��ذ عملی��ات 

ق االشخاص المخولین المسؤولین عن اختی�ار عق�ود الت�أمین وإع�ادة الت�أمین وغیرھ�ا التأمین ھي التي تنظم بشكل دقی
من الظروف المحیطة. یتم التأكد من تطبیق ھ�ذه ال�نظم بش�كل دوري كم�ا ت�تم مراقب�ة التط�ورات ف�ي الس�وق الع�المي 

س وقواع�د تحك�م عملی�ات واالقلیمي والمحلي. وإذا ما تطلب األمر، یتم التفاعل مع ھذه التطورات وترجمتھ�ا إل�ى أس�
 التأمین.

 
إن مقیاس مراقبة المخاطر الرئیسي بالنس�بة لمخ�اطر الت�أمین یكم�ن ف�ي تحوی�ل ھ�ذه المخ�اطر إل�ى أط�راف ثالث�ة م�ن 

 خالل إعادة التأمین. 
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٦۰ 
  

  (تتمة)إدارة المخاطر  - ۳۰
 (تتمة)إدارة مخاطر التأمین 

 
غیر نسبي مع حدود احتجاز مختلفة تبع�ا لخط�وط االعم�ال. ی�تم یتم وضع عملیة إعادة التأمین المسندة بأساس نسبي و

 تنویع عقود إعادة التأمین بحیث ال تكون الشركة معتمدة على معید تأمین منفرد أو عقد إعادة تأمین منفرد.
 

ال یعف�ي  تستخدم إعادة التأمین إلدارة مخاطر التأمین. وبالرغم من أن الشركة لدیھا ترتیبات إع�ادة ت�أمین، إال أن ھ�ذا
الشركة من مسؤولیتھا كم�ؤمن رئیس�ي وب�ذلك ف�إن التع�رض لمخ�اطر االعتم�اد ال ی�زال قائم�ا بالنس�بة إلع�ادة الت�أمین 
المسند إلى الحد الذي یكون عنده معید التأمین غیر قادر عل�ى الوف�اء بمس�ؤولیاتھ ض�من ترتیب�ات إع�ادة الت�أمین ھ�ذه. 

خول في ترتیبات إعادة تأمین مع معیدي تأمین ذوي تقییم جید ی�تم مراقبت�ھ تقلل الشركة من مخاطرة اإلئتمان ھذه بالد
على اساس دوري. یتم تقییم السمعة االئتمانیة لمعیدي التأمین بشكل سنوي وذلك بمراجعة مالءتھ�م المالی�ة قب�ل إب�رام 

ي تم تس�لیمھا ول�م ت�تم أي عقد معھم. تتم مراقبة مخاطر االحتیاطي من خالل رصد المخصصات لمطالبات التأمین الت
 إذا دعت الحاجة لذلك. -تسویتھا بشكل منتظم وبتعدیل ھذا المخصص 

 
 (المراجعة اإلكتواریة) مراجعة خبیر التأمین المستقل للمطالبات واحتیاطیات المطالبات

ی�ة لنم�اذج من أجل التخفیف من حدة مخاطر التأمین تقوم الشركة باستخدام خبی�ر ف�ي ش�ؤون الت�أمین للمراجع�ة الدور
 .في تاریخ المركز المالي مطالبات الشركة والمطالبات المتوقعة وكذلك التحقق من كفایة احتیاطیات المطالبات

 
 االفتراضات الرئیسیة

إن االفتراض األساسي الذي یكم�ن ف�ي التق�دیرات ھ�و نس�بة الخس�ارة النھائی�ة المق�درة للش�ركة، وی�تم تحدی�د الخس�ارة 
 بقدر االمكان.) خبیر التأمین( سالیب اإلكتواریةاألالنھائیة باستخدام 

 
 الحساسیات

تعتقد الشركة أن المطلوبات نتیجة المطالبات بموجب عق�ود الت�أمین (اجم�الي المطالب�ات تح�ت التس�ویة ناقص�ا حص�ة 
دفوعات معیدي التأمین من المطالبات تحت التس�ویة) ف�ي نھای�ة الس�نة كافی�ة، إال أن ھ�ذه المب�الغ غی�ر مؤك�دة وأن الم�

الفعلی��ة ق��د تختل��ف ع��ن التزام��ات المطالب��ات المس��جلة ف��ي الق��وائم المالی��ة. إن مطلوب��ات الت��أمین حساس��ة لع��دد م��ن 
االفتراضات. تستند حساسیة الخسارة للس�نة بالنس�بة للتغی�ر ف�ي مطلوب�ات المطالب�ات والتغی�ر ف�ي المطالب�ات المتكب�دة 

زی�ادة / نق�ص ف�ي  %۱٥احتی�اطي المطالب�ات تح�ت التس�ویة وزیادة / نق�ص ف�ي  %۱۰غیر المبلغ عنھا على أساس 
 المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا كما ھو موضح أدناه:

 
 ۲۰۱۸ 

 ألف ریـال سعودي
 ۲۰۱۷ 

 ألف ریـال سعودي
 %۱۰تأثیر  صافي المطالبات تحت التسویة لمعیدي التأمین

 زیادة
 %۱۰تأثیر  

 نقص
 %۱۰تأثیر  

 زیادة
 %۱۰تأثیر  

 نقص
        
 )۲٬۳٤۲(  ۲٬۳٤۲  )۳٬۳٥٤(  ۳٬۳٥٤ 

 
 ۲۰۱۸ 

 ألف ریـال سعودي
 ۲۰۱۷ 

 ألف ریـال سعودي
 %۱٥تأثیر  عنھا لغوغیر مباحتیاطي مطالبات متكبدة 

 زیادة
 %۱٥تأثیر  

 نقص
 %۱٥تأثیر  

 زیادة
 %۱٥تأثیر  

 نقص
        
 (۱۱٬۰۷۷)  ۱۱٬۰۷۷  )۱۱٬۸٦۸(  ۱۱٬۸٦۸ 

 ۱٥٬۲۲۲  )۱٥٬۲۲۲(  ۱۳٬٤۱۹  (۱۳٬٤۱۹) المجموع
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 
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  (تتمة)إدارة المخاطر  - ۳۰
  تكرار المطالبات ومبالغھا

تق��وم الش��ركة بش��كل رئیس��ي بتغطی��ة مخ��اطر حی��ث یمك��ن أن یت��أثر تك��رار المطالب��ات ومبالغھ��ا بالعدی��د م��ن العوام��ل. 
. تعتب��ر ھ��ذه العملی��ات كعق��ود الت�أمین الطب��ي، والمركب��ات، والحری��ق، والس�طو، والح��وادث العام��ة، والت��أمین البح�ري

تأمین قصیرة األجل ألن�ھ ی�تم ع�ادةً اإلب�الغ ع�ن المطالب�ات وتس�ویتھا خ�الل فت�رة زمنی�ة قص�یرة. وھ�ذا م�ن ش�أنھ أن 
 یساعد في التقلیل من مخاطر التأمین.

 
  الحریق والسطو

لحری�ق وغیرھ�ا م�ن المخ�اطر بالنسبة لعقود التأمین ضد الحرائق والسطو، یتمثل الخطر الرئیسي في األض�رار م�ن ا
الناجمة المتعلقة بھا، بالرجوع إلى قیمة االستبدال أو أساس التع�ویض م�ع الق�یم المناس�بة لمص�لحة الم�ؤمن ل�ھ. تعتب�ر 
تكلفة إعادة بناء أو ترمیم الممتلكات المتضررة والوقت المستغرق للب�دء بالعملی�ات الت�ي ت�ؤدي إل�ى إعاق�ة العم�ل م�ن 

تي تؤثر على مستوى المطالبات. وفیما یتعلق بت�راكم الض�مانات المتعلق�ة بالممتلك�ات ی�تم تغطیتھ�ا العوامل الرئیسیة ال
 .من خالل إتفاقیات إعادة التأمین النسبیة

 
  المركبات

بالنسبة للتأمین على المركبات، تتمثل المخاطر الرئیسیة في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدیة وتبدیل أو 
ممتلكات الغیر إضافة إل�ى المركب�ات المؤمن�ة. ل�دى الش�ركة تركی�ز ف�ي الت�أمین عل�ى الس�یارات وال�ذي یمث�ل  إصالح

 من إجمالي األقساط التأمین.)٦۰%:  ۲۰۱۷( ۳۰٪
یعتبر التعویضات الت�ي تقررھ�ا المح�اكم فیم�ا یتعل�ق بالوفی�ات واالص�ابات ودرج�ة االض�رار ف�ي الممتلك�ات م�ن أھ�م 

على مستوى المطالبات. لدى الشركة تغطیة إعادة تأمین عن أخطار الخس�ائر الناتج�ة ع�ن تض�رر العوامل التي تؤثر 
 أكثر من مركبة في حادث واحد.

 
  الحوادث العامة والتعویض عن حوادث العمل

یتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمین عل�ى الح�وادث مث�ل فق�دان الم�ال، والح�وادث الشخص�یة، وتعویض�ات العم�ال، 
سفر، والتأمین ض�د الغی�ر، والتعویض�ات المھنی�ة. إن حج�م الخس�ائر أو األض�رار والتعویض�ات المحتمل�ة الت�ي ق�د وال

 تقررھا المحاكم ھي من العوامل الرئیسیة التي تؤثر في مستوى المطالبات.
 

  البحري
أو تل�ف الس�فینة نفس�ھا  یعتبر العنصر الرئیسي للخطر في التأمین البحري ھو فق�دان أو تل�ف البض�اعة الم�ؤمن علیھ�ا

بس�بب الح�وادث المختلف��ة مم�ا ی��ؤدى إل�ى مطالب��ات تع�ویض ع�ن الخس��ارة الكلی�ة أو الجزئی��ة.  إن مق�دار الخس��ارة أو 
الضرر ھو العامل الرئیسي الذي یؤثر على مستوى المطالبات. یتم التأمین على المخ�اطر ف�ي نط�اق المملك�ة العربی�ة 

 شركات إعادة التأمین من خالل اإلتفاقیات النسبیة.السعودیة. یتم إجراء ترتیبات مع 
 

 تركیز مخاطر التأمین 
لیس لدى الش�ركة عق�د یغط�ي المخ�اطر بالنس�بة لح�وادث منف�ردة یمك�ن أن تع�رض الش�ركة لمخ�اطر ت�أمین متع�ددة . 

ل��دى  قام�ت الش�ركة بإع��ادة الت�أمین عل��ى نح�و ك��اف لمواجھ�ة المخ��اطر الت�ي ق��د تنط�وي عل��ى دع�اوي قض��ائیة. ل�یس
واح�دة م�ن ت�اریخ اإلب�الغ  ةالشركة أي مطالبات كبیرة لم ی�تم التوص�ل إل�ى مبالغھ�ا أو توقی�ت دفعھ�ا ف�ي غض�ون س�ن

 عنھا.
 

 التأمین الطبي
تم تصمیم إستراتیجیة الت�أمین الطب�ي الخاص�ة بالش�ركة لض�مان تن�وع المخ�اطر بش�كل جی�د م�ن حی�ث ن�وع المخ�اطر 

تحقیق ذلك بشكل كبیر من خالل تن�وع القطاع�ات والمن�اطق الجغرافی�ة وذل�ك  ومستوى المزایا المؤمن علیھا. ویمكن
للتأكد من أن األسعار تأخذ باالعتبار الظروف الصحیة الحالیة والمراجعة االعتیادیة للمطالبات الفعلی�ة وس�عر المن�تج 

 واإلجراءات التفصیلیة لمتابعة المطالبات. 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٦۲ 
  

 إدارة المخاطـر (تتمة)  - ۳۰
 (تتمة) لطبيالتأمین ا

 
كما تقوم الشركة باتباع سیاسة تقوم على المتابعة الجادة والنش�طة للمطالب�ات وذل�ك لتغطی�ة المخ�اطر المس�تقبلیة غی�ر 
المتوقعة التي یمكن أن تؤثر سلباً على الشركة. یوجد لدى الشركة تغطیة إعادة تأمین للحد من الخس�ائر المتعلق�ة ب�أي 

 مطالبة فردیة.
 

  لقة بالمتطلبات النظامیةالمخاطر المتع
تخض��ع عملی��ات الش��ركة لمتطلب��ات األنظم��ة المحلی��ة ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة. ال تتطل��ب ھ��ذه األنظم��ة فق��ط 
الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القی�ود مث�ل كفای�ة رأس الم�ال لتقلی�ل مخ�اطر 

 ولتمكینھا من سداد إلتزاماتھا غیر المتوقعة عند نشوئھا.العجز واإلفالس من قبل شركات التأمین 
 

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

إن مخاطر االئتمان القصوى للشركة اآلخر خسارة مالیة. بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالیة المقتناة من الشركة، ف
 تمثل القیمة الدفتریة المفصح عنھا في قائمة المركز المالي.

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

 
سمعة جیدة. وتكمن سیاسة الش�ركة تقوم الشركة بإبرام عقود التأمین وإعادة التأمین فقط مع جھات معترف بھا وذات 

بأن یخضع كافة العمالء الذین تود التعامل معھم للتحق�ق والدراس�ة م�ن الناحی�ة اإلئتمانی�ة. إض�افة ل�ذلك ، ی�تم مراقب�ة 
المب��الغ المس��تحقة بموج��ب عق��ود الت��أمین وإع��ادة الت��أمین بص��ورة مس��تمرة لتقلی��ل تع��رض الش��ركة لمخ��اطر ال��دیون 

 المعدومة.
 

ة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتم�ان لك�ل وكی�ل ووس�یط، ومراقب�ة تقوم الشرك
 الذمم المدینة تحت التسویة.

 
تدار المحفظة االستثماریة للشركة من قبل لجنة إدارة االس�تثمار وذل�ك طبق�اً للسیاس�ة االس�تثماریة المعتم�دة م�ن لجن�ة 

 االستثمار.
 

ر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالیة األخرى، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجاریة ذات فیما یتعلق بمخاط
 مركز مالي قوي وسمعة إئتمانیة جیدة.

 

 ال یوجد تركیز في مخاطر إئتمان ھامة داخل الشركة.
 

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

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  عملیات التأمین  یات المساھمینعمل
  سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 

    
 نقد وما فى حكمھ ٤۷۷,۸۸  ۱,۰٥٦

 استثمارات  ۱٦۰,۱٥۹  ۲۲٤,٥۹٦
 أقساط تأمین وأرصدة إعادة تأمین مدینة ۱٦۹,۷۳٦  -
 حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة ۷٥۰,۹٤  -
 حصة معیدى التأمین في مطالبات تحت التسویة ۸۸,۱٦۹  -
 لم یتم االبالغ عنھاحصة معیدي التأمین من المطالبات  ۱۳٥٬٦۳۷  

 مصاریف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى ۸۲۳,٤٥  ۱,۳۷۸
۲۲۷,۰۳۰  ۷۸۲,۷٥۱  

 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٦۳ 
  

 إدارة المخاطر (تتمة)  - ۳۰
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  عملیات التأمین  عملیات المساھمین
  سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 

 نقد وما فى حكمھ ٤۳,۹٥۳  ۹٤٬۸٤۳
 استثمارات  ۲٦۰,۳۲۲  ۷٥٥,۱۳٤

 أقساط تأمین وأرصدة إعادة تأمین مدینة ۲٥۳٬٦۲۱  -
 حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة ۲۰٤٬۷۹۲  -
 التسویةحصة معیدى التأمین في مطالبات تحت  ۸۹,۳۸٤  -
 عنھا االبالغحصة معیدي التأمین من المطالبات لم یتم  ۲۰۲٬٥۲۱  

 مصاریف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى ۳۰٬٥٥۰  ۱٬۲۷۱
۲۳۰٬۸٦۹  ۱٬۱۰۷٬۲۳۹  

 
 مخاطر السیولة

قھا. ی�تم تتمثل مخاطر السیولة في عدم مقدرة الش�ركة عل�ى الوف�اء بالتعھ�دات المتعلق�ة بالتزاماتھ�ا المالی�ة عن�د اس�تحقا
مراقبة متطلبات السیولة شھریاً، وتقوم اإلدارة بالتأكد مـن توفر الس�یولة الكافی�ة لمواجھ�ة أی�ة التزام�ات عن�د نش�وئھا. 

 ویتم استثمار جزء كبیر من سیولة الشركة في ودائع ألجل لدى بنوك محلیة.
  

 تواریخ االستحقاق
ة الخاصة بالشركة وذلك على اساس االلتزامات التعاقدیة غیر یلخص الجدول أدناه تواریخ استحقاق المطلوبات المالی

 المخصومة المتوقعة المتبقیة:
 

 

 اإلجمالي
أكثر من سنة ولكن أقل 

 حتى سنة واحدة سنوات ٥من 
 

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 المطلوبات المالیة لعملیات التأمین   

 دائنة إلى معیدي التأمین  ذمم ۱۰۲,۹۹۰ ۱۹,۲۳۷ ۱۲۲,۲۲۷
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ۲٥۳,٥٥ - ۲٥۳,٥٥

 االبالغ عنھامطالبات لم یتم  ۱۱۱٬٥۸٦ - ۱۱۱٬٥۸٦
 مطالبات تحت التسویة ۲۰۹٬٤۸۱ - ۲۰۹٬٤۸۱
٤۹۸,٥٤۷ ۱۹,۲۳۷ ٤۷۹,۳۱۰  

 المطلوبات المالیة للمساھمین   
 روفات مستحقة ومطلوبات أخرىمص ٥٦۰ - ٥٦۰

 عمولة مستحقة للودیعة النظامیة لساما ۲٬٦۳٥ - ۲٬٦۳٥
 مستحق إلى جھة ذات عالقة - ۲۷۰ ۲۷۰

۳٬٤٦٥ ۲۷۰ ۳٬۱۹٥  
 إجمالي المطلوبات المالیة ٤۸۲٬٥۰٥ ۱۹٬٥۰۷ ٥۰۲٬۰۱۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٦٤ 
  

 إدارة المخاطـــر (تتمة)  - ۳۰
 (تتمة) تواریخ االستحقاق

 
 

 اإلجمالي
أكثر من سنة ولكن أقل 

 حتى سنة واحدة سنوات ٥من 
 

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 المطلوبات المالیة لعملیات التأمین   

 ذمم دائنة لمعیدي التأمین  ۱٦۷٬۱۳۸ ۱۱٬۰۰۷ ۱۷۸٬۱٤٥
 لوبات أخرىمصروفات مستحقة ومط ۹٦٬۷٤٥ - ۹٦٬۷٤٥

 مطالبات تحت التسویة ۱۲۲٬۹۲۷ - ۱۲۲٬۹۲۷
 مطالبات متكبدة وغیر مبلغ عنھا ۲۸۱٬٦۳۸ - ۲۸۱٬٦۳۸
٦۷۹٬٤٥٥ ۱۱٬۰۰۷ ٦٦۸٬٤٤۸  

 المطلوبات المالیة للمساھمین   
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٦۱۷ - ٦۱۷

 عمولة مستحقة للودیعة النظامیة لساما ۱٬٤٤۸ - ۱٬٤٤۸
 مستحق إلى جھة ذات عالقة - ۲۷۰ ۲۷۰

۲٬۳۳٥ ۲۷۰ ۲٬۰٦٥  
 إجمالي المطلوبات المالیة ٦۷۰٬٥۱۳ ۱۱٬۲۷۷ ٦۸۱٬۷۹۰

 
 محفظة السیولة

ال یوجد مطلوبات بتاریخ قائم�ة المرك�ز الم�الي مبنی�ة عل�ى أس�اس الت�دفقات النقدی�ة المخص�ومة وأن جمیعھ�ا مس�تحقة 
 السداد وفق األسس المذكورة أعاله.

 
 ت االجنبیةمخاطر العمال

تتمث��ل مخ��اطر العم��الت ف��ي المخ��اطر الناتج��ة ع��ن تذب��ذب قیم��ة أداة مالی��ة م��ا نتیج��ة للتغی��رات ف��ي أس��عار الص��رف 
األجنبي. تتم المعامالت الرئیسیة للشركة بالریـال السعودي. تعتقد اإلدارة بأن مخ�اطر وق�وع خس�ائر جوھری�ة بس�بب 

 تالي ال تقوم الشركة بالتحوط لمخاطر العمالت األجنبیة.التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ضئیلة، وبال
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٦٥ 
  

 إدارة المخاطــــــــر (تتمة) - ۳۰
 

 مخاطر العمالت االجنبیة (تتمة)
 

  ریـال سعودي دوالر أمریكى اإلجمالي
 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 مینموجودات عملیات التأ   
 نقد وما فى حكمھ ۷۲۱,۷٤ ۱۳,۷٥٥ ٤۷٦,۸۸
 استثمارات متاحة للبیع ۲۲۳ ٦۷۱,۳ ۳,۸۹٤

 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق - ۲٦٥,۱٥٦ ۲٦٥,۱٥٦
 ، صافيأقساط تأمین وإعادة تأمین ۱٦۹,۷۳٦ - ۱٦۹,۷۳٦
 حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة ۷٥۰,۹٤ - ۷٥۰,۹٤
۸۸,۱٦۹ - ۸۸  حصة معیدى التأمین في مطالبات تحت التسویة ۱٦۹,
 مصاریف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى ۸۲۳,٤٥ - ۸۲۳,٤٥

 مجموع موجودات عملیات التأمین ٤۲۲,٤۷۳ ٦۹۱,۱۷۳ ٦٤۷,۱۱۳
    
 موجودات المساھمین   

 نقد وما فى حكمھ  ۹۰۸ ۱٤۸ ۱,۰٥٦
 استثمارات متاحة للبیع  ۱۳,۲٤۲ ۱۳,۰۳٥ ۲۷۷,۲٦

 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ۱۰۲,۰٦۳ ۲٥٦,۹٦ ۱۹۸,۳۱۹
 مجموع موجودات المساھمین ۲۱۳,۱۱٦ ٤۳۹,۱۰۹ ۲۲٥,٦٥۲
 مجموع الموجودات ٥۸۹٬٦۳٥ ۲۸۳,۱۳۰ ۸۷۲٬۷٦٥

 
 
 

  ریـال سعودي دوالر أمریكى اإلجمالي
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 موجودات عملیات التأمین   
 نقد وما فى حكمھ ۳۱٬۸۰۳ ۳٤٬۲٤٦ ٦٦٬۰٤۹

 استثمارات متاحة للبیع ۱۰۰٬٤٤۷ ۳٬۸۱٥ ۱۰٤٬۲٦۲
 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق - ۱٥٦٬۰٦۰ ۱٥٦٬۰٦۰
 اقساط تأمین مدینة، صافي ۲۲۳٬۲۸۱ - ۲۲۳٬۲۸۱
 نة لمعیدي التأمین، صافيذمم تأمین مدی ۳۰٬۳٤۰ - ۳۰٬۳٤۰

 حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة ۲۰٤٬۷۹۲ - ۲۰٤٬۷۹۲
 حصة معیدى التأمین في مطالبات تحت التسویة ۲۹۱٬۹۰٥ - ۲۹۱٬۹۰٥
 مصاریف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى ۳۰٬٥٥۰ - ۳۰٬٥٥۰

 مجموع موجودات عملیات التأمین ۹۱۳٬۱۱۸ ۱۹٤٬۱۲۱ ۱٬۱۰۷٬۲۳۹
    
 موجودات المساھمین   

 نقد وما فى حكمھ  ۹۳٬۷۳۹ ۱٬۱۰٤ ۹٤٬۸٤۳
 استثمارات متاحة للبیع  ۲۳٬۰۲۲ ۱۳٬٦۰۲ ۳٦٬٦۲٤
 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ۲٬۰٦۳ ۹٦٬۰٦۸ ۹۸٬۱۳۱

 مجموع موجودات المساھمین ۱۱۸٬۸۲٤ ۱۱۰٬۷۷٤ ۲۲۹٬٥۹۸
 مجموع الموجودات ۱٬۰۳۱٬۹٤۲ ۳۰٤٬۸۹٥ ۱٬۳۳٦٬۸۳۷



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٦٦ 
  

 إدارة المخاطر (تتمة)  - ۳۰
 

 مخاطر العمالت االجنبیة (تتمة)
  ریـال سعودي دوالر أمریكى اإلجمالي

 ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 مطلوبات عملیات التأمین   

 ذمم دائنة لمعیدي التأمین  ۱۲۲,۲۲۷ - ۱۲۲,۲۲۷
٥٥,۲٥۳ - ٥٥  مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ۲٥۳,

 مطالبات لم یتم اإلقرار عنھا ۱۱۱٬٥۸٦ - ۱۱۱٬٥۸٦
 مطالبات تحت التسویة ٤۸۱,۲۰۹ - ٤۸۱,۲۰۹
 إجمالي مطلوبات عملیات التأمین ٥٤۷,٤۹۸ - ٥٤۷,٤۹۸

    
 مطلوبات المساھمین   

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٥٦۰ - ٥٦۰
 ة مستحقة للودیعة النظامیة لساماعمول ٦۳٥,۲ - ٦۳٥,۲

 مستحق إلى جھة ذات عالقة ۲۷۰ - ۲۷۰
 مجموع مطلوبات المساھمین ٤٦٥,۳ - ٤٦٥,۳

 مجموع المطلوبات ٥۰۲,۰۱۲ - ٥۰۲,۰۱۲
  

  ریـال سعودي دوالر أمریكى اإلجمالي
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 مطلوبات عملیات التأمین   
 ذمم دائنة لمعیدي التأمین  ۱۷۸٬۱٤٥ - ۱۷۸٬۱٤٥
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ۹٦٬۷٤٥ - ۹٦٬۷٤٥

 مطالبات لم یتم اإلقرار عنھا ۱۲۲٬۹۲۷ - ۱۲۲٬۹۲۷
٦۳۸٬۲۸۱  - ٦۳۸٬۲۸۱  مطالبات تحت التسویة 
٤٥٥٬٦۷۹  - ٤٥٥٬٦۷۹  إجمالي مطلوبات عملیات التأمین 

    
 مطلوبات المساھمین   

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٦۱۷ - ٦۱۷
 عمولة مستحقة للودیعة النظامیة لساما ۱٬٤٤۸ - ۱٬٤٤۸

 مستحق إلى جھة ذات عالقة ۲۷۰ - ۲۷۰
 مجموع مطلوبات المساھمین ۲٬۳۳٥ - ۲٬۳۳٥

 مجموع المطلوبات ٦۸۱٬۷۹۰ - ٦۸۱٬۷۹۰
 

 مخاطر أسعار العموالت
ر أسعار العموالت عن تذبذب في القیمة أو الت�دفقات النقدی�ة المس�تقبلیة ألداة مالی�ة م�ا نتیج�ة التغی�رات ف�ي تنشأ مخاط

أسعار العموالت السائدة في السوق. تعرض األدوات المالیة بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أس�عار العم�والت الناتج�ة 
بتة تعرض الشركة لمخاطر العموالت الناتجة من مخاطر عمول�ة عن التدفقات النقدیة، بینما األدوات المالیة بعمولة ثا

 القیمة العادلة. 
 

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض استثماراتھا وبشأن النقد وم�ا ف�ي حكم�ھ والودائ�ع ألج�ل. تق�وم 
ت المس��جلة بھ��ا الش��ركة بالح��د م��ن مخ��اطر أس��عار العم��والت وذل��ك بمراقب��ة التغی��رات ف��ي أس��عار العم��والت ب��العمال

 االستثمارات.
 

یعك�س الج�دول أدن�اه أث�ر مخ��اطر أس�عار العم�والت عل�ى قائم�ة ال��دخل الش�امل للمس�اھمین بس�بب التغی�رات المحتمل��ة 
 المعقولة في أسعار العموالت مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة.

 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٦۷ 
  

 إدارة المخاطر (تتمة)  - ۳۰
 

 (تتمة) مخاطر أسعار العموالت
 

الحساسیة على قائمة الدخل الشامل للمساھمین أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت عل�ى دخ�ل الش�ركة تمثل 
 دیسمبر: ۳۱للسنة وذلك على أساس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بعمولة عائمة والمقتناة كما في 

 
 األثر على الدخل / (الخسارة) الشاملة للسنة  
 سعودي)ریـال (ألف  األساس التغیر في نقاط 

۲۰۱۸ ٥۰ ۱٬۷۷۳ 
۲۰۱۷ ٥۰ ۱٬۲۷۱ 

 
 مخاطر أسعار السوق 

ان مخاطر أسعار الس�وق ھ�ي المخ�اطر المتعلق�ة بتقلب�ات القیم�ة العادل�ة للت�دفقات النقدی�ة المس�تقبلیة ألداة مالی�ة نتیج�ة 
مخ�اطر العم�الت) س�واء كان�ت ھ�ذه للتغیرات في أسعار الس�وق (بخ�الف تل�ك الناش�ئة ع�ن مخ�اطر أس�عار الفائ�دة أو 

التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة بھذه األداة المالیة أو بالجھة المصدرة لھ�ا أو بأی�ة عوام�ل أخ�رى م�ؤثرة ف�ي كاف�ة 
 األدوات المالیة المشابھة المتداولة في السوق.

 
 تتم إدارة االستثمارات من قبل صندوق متخصص وفقاً لتوجیھات مجلس اإلدارة.

 
 لجدول أدناه التسلسل الھرمي لألدوات المالیھ المقیدة بالقیمة العادلة: یظھر ا

 
 المجموع ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   

        ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱كما في 
        استثمارات متاحة للبیع 

        اسھم حقوق ملكیة: 
 ۲۲۲ -  ۲۲۲  -  عملیات التأمین

,۱۱  -  عملیات المساھمین ۱۹۳   ۱٬۹۲۳ ۱۳,۲٤۲ 
        اسھم ائتمانیة:
 ۳,٦۷۲ -  -  ۳,٦۷۲  عملیات التأمین

 ۱۳,۰۳٥ -  -  ۱۳,۰۳٥  عملیات المساھمین
  ۱٦,۷۰۷  ۱۱۱,٥٤۱  ۱٬۹۲۳ ۰۱۳ ,۱۷۱ 

 
 
 

 المجموع ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى   
        ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

        استثمارات متاحة للبیع 
        اسھم حقوق ملكیة: 

 ٤٤۷ -  ۲۱۸  ۲۲۹  عملیات التأمین
 ۲۳٬۰۲۲ ۱٬۹۲۳  ۱۹٬٦۸۷  ۱٬٤۱۲  عملیات المساھمین

        اسھم ائتمانیة:
 ۱۰۳٬۸۱٥ -  ۱۰۰٬۰۰۰  ۳٬۸۱٥  عملیات التأمین

 ۱۳٬٦۰۲ -  -  ۱۳٬٦۰۲  عملیات المساھمین
  ۱۹٬۰٥۸  ۱۱۹٬۹۰٥  ۱٬۹۲۳ ۱٤۰٬۸۸٦ 
 

أدوات حقوق ملكیة غیر مدرجة مقیدة بالتكلفة أو س�عر البی�ع التأش�یري والت�ي ی�تم ادراج أث�ر التغی�ر ف�ي  لدى الشركة
سعرھا فقط عند بیع األداة أو عند انخفاض قیمتھا، وعندھا یتم قید التأثیر في قائمة الدخل الشامل للمساھمین. ل�م یك�ن 

 .۲۰۱۷و  ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱الل السنة المنتھیة في ھناك تناقالت ما بین المستوى األول والثاني والثالث خ
 
 



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

 (تتمة) إ�ضاحات حول القوائم المال�ة
 ٢٠١٨ د�سمبر ٣١للسنة المنته�ة في 

 

 
 

٦۸ 
  

 إدارة المخاطـر (تتمة) - ۳۰
 إدارة رأس المال 

یتم تحدید وتنظیم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال الكافی�ة ف�ي حال�ة 
وذل�ك لتحقی�ق أغراض�ھا وزی�ادة المنفع��ة اإلف�الس. كم�ا وض�عت الش�ركة أھ�دافاً أخ�رى للحف�اظ عل�ى رأس م�ال ق�وي 

 للمساھمین.
 

تقوم الشركة، بصورة منتظمة، بإدارة متطلبات رأس المال وذل�ك بتق�دیر حج�م اإلنخف�اض ب�ین مس�تویات رأس الم�ال 
المسجلة والمطلوبة. یتم إجراء التعدیالت على مستویات رأس المال الحالي على ضوء التغیرات ف�ي ظ�روف الس�وق 

اطر المتعلق��ة بنش��اطات الش��ركة. وللحف��اظ عل��ى أو تع��دیل ھیك��ل رأس الم��ال، یج��وز للش��ركة تع��دیل وخص��ائص المخ��
 مقدار توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم.

 
م�ن الالئح�ة التنفیذی�ة الص�ادرة م�ن  ٦٦كما ھو متطلب من قبل انظمة الت�أمین ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة (الم�ادة 

د العربي السعودي) ینبغي على الشركة االحتفاظ بالحد االدنى من ھ�امش الم�الءة بم�ا یع�ادل الح�د االدن�ى مؤسسة النق
 ۳۱م�ن متطلب�ات راس الم�ال بخص�وص ھ�امش اقس�اط الم�الءة بااللتزام�ات أو ھ�امش الم�الءة بالمطالب�ات. كم�ا ف�ي 

ش مس�توى الم�الءة بااللتزام�ات المطلوب�ة من الحد االدنى من ھ�ام أعلي، مستوى المالءة بااللتزامات ۲۰۱۸دیسمبر 
 في نطاق المادة المذكورة اعالة من الالئحة التنفیذیة. 

 
 المساھمین وعملیات التأمین  اندماج - ۳۱

 
لتتواف��ق م��ع ع��رض الس��نة الحالی��ة, ھ��ذه التغیی��رات كم��ا ت��م  تبویبھ��ات��م إع��ادة تص��نیف بع��ض أرق��ام المقارن��ة وإع��ادة 

 يتتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودلأساسي تلخیصھا أدناه، كانت بشكل 
لھذه القوائم المالیة، تم عرض قائمة المركز المالي, قائمة الدخل والتدفقات النقدیة بشكل  ۲كما تم االفصاح في إیضاح   •

كة ككل سواًء في قائمة منفصل لعملیات التأمین وعملیات المساھمین التي تم جمعھا معًا لتقدیم قوائم مالیة على مستوى الشر
 المركز المالي, قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدیة,

یتم استبعاد المبالغ "المستحقة من/ الى" المساھمین و عملیات التأمین التى كانت قد تم اإلبالغ عنھا بصورة منفصلة في قائمة  •
 (أ) ) ۲۸المركز المالي (راجع اإلیضاح 

بین عملیات المساھمین و عملیات التأمین وعرضھا بشكل  ۹۰/۱۰كان یتم قسمتھا بنسبة  حصة فائض عملیات التأمین التى •
 (ب)), ۲۸منفصل, یتم عرضھا االن كمصروف في قائمة الدخل (راجع إیضاح 

 
 أرقام المقارنة   -۳۲

 .تم إعادة تصنیف بعد أرقام السنة السابقة للقوائم المالیة لتتوافق مع العرض في السنة الحالیة 
 

 اعتماد القوائم المالیة  -۳۳
 .م ۲۰۱۹مارس  ۲۱ھـ الموافق ۱٤٤۰ رجب۱٤تم اعتماد القوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
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