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 التنظيم واالنشطة الرئيسية - 1

شااركة مساااهمة سااعودية مسااجلة فااي المملكااة العربيااة السااعودية بموجااب السااجل  –شااركة التااأمين العربيااة التعاونيااة )(الشااركة(( 

(. إن العنوان المساجل للشاركة هاو ص.ب 2008يناير  27هـ )الموافق  1429محرم  18بتاريخ  1010243302التجاري رقم 

 ، المملكة العربية السعودية.11323، الرياض 28655
 

تتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعمال التاأمين التعااوني واألنشاطة المرتبطاة بهاا فاي المملكاة العربياة الساعودية ويشامل نشااطها 

التأمين الصحي والحماية  واالدخار. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية )تاداول( فاي و يع فئات التأمين العامالرئيسي جم

يناااير  1هااـ )الموافااق  1430محاارم  4(. باادأت الشااركة عمليااات التااأمين فااي 2008ر ياافبرا 4هااـ )الموافااق  1429محاارم  26

2009.) 

تم انعقاد الجمعية العامه غير العادية والتي تمت من خاللهاا الموافقاة علاى  2017ابريل  11هـ الموافق  1438رجب  14بتاريخ 

 االنتهاء من االجراءات النظامية وتعديل النظام األساسي للشركة. وتم تعديل النظام األساس للشركة وفقاً لمتطلبات نظام الشركات
 

 

 أسس االعداد   - 2
 

 أسس القياس

 لية الموجزة وفقا ألساس التكلفة التاريخية فيما عدا ما يتم قياسه بالقيمة العادلة استثمارات متاحة للبيع،تم إعداد القوائم المالية األو
 

 قائمة اإللتزام

)"الفتيرة"  وفقياً لمعييار  2017ديسيمبر  31الموجزة لفترتي الثالثة واإلثني عشر شهراً المنتهية فيي  تم إعداد القوائم المالية األولية

الخاص بالتقارير المالية األولية والمعدل بواسطة مؤسسة النقد العربيي السيعودي بخصيوص المحاسيبة  – 34ولي رقم المحاسبة الد

عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ةوالصادر ةالمالي التقاريروالتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد  عن الزكاة والدخل

(IASB) ضريبة الدخل وتفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليية رقيم  – 12اسبة الدولي رقم فيما عدا تطبيق معيار المح

، أصييدرت مؤسسيية النقييد العربييي السييعودي تعميييم رقييم 2017والمتعلقيية بالمحاسييبة عيين الزكيياة وضييريبة الييدخل، خييالل عييام  21

ل بعي  التوضييحات المتعلقية بالمحاسيبة عين الزكياة والتعديالت الالحقة من خال 2017ابريل   11  بتاريخ 381000074519)

الضريبة على أساس ربع سنوي وسوف ييتم اإلعتيراف بهيا فيي قائمية التييير فيي ووالضريبة، ستستمر الشركة في استحقاق الزكاة 

فيي السياسيات المحاسيبية  تييييرير في األطار المحاسبي لين ينيتع عنيه أي ، إن هذا التييفي بند االرباح المبقاةحقوق المساهمين في 

أعدت القيوائم الماليية للشيركة وفقياً للمعيايير الدوليية الخاصية بالتقيارير الماليية، هيذا تييير فيي للشركة بخصوص الزكاة والضريبة. 

 زكاة وضريبة الدخل. اإلطار، ومع ذلك فإنه ال يوجد أي تأثير على السياسة المحاسبية للشركة عن ال

   

إلعداد القوائم المالية السينوية، ليذا يجيب أن تقيراً  المطلوبةال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات 

  .2016ديسمبر 31جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
 

تبقية لمساهمي الم ٪90من صافي فائ  عمليات التأمين على حملة وثائق التأمين وتوزيع ٪10يتوجب على الشركة توزيع 

ً لنظام التأمين والئحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما ، يتم تحويل العجز الناتع عن  الشركة وفقا

 .عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل
 

ذلك التعديالت العادية المتكررة، الضرورية  ترى إدارة الشركة، إن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كل التعديالت، بما في

لعر  نتائع العمليات للفترة األولية بعدل، تم إعادة تبويب بع  أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتالئم مع عرضها للفترة الحالية، 

 .قد ال تكون النتائع المرحلية مؤشراً للنتائع السنوية للشركة
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 لتعديالت على المعايير والتفسيراتالمعايير الجديدة، وا -3
 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة )غير المراجعة  تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد 

لمعايير الحالية م، بإستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة ل2016ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

والمذكورة أدناه، حيث إنه ليس لهم أى تأثير مالي جوهري على القوائم المالية للشركة األولية الموجزة غير المراجعة لهذه الفترة 

 أو للفترة السابقة، ومن المتوقع أن ال يوجد أى تأثيرجوهري على الفترات المستقبلية، تم إعادة تبويب بع  أرقام الفترة السابقة

 بما يتفق مع عر  الفترة الحالية:

 

 م2017يناير  1بة الدولية "اإلفصاح المبدئي" والمطبق من تعديالت معايير المحاس
 

م، 2017يناير  1  " قائمة التدفقات النقدية" والمطبق للفترات السنوية ويبدأ من أو بعد 7تعديالت معيار المحاسبة الدولي )

الناتجة من الممارسات المالية التعديالت تتطلب إيضاحات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التيييرات في اإللتزامات 

 .متضمنة التيييرات الناتجة لكال من التدفقات النقدية وغير النقدية

 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول 
 

إضافة على المعايير أعاله، نوضح أدنياه بيانياً بالمعيايير والتفسييرات الصيادرة والتيي ليم يسيري مفعولهيا بعيد حتيى تياريخ إصيدار 

لمالية للشركة، تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير )في حالة إنطباقها على الشركة  عند سريان مفعولها، قررت الشركة عدم القوائم ا

التطبيق المبكر للتعيديالت عليى المعيايير الدوليية الخاصية بالتقيارير الماليية التيي تيم نشيرها ويتعيين عليى الشيركة االلتيزام بهيا فيي 

 .تواريخ مستقبلية
 

 األدوات المالية  –  9الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) المعيار
 

 ، بأن يؤثر في جزء مهم من األصول المالية الحالية 9من المتوقع عند تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

أو بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشاملة  والمصنفة كإستثمارات متاحة للبيع، بحيث يعاد تصنيفها بقيمتها العادلة في قائمة الدخل

األخرى، بدالت اإلئتمان لألصول المالية والمقيمة بالقيمة المطفأة وسندات الدين سوف يتم تقيمهم بالقيمة العادلة بحيث يتم 

 ً لمقدمة منهجية خسائر  اإلعتراف بالتعديالت للقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشاملة األخرى، والتي من المتوقع أن تزيد طبقا

  "عقود التأمين" سوف يعاد تصنيف 4اإلئتمان المتوقعة، بناءاً على تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية المعدل رقم )

لمجلس  العديد من األصول لتصبح بالقيمة العادلة في قائمة الدخل أو كخسارة لخيار القيمة العادلة، تستمر الشركة في مراقبة التقدم

 ، والذي يقدم عفو مؤقت لتطبيق المعيار 4معايير المحاسبة الدولية بخصوص تعديل المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

  للشركات التي يكون نشاطها األساسي مرتبط بالتأمين، تتوقع الشركة بأنه من المسموح 9الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

يناير  1  لتاريخ الحق، ولكن ليس بعد 9لعفو المؤقت وتأجيل تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )لها إستخدام ا

 م.2021
 

 عقود التأمين –  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )
 

لمنشأة، وعقيود إعيادة التيأمين التيي تحيتفظ التي تصدرها ا )بما في ذلك عقود إعادة التأمين (ينطبق على جميع عقود التأمين تقريبا ً

بها المنشأة وعقود اإلستثمار ذات ميزات اإلكتتاب اإلختيارية التي تصدرها، بشرط أن تقوم المنشاة أيضاً بإصيدارعقود تيأمين، تيم 

ة التي تبدأ فيي أو بعيد م وينطبق على فترات التقارير السنوي2017في مايو  17إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .م2021يناير  1

 

 المعايير الجديدة أو المعدلة التالية ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية

 اإليرادات من العقود مع العمالء  15المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية )

  تمويلي  اإليجار ال16المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية )
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 األحكام المحاسبية الهامة ومصادر التقدير الرئيسية المتعلقة بحاالت عدم التأكد 3-1

 

جتهادات وتقديرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي تؤثر على تطبيق يتطلب اعداد القوائم المالية األولية الموجزة عمل ا

تختلف النتائع الفعلية عن هذه  المسجلة، قدالسياسات المحاسبية وعلى مبالغ الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف 

 .التقديرات

 

اسات المحاسبية للشركة ومصادر التقدير الرئيسية المتعلقة السيقامت إدارة الشركة بإعداد تلك القوائم المالية الموجزة لتتطابق مع 

 .م2016ديسمبر  31هي نفسها المطبقة في القوائم المالية المعاد إصدارها كما في وللسنة المنتهية في والتي بحاالت عدم التأكد 

 

 النقدية وشبه النقدية -4

 باللاير السعودي 

 

  2017 ديسمبر 31

 )غير مراجعة(
  2016ديسمبر  31 

 )مراجعة (

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

        

 1,183,316  53,264,323  39,688  24,257,950 حسابات جارية لدى البنوك

 93,905,575  10,923,843  104,585,193  20,000,000 ودائع ألجل 

 -  44,377  ¤ -  162,922 شيكات برسم اإليداع

 -  712,865  -  948,922 نقد في الصندوق

 45,369,794  104,624,881  64,945,408  95,088,891 
 

يتم ايداع الودائع ألجل لفترات تتراوح ما بين يوم واحد وثالثة أشهر وذلاك حساب المتطلباات النقدياة للشاركة، ال يوجاد 

         ساانوياً. %1.92 بنساابة متوسااطخاصااة بمعاادل جاال دخاال عمااوالت كمااا فااي نهايااة الفتاارة، تحقااق عاان الودائااع ألجاال ودائااع أل

 (.سنوياً  %2,83:  2016ديسمبر  31)

 
ن القيمة الدفترية المفصاح عنهاا إتودع الحسابات الجارية والودائع ألجل لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد. 

 . وليةقائمة المركز المالي األاعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ 

 

 الودائع ألجل  -5

كما في نهاية الفترة، جل ال يوجد ودائع أل يتم إيداع الودائع ألجل لفترات تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها األصلي،

 (.% 2,96: 2016ديسمبر  31سنوياً ) % 2.74دخل عموالت خاصة بمعدل متوسط بنسبة  عن الودائع ألجل  تحقق

 
ن القيمة الدفترية المفصح عنها اعااله تقاارب القيماة إع ألجل لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد. تودع الودائ

 قائمة المركز المالي األولية.العادلة بتاريخ 
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 مدينة، صافيالتأمين الوأرصدة إعادة تأمين الأقساط  -6

 2017 ديسمبر 31  
 (مراجعة)غير 

 2016ديسمبر  31
 (مراجعة)

 لاير سعودي  سعوديلاير  

  حاملي وثائق تأمين
143,342,692 166,137,539 

  مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاناقصاً: 
(60,119,419) (63,494,680) 

  
83,223,273 102,642,859 

    

  أرصدة إعادة تأمين مدينة 
28,471,381 25,037,325 

 ً   : مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاناقصا
(3,691,278) (851,737) 

  
24,780,103 24,185,588 

 126,828,447 108,003,376  إجمالي أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة، صافي

 
 
 

 لحاملي وثائق التأمين  وإلرصده اعاده التأمين كما يلي : الفترةإن الحركة على مخصص الديون الشكوك في تحصيلها خالل 
 
 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  
 )مراجعة   )غير مراجعة(  
 لاير سعودي  لاير سعودي  

 40,669,227  64,346,417  الرصيد اإلفتتاحي 
 29,832,931  5,024,004  المحمل من المخصص خالل  الفترة 
  6,155,791)  (5,559,724)  خالل الفترة  الديون المستبعدة من المخصص

 64,346,417  63,810,697  رصيد الختامي ال
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 االستثمارات المتاحة للبيع  -7

 عمليات المساهمين 

 :المتاحة للبيع ( فيما يلي تحليالً باالستثمارات أ

            2017 ديسمبر 31  
 )غير مراجعة(

         2016ديسمبر  31 
 )مراجعة(

 لاير سعودي  لاير سعودي  
 11,308,785  60,262,070    )متداولة(ناديق استثمارية ص

 20,651,723  33,479,516  ية )متداولة(سندات محلية  وغير محل
 7,647,829  6,468,380  )غير متداولة( صناديق إستثمارية

 7,135,667  -  )متداولة( أسهم
 1,923,077  1,923,077  )غير متداولة(أسهم 

  102,133,043  48,667,081 
 

يتم . سنويا( بالنسبة للسندات ٪5إلى  ٪4م: 2016ديسمبر  31سنويا ) ٪5إلى  ٪4يتراوح إيراد االستثمار بين 

 ( لاير سعودي كما في                                                   4,647,939بيع والبالغة )إظهار التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة لل

( لاير سعودي( ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز 5,214,627: )2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31

 المالي األولية.

 الماليةالقيمة العادلة لألدوات  (ب 

السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو ساداده عناد تحويال مطلوباات بموجاب معاملاة نظامياة  القيمة العادلة هي   

تتم في السوق الرئيسي )أو أسواق أكثر فائدة( بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس، وتتم وفق الظروف الساائدة فاي 

مكان تقاديره بتساتخدام طارق تساعير أخارى. إن السوق بصرف النظر عما إذا كان السعر قابالً للمالحظاة مباشارة أو ي

القيمة العادلة لاددوات المالياة المثبتاة ال تختلاف كثياراً عان القيماة الدفترياة المدرجاة فاي القاوائم المالياة، تساتند القيماة 

ثمارات العادلة المقدرة لددوات المالية على أسعار الساوق المدرجاة، عنادما تكاون متاحاة، إن القايم العادلاة لهاذه االسات

 مبينة أدناه.

 تحديد القيمة العادلة ومستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 
 

 تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لددوات المالية واإلفصاح عنها:
 

 .و إعادة تسعير()أي: بدون تعديل أ مالية مماثلة داةألالمستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط 
 

يم أخارى تحادد ياالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلاة أو أي أسااليب تق

 .كافة مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوق

   .يم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات السوقيالمستوى الثالث: أساليب التق

 

مليااون ريااـال  1,92: م2016ديساامبر  31مليااون ريااـال سااعودي ) 1,92راق الماليااة غياار المدرجااة بلغاات األو

للشاركة وتام إدراجهاا بالتكلفاة فاي ظال غيااب األساواق  كجزء مان اساتثمارات المسااهمينسعودي( والمحتفظ بها 

 .النشطة أو غيرها لقياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه

 1م، ليم تكين هنياك تحيويالت بيين المسيتوى 2017 ديسيمبر 31المنتهيية فيي  واإلثنيي عشير شيهراً فترة الثالثة أشهر خالل 

 .من قياسات القيمة العادلة 3من قياسات القيمة العادلة، وكذلك لم يحدث تحويالت إلى أو من المستوى  2والمستوى 
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 االستثمارات المتاحة للبيع )تتمه( -7

 تحليل لددوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقاً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة: يعرض الجدول التالي
 

 باللاير السعودي  
 )غير مراجعة( 2017 ديسمبر 31  

 اإلجمالي  المستو  الثالث  المستو  الثاني  المستو  األول  
         ستثمارات المتاحة للبيعإلا

 66,730,450  -  23,946,336  42,784,114  صناديق إستثمارية
 33,479,516  -  -  33,479,516  سندات 

 1,923,077  1,923,077  -  -  أسهم
 102,133,043  1,923,077  23,946,336  76,263,630  ستثمارات المتاحة للبيعإلإجمالي ا

 

 باللاير السعودي  
 )مراجعة( 2016ديسمبر  31  

 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  
         ستثمارات المتاحة للبيعإلا

 18,956,614  -  7,647,829  11,308,785  صناديق إستثمارية
 20,651,723  -  -  20,651,723  سندات 

 9,058,744  1,923,077  -  7,135,667  أسهم
 48,667,081  1,923,077  7,647,829  39,096,175  إجمالي اإلستثمارات المتاحة للبيع

 

 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق -8

 عمليات التأمين (أ

  2017 ديسمبر 31   

 )غير مراجعة(

 2016ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 26,467,313  26,104,688  سسات مالية وحكوميةسندات مؤ

 
ً  %3,31: 2016ديسامبر  31ساانوياً )  % 3.38بلاغ معاادل ساعر الفائاادة  سااتحقاق هااذه الساندات حتااى عااام إيمتااد تااريخ  .(ساانويا

نااة حتاى تااريخ بلغات القيماة العادلاة لإلساتثمارات المقت .تظهر السندات فاي قائماة المركاز الماالي األولياة بالقيماة المطفاأة .2024

 .لاير سعودي ( 26,705,199:  2016ديسمبر  31) لاير سعودي   26,272,097اإلستحقاق مبلغ 

 عمليات المساهمين (ب

  2017 ديسمبر 31   

 )غير مراجعة(

 2016ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 25,905,044  37,738,000  سندات مؤسسات مالية وحكومية 

 

ً  %3,65:  2016ديساامبر  31ساانوياً ) %3.24بلااغ معاادل سااعر الفائاادة  سااتحقاق هااذه السااندات حتااى عااام إيمتااد تاااريخ  .(ساانويا

بلغات القيماة العادلاة لإلساتثمارات المقتنااة حتاى تااريخ  .تظهر السندات فاي قائماة المركاز الماالي األولياة بالقيماة المطفاأة .2027

 .لاير سعودي( 25,978,585: 2016ديسمبر  31) لاير سعودي   37,436,154 اإلستحقاق مبلغ
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 وأرصدتها عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال -9

 أ ( عمليات التأمين

 :لسنةا الفترة / وأرصدتها في نهاية الفترةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل 

 باللاير السعودي     

  المنتهية في للفترة مبالغ المعامالت     

  2016 ديسمبر 31   2017 ديسمبر 31    

 مراجعة(غير )  )غير مراجعة(   طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة

أعضااااااء مجلاااااس اإلدارة 

 والشركات التي يمثلونها
 أقساط التأمين  - 

 5,002,744 
 

5,111,550 

 
 مطالبات   - 

 1,541,083 
 

1,490,055 

       

 3,942,697  3,778,574  مزايا قصيرة االجل   كبار موظفي االدارة 

 158,954  156,182  نهاية الخدمة  ةمكافأ  

       

لبنان  -شركة التأمين العربية

 )مساهم(

 شركة  رصيد مسدد الى - 
 التأمين العربية     

 

1,240,808  1,244,453 

 
 مصاريف مدفوعة من قبل شركة  - 

 التأمين العربية عن الشركة     
 

848,769  547,959 

 
 شركة  بالنيابة عنمصاريف مدفوعة  - 

 التأمين العربية     
 
-  93,521 

       

شاااااركة التاااااأمين األردنياااااة 

 )مساهم(

 مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة التأمين   - 

 األردنية

 

-  1,919 

 
  عمليات إعادة تأمين، صافي - 

3,198  48,122 

 

 

 نشأت عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية :

  2016ديسمبر  31   2017 ديسمبر 31   
 )غير مراجعة(    

 لاير سعودي

 )مراجعة(  
 لاير سعودي

 3,755,736  1,148,143   لشركات التي يمثلونهاوادارة مجلس اإلأعضاء 

 (411,545)  (19,507)   لبنان -شركة التأمين العربية

 83,345  83,346   شركة التأمين األردنية 

 520,049  523,247   على شركة التأمين االردنيةذمة إعادة تأمين مستحقة 
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 )تتمة( وأرصدتها عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال -9

 المساهمين( عمليات  ب

 مجلس االدارة ضات تعوي

 :  الفترةمجلس اإلدارة خالل  تعويضاتلفيما يلي بياناً 

 باللاير السعودي  

 المنتهية فيللفترة   

 2016 ديسمبر 31  2017 ديسمبر 31  
 )مراجعة(   )غير مراجعة(   

     
 -  1,444,335  أتعاب ومصاريف إجتماعات   مكافات و

 

 رأس المال    -10

 400 مان الماال رأس تمات الموافقاة علاى تخفايض  2016 أغساطس 2 بتااريخ المنعقادة العادية غير العمومية الجمعية إجتماع في

ملياون ساهم حياث يبلاغ   26,5لياون ساهم الاى م 40لاير وبناء على ذلاك تام تخفايض عادد االساهم مان  مليون 265 إلى لاير مليون

: 2016ديسامبر  31) 2017 ديسامبر 31ساعودي كماا فاي  لاير ملياون 265 بالكامل والمدفوع والمصدر به المصرح المال رأس

 مليون لاير سعودي(. 265

 

 الوديعة النظامية  -11

ً  وذلك المدفوع المال رأس من %10 النظامية الوديعة تمثل  العربية المملكة في التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام لمتطلبات وفقا

 تخفيض تم 2016العام السابق  خالل. السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة بدون النظامية الوديعة هذه سحب يمكن ال. السعودية

 سحب طلب بغرض وديالسع العربي النقد مؤسسة بمخاطبة الشركة قامت. لاير مليون 265 إلى لاير مليون 400 من المال رأس

زيادة الوديعة بيث أفادت المؤسسة بانه وبموجب المادة الثانية والخمسون من الالئحة التنفيذية ح النظامية الوديعة من الفائض

 الف لاير. 250من راس المال بعد التخفيض ولم تقوم الشركة بسحب الفائض والبالغ  %15النظامية لتصبح 
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 لدخلالزكاة وضريبة ا -12

 الزكاة المحملة خالل الفترة  (أ

 1,029,000: 2016 ديسمبر 31لاير سعودي ) 4,283,039يتكون مخصص الزكاة من الزكاة المحملة خالل الفترة بمبلغ 

: 2016) %68,6صص الزكاة على حصة المساهمين السعوديين من رأس المال بنسبة لاير سعودي(. يتم احتساب مخ

68,6%.) 

 لة خالل الفترةالمحمضريبة الدخل  (ب

: 2016 ديسمبر 31لاير سعودي ) 695,716يتكون مخصص ضريبة الدخل  من ضريبة الدخل المحملة خالل الفترة بمبلغ 

 %31,4لاير سعودي(. يتم احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهمين غير السعوديين من رأس المال بنسبة   471,000

(2016 :31,4%.) 

 ة الربوط الزكوية والضريبي (ت

ديسمبر  31الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى السنة المالية المنتهية في  / قدمت الشركة إقراراتها الضريبية

الزكوية  / . أجرت الهيئة الربوط الضريبية2016ديسمبر  31، كما استلمت الشركة شهادة مقيدة للسنة المالية المنتهية في 2016

. قدمت الشركة اعتراض على عدم سماح الهيئة ضمن ربوطها بحسم بعض المبالغ التي 2011إلى  2008نوات من للشركة للس

 حتى اآلن. 2016إلى  2012طالبت الشركة بحسمها ضمن إقراراتها. لم تستلم الشركة الربوط النهائية من الهيئة للسنوات من 

 

 المعلومات القطاعية  -13

يااة بالشااركة، اعتماادت اإلدارة القطاعااات التشااغيلية بالنساابة لنشاااطات الشااركة تماشااياً مااع طريقااة إعااداد التقااارير الداخل

 وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.

 
ال تشاامل نتااائق القطاعااات التشااغيلية توزيااع المصاااريف العموميااة واإلداريااة، وإياارادات التااأمين األخاارى واإلياارادات 

 األخرى على القطاعات التشغيلية.

 
جاااودات القطاعاااات توزياااع النقدياااة وشااابه النقدياااة، والودائاااع ألجااال، واإلساااتثمارات المقتنااااة حتاااى تااااريخ ال تشااامل مو

اإلستحقاق، وأقساط تأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة، والمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخارى، والمباالغ 

 لى القطاعات التشغيلية.المستحقة من عمليات المساهمين، والممتلكات والمعدات، صافي، ع

 
المبااالغ المسااتحقة والمطلوبااات األخاارى، وال تشاامل مطلوبااات القطاعااات توزيااع الااذمم الدائنااة، وذماام معياادي التااأمين، 

والمبالغ المستحقة الى جهات ذات عالقة، ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وتوزيعات الفائض المستحقة على القطاعات 

 التشغيلية.
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 السعودي باللاير  

 المجموع خر األ البحري الهندسي الحريق  المركبات صحيال 

 2017 ديسمبر 31 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة 
 )غير مراجعة(  
        

        نعمليات التأمينتائج 

  74,511,653  08,6473,9  4,732,914  5,289,074  6,427,735  28,569,270  25,584,013 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
(25,914,423) (2,827,030) (3,230,214) (4,690,780) (6,159,459) - (9,006,940) أقساط اعادة التأمين المسندة:  يخصم  

(1,797,691) - (140,500) (369,950) (158,550) (1,128,691) - أقساط تأمين فائض الخسارة           

  46,799,539  1,081,617  1,362,200  228,344  109,726  27,440,579  577,073,16 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 7,987,343 (114,739) (493,669)  60,708 (17,286)  2,571,949 5,980,380 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 54,786,882  966,878  868,531  289,052  92,440  30,012,528 22,557,453 صافي أقساط التأمين المكتسبة

(58,072,851) (1,697,191) (2,215,621) (3,552,278) (7,130,328) (18,159,520) (25,317,913) والمصاريف األخرى اجمالي المطالبات المدفوعة  

  29,830,310  1,512,200  1,489,863  2,839,431  7,083,174  1,109,812  3015,795,8 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

  4,308,081 (409,182)  554,231  346,938  591,624  1,117,894  2,106,576 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

(23,934,460) (594,173) (171,527) (365,909)  544,470 (15,931,814) (7,415,507) صافي المطالبات المتكبدة   

(3,756,000) عجز احتياطي األقساط  - - - - - (3,756,000)  

(5,498,366) (178,416) (319,096) (422,019) (333,656) (1,311,897) (2,933,282)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين  

  3,186,856  8513,42  948,132  775,545  949,751 - - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

  24,784,912  707,717  1,326,040  276,669  1,253,005  12,768,817  8,452,664 صافي نتائج االكتتاب

(24,390,769)       مصاريف عمومية و إدارية    

  685,843        أخرىإيرادات 

  1,079,986       عمليات التأمين فائض
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 السعودي باللاير  

 المجموع خر األ البحري الهندسي الحريق  المركبات صحيال 

 2016 ديسمبر 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 )غير مراجعة(  
        

 عمليات التأميننتائج 
        

 91,256,860 4,171,246 5,294,992 4,850,994 10,545,555 28,634,761 37,759,312 تتبة إجمالي أقساط التأمين المك
 (34,314,640) (3,143,370) (3,458,156) (3,965,139) (10,265,101) - (13,482,874) أقساط اعادة التأمين المسندة:  يخصم

 (2,636,452) - (141,342) (372,739) (159,745) (1,962,626) - أقساط تأمين فائض الخسارة         

 54,305,768 1,027,876 1,695,494 513,116 120,709 26,672,135 24,276,438 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 22,456,092 (37,427) (743,397) 2,616,968 80,459 20,268,110 271,379 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 76,761,860 990,449 952,097 3,130,084 201,168 46,940,245 24,547,817 ن المكتسبةصافي أقساط التأمي

 (63,067,878) (716,346) (2,251,375) (5,947,892) (2,227,121) (33,597,181) (18,327,963) والمصاريف األخرى اجمالي المطالبات المدفوعة
 21,132,509 379,746 1,749,797 5,241,700 2,155,395 1,073,335 10,532,536 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 (8,847,641) (121,012) 1,793,475 (50,354) 188,602 (9,807,993) (850,359) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (50,783,010) (457,612) 1,291,897 (756,546) 116,876 (42,331,839) (8,645,786) صافي المطالبات المتكبدة 

 (8,065,873) (260,813) (300,665) (195,176) (467,637) (3,164,935) (3,676,647)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
 4,267,344 715,133 1,057,402 1,381,916 1,112,893 - - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 22,180,321 987,157 3,000,731 3,560,278 963,300 1,443,471 12,225,384 صافي نتائج االكتتاب

 (20,202,529)       مصاريف عمومية و إدارية  
 695,734        أخرىإيرادات 

  2,673,526       عمليات التأمين فائض
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 المعلومات القطاعية )تتمة( - 13

 
 
 
 
 
 
 

 السعودي باللاير  

 المجموع خر األ ريالبح الهندسي الحريق  المركبات صحيال 

 2017 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 )غير مراجعة(  
        

 عمليات التأميننتائج 
        

  314,390,961  13,059,791  13,778,577  19,186,052  17,428,063  113,996,200  136,942,278 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (101,026,204) (9,139,319) (9,385,709) (16,514,596) (16,137,360) - (49,849,220) ندةأقساط اعادة التأمين المس:  يخصم

 (6,602,125) - (562,000) (1,479,800) (634,200) (3,926,125) - أقساط تأمين فائض الخسارة         

  206,762,632  3,920,472  0,8683,83  1,191,656  656,503  110,070,075  87,093,058 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 43,771,921 (116,526)  408,461  547,511 (98,725)  30,445,022 12,586,178 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 250,534,553  3,803,946  3294,239,  1,739,167  557,778  140,515,097 99,679,236 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 (231,860,857) (3,215,897) (6,872,276) (7,583,133) (21,978,040) (102,923,242) (89,288,269) والمصاريف األخرى اجمالي المطالبات المدفوعة

  87,965,453  2,555,404  5,068,018  6,323,807  20,839,241  3,372,043  49,806,940 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

  10,378,342 (850,464)  578,774  2,135,608  1,522,614  7,565,960 (574,150) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (133,517,062) (1,510,957) (1,225,484)  876,282  383,815 (91,985,239) (40,055,479) صافي المطالبات المتكبدة 

(3,756,000) عجز احتياطي األقساط  - - - - - (3,756,000)  

 (27,188,317) (739,800) (1,258,482) (1,738,365) (1,289,740) (8,415,807) (13,746,123)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

  12,916,811  842,070,6  3,356,279  3,809,181  3,680,667 - - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

  98,989,985  3,623,873  5,111,642  4,686,265  3,332,520  40,114,051  42,121,634 صافي نتائج االكتتاب

 (85,934,868)       مصاريف عمومية و إدارية  

  1,875,790        أخرىإيرادات 

  14,930,907       عمليات التأمين فائض
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 قطاعية )تتمة(المعلومات ال - 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السعودي باللاير  

 المجموع خر األ البحري الهندسي الحريق  المركبات صحيال 

 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
         )غير مراجعة( 

        عمليات التأميننتائج 

 419,100,761 15,402,698 19,227,340 21,061,452 26,656,827 180,033,898 156,718,546 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (125,764,031) (11,157,885) (13,445,837) (16,834,225) (25,306,219) (101,123) (58,918,742) أقساط اعادة التأمين المسندةيخصم : 
 (11,285,806) - (563,592) (1,486,264) (636,970) (8,598,980)  - أقساط تأمين فائض الخسارة         

 282,050,924 4,244,813 5,217,911 2,740,963 713,638 171,333,795 97,799,804 أقساط التأمين المكتتبةصافي 
  47,527,111  575,716  835,613  2,713,415  344,744  26,322,080  16,735,543 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة, صافي

 329,578,035 4,820,529 6,053,524 5,454,378 1,058,382 197,655,875 114,535,347 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 (347,436,125) (1,738,262) (26,366,619) (11,541,856) (3,945,426) (186,703,659) (117,140,303) والمصاريف األخرى اجمالي المطالبات المدفوعة
 121,987,046 993,262 21,380,484 10,105,810 3,824,783 15,955,069 69,727,638 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

  13,084,667 (504,288)  2,549,846 (1,219,804) (404,936)  3,915,244  8,748,605 التغير في المطالبات تحت التسوية, صافي

 (212,364,412) (1,249,288) (2,436,289) (2,655,850) (525,579) (166,833,346) (38,664,060) صافي المطالبات المتكبدة 

 (37,392,088) (1,177,554) (1,675,411) (1,185,365) (2,187,742) (12,729,928) (18,436,088)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
 27,194,221 2,543,543 5,395,310 5,809,366 5,154,945 513,283 7,777,774 عموالت إعادة التأمين المكتسبة

  107,015,756  4,937,230  7,337,134  7,422,529  3,500,006  18,605,884  65,212,973 صافي نتائج االكتتاب

 (106,931,082)       مصاريف عمومية و إدارية  
 3,147,547        أخرىإيرادات 

  3,232,221       عمليات التأمين فائض
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 ات القطاعية )تتمة(المعلوم - 13

 
 

 باللاير السعودي    
 المجموع أخر  البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي  

         2017 ديسمبر 31 كما  في

         2016ديسمبر  31كما في 
         )مراجعة(

         
         موجودات عمليات التأمين

 60,949,992 7,602,868 3,456,031 9,600,856 13,776,138 - 26,514,099  حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 

 79,140,105 4,613,673 10,483,406 14,591,575 22,806,649 8,465,505 18,179,297  تحت التسوية حصة معيدي التأمين من المطالبات

 14,366,530 887,385 570,911 613,750 1,034,581 4,289,651 6,970,252  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 361,353,050        موجودات غير مصنفة
        515,809,677 

         عمليات التأمينمطلوبات 
 195,888,837 11,615,624 5,367,665 11,340,914 14,277,635 78,225,035 75,061,964  أقساط تأمين غير مكتسبة

 5,879,397 65,903 922,462 2,482,864 2,408,168 - -  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
94525,464, 90,639,015 31,102,766  مطالبات تحت التسوية  18,122,530 13,947,084 6,966,130 186,242,470 
 127,798,973        مطلوبات غير مصنفة

        515,809,677 
 

 

           )غير مراجعة(
           

           عمليات التأمينموجودات 

 50,611,534 7,885,071 3,229,742 8,991,484 10,361,728  -  20,143,509  حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 
 46,629,718 6,391,467 8,083,455 9,620,928 3,546,481  7,368,038  11,619,349  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 10,044,087 881,096 504,384 750,836 798,106  2,438,478  4,671,187  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
328,598,290          موجودات غير مصنفة  

          397,883,667 

           مطلوبات عمليات التأمين
 141,778,458 12,014,354 4,732,915 10,184,030 10,961,950  47,780,013  56,105,196  أقساط تأمين غير مكتسبة

 4,918,767 254,391 947,283 1,687,425 2,029,668  -  -  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
 143,354,441 9,594,388 10,969,058 11,016,275 4,682,163  81,975,589  25,116,968  مطالبات تحت التسوية
 3,756,000 - - - -  -  3,756,000  عجز احتياطي األقساط
 104,076,001          مطلوبات غير مصنفة

          397,883,667 
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 مكافأة نهاية خدمة الموظفين -14

لخص الجدول يان الوحدة المقدرة. طريقة إئتمت استخدموقد  .2017ديسمبر  31قامت الشركة بتقييم مكافأة نهاية الخدمة إكتوارياً كما في 

األولية الدخل الشامل  قائمة والمبالغ المعترف بها في األولية دخل عمليات التأمين قائمة نهاية الخدمة المعترف بها في  ةالتالي مكونات مكافآ

 :األولية المركز المالي وفي قائمة التامينعمليات ل

 

  2017ديسمبر  31  

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي   المبالغ المدرجه في بيان المركز االولي 

 -    ألصول الخطةالقيمة العادلة 

 9,934,778    هاية الخدمةات نالقيمة الحالية لمكاف

    9,934,778 

 

 – في قائمة الدخل األولية)المعترا بها  مكافاه نهاية الخدمةمصاريا 

 (عمليات التأمين

  2017ديسمبر  31  

 )غير مراجعة(

  سعوديلاير   

 3,258,156    كلفة الخدمة الحاليةت

 329,638    تكلفة الفوائد

    3,587,794 

 

 ةمكافأه نهاية الخدملالحركة في القيمة الحالية 

  2017ديسمبر  31  

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي   

 7,064,465    في بداية السنة مكافات نهاية الخدمة

 3,258,156    تكلفة الخدمة الحالية

 329,638    تكلفة الفوائد

 444,077    مكافأه نهاية الخدمة الخسارة اساعادة قي

 (1,161,558)    المدفوعة المزايا

 9,934,778    السنة نهايةفي  المزايا لمحددةات القيمة الحالية لاللتزاما
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 )تتمة( مكافأة نهاية خدمة الموظفين -14

 المركز المالي قائمة صافي المطلوبات المعترا بها فيالحركة في 

 األولية

  2017ديسمبر  31  

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي   

 7,064,465    في بداية السنة المطلوباتصافي 

 3,587,794    ف بها في الربح أو الخسارةالمعتر

 444,077    المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر اعادة قياس الخسارة

 (1,161,558)    المدفوعة المزايا

 9,934,778    السنة نهايةفي  المطلوباتصافي 

 

  األساسية ةكتواريألا اإلفتراضات

  2017ديسمبر  31   

 )غير مراجعة(

 %3.58     معدل الخصم

 % 3     معدل زيادة الرواتب

 الينطبق     اصول الخطةالعائد على 

 

 اإللتزامات و اإلرتباطات المحتملة -15

 واألنظمة ئيةالدعاوى القضا     

ة أعمالها العادية. وبناءاً علاى نصايحة المستشاارين كم هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين, تقام دعاوي على الشركة خالل دور

 يكون لها أثر جوهري على دخل الشركة أو وضعها المالي. القانونيين, تعتقد الشركة بأن المحلصلة النهائية لهذه القضايا لن

 

 لسهم األساسي ا ربح   -16

علاى  وذلاك بتقسايم صاافي دخال الفتارة 2016و  2017  ديسمبر 31في  واالثنى عشر شهراً  الثالثة تيلفترالسهم   تم إحتساب ربح

 مليون سهم. 26,5والبالغة   متوسط عدد األسهم العادية المصرح بها والمصدرة خالل الفترة

 

 أرقام المقارنة  -17

غيار أن تاأثير هاذا التصانيف لام يكان جوهرياا  الحالياة.  تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض الفترة
 األولية الموجزةعلى البيانات المالية 

 

 األولية الموجزةالقوائم المالية  عتمادإ  -18

ينااير  31 الموافاق) هاـ1439جماادى األولاى  14 بتااريخ مان قبال مجلاس اإلدارة األولياة الماوجزة القوائم المالياة عتمدتأ

2018.) 
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