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 التكوين واألنشطة الرئيسية -1

شركة مساهمة سعودية  -) "الشركة" ( والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني والمجموعة األمريكية الدولية اليف متشركة 

  هـ1434الحجة  يذ 22بتاريخ  1010391438بموجب السجل التجاري رقم المملكة العربية السعودية  مسجلة في –

 (. 2013أكتوبر  27)الموافق 

 

 إن عنوان  المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:

 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيوالمجموعة األمريكية الدولية شركة متاليف 

 11554الرياض 56437 صندوق بريد 

  المملكة العربية السعودية

 

وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  بأعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة إن غرض الشركة هو القيام

 األفرادحياة تتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في التأمين على  .والئحته التنفيذية السارية في المملكة العربية السعودية

 23)تداول( في  ةتم إدراج الشركة في السوق المالية السعودي .التأمين العامة فئاتة وجميع يوالحوداث والصح والمجموعات

 (.2013نوفمبر  26)الموافق  هـ1435محرم 

 

باعتبارها (، ساما، منحت مؤسسة النقد العربي السعودي )هـ(1424 اآلخرربيع  26 الموافقم ) 2014فبراير  26في 

لة عن تطبيق وإدارة قانون التأمين والئحته التنفيذية، ترخيًصا للشركة لممارسة أنشطة التأمين في ئوالسلطة الرئيسية المس

صدر قانون اإلشراف على شركات  هـ(1425ربيع األول  1الموافق ) م 2004أبريل  20المملكة العربية السعودية. في 

 (.32مين"( بموجب المرسوم الملكي رقم )م / التأمين التعاوني )"قانون التأ

 

استلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديل النظام االساسي 

 12للشركة في عادية ال رغيالعامة  الجمعية انعقدتوبناء على ما تقدم،  للشركة بما يتماشى مع أنظمة الشركات الجديدة.

 .للشركة الجديد االساسيعلى النظام  الموافقة ت، وبناء عليه تمهـ1438رجب  15 الموافق 2017ابريل 

 

 تحويل محفظة متاليف اليكو  1-1

اليف اليكو تمقامت بموجبها شركة ( التي %30بنسبة اليكو )أحد المساهمين  متاليفمع شركة  يةاتفاقبعقد الشركة قامت 

على منتجات تأمين مل هذه المحفظة ت. وتش2015أبريل  1الشركة إعتبارا من إلى السعودية الحالية التأمين محفظة بتحويل 

هذه المحفظة مع  تأمينبإعادة شركة التقوم حوادث شخصية. منتجات تأمين و إدخاري تأمين و منتجات األمد ةحياة طويل

لبوالص التأمين . وفقا لذلك، أصبحت الشركة المالك الجديد نسبية تأمينإعادة  ية٪ بموجب اتفاق100 تاليف بنسبةمشركة 

بدون محفظة بالقيمة الدفترية ال تحويلمن األعمال. وجرى  الجزء اهذلالتأمين  يف هي معيدمتالشركة وأصبحت  المحولة

مة الدفترية مع أصول تعويضية محفظة في دفاتر الشركة بالقيبهذه الجلت المطلوبات المتعلقة دفع أي مبلغ نقدي. وفقا لذلك، س  

 لاير ألف 2,001بلغت  للشركة عمولة إعادة التأمينبدفع  متاليف شركةتقوم . اإللتزاماتتمثل حصة إعادة التأمين من هذه 

لتعويض ( 2017ديسمبر 31المنتهية في للسنة ألف لاير سعودي  2,369) 2018ديسمبر 31 في المنتهية للسنة سعودي

جميع المصروفات المتعلقة بإدارة هذه المحفظة عن طريق عن الشركة تعويض تكلفة رأس المال لهذه المحفظة باإلضافة إلى 

 للسنةلاير سعودي  ألف 1,476) 2018رديسمب 31المنتهية في للسنة  لاير سعودي ألف 1,435 بلغتإدارية  تعابأدفع 

 ".إيرادات إكتتاب اخرى"ضمن بند  تصنيفها في القوائم المالية تم يالتي  (2017رديسمب 31المنتهية في 
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 )تتمة(  الرئيسيةواألنشطة  التكوين -1
 

 تحويل محفظة متاليف اليكو )تتمة( 1-1
 

 على النحو التالي:  2018ديسمبر  31نقلها كما في  التي تم وتظهر الموجودات والمطلوبات للمحفظة

 

 السعودية الرياالت بآالف 

 المطلوبات  الموجودات 

 
 ديسمبر 31

2018 

 ديسمبر  31

2017  

 ديسمبر 31

2018 

 ديسمبر  31

2017 

إجمالي األقساط غير  1,661 3,835 نقدية وشبه نقدية

 المكتسبة

53 228 

حصة معيدي التأمين من  االقساط الغير 

 مكتسبة

إجمالي مطالبات تحت  228 53

 التسوية

8,641 11,088 

حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات 

 الحسابية

 214,579 176,787 إجمالي إحتياطيات حسابية 214,579 176,787

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 التسوية

عمليات إلى  مستحق 11,088 8,641

 المساهمين

2,627 4,160 

 - 2,003 دائنة تأمين اعادة ذمم 1,538 180 مدينة تأمين اعادة ذمم

 195 - دائنون ومطلوبات اخرى 1,156 615 المدينون والموجودات األخرى

 230,250 190,111 المجموع 230,250 190,111 المجموع

 

  التعاونيةشركة مع  المنافذاتفاقية   1-2

التعاونية والغالبية العظمى من شركات التأمين في المملكة المبرمة بين شركة  المنافذ يةاتفاقبالمشاركة في الشركة قامت 

لمملكة العربية المركبات األجنبية العابرة لعلى لتأمين ابالمشاركة في  ةوالخاص 2015يناير  1 ابتداءا منالعربية السعودية 

، فإن جميع شركات التأمين المشاركة هذه اإلتفاقيةالبحرين(. وبناء على منفذ )باستثناء  يةالحدودالمنافذ جميع عبر السعودية 

كافة المصاريف المتعلقة بإدارة هذه تحميل في هذه التغطية يكون لها حصة متساوية من النتيجة الصافية لهذه المحفظة بعد 

تجديدها الحقا  وتم، 2017 ديسمبر 31 في تنتهيلمدة ثالث سنوات تسري هذه اإلتفاقية التعاونية. شركة المحفظة من قبل 

 هبهذ تصنيف الدخل المتعلق. يتم صلةال ذات تأمينال اتشرك مع 2018 ديسمبر 31 حتى 2018 يناير 1 من عام مدةل

 التقارير القطاعيةفي  المركباتتأمين  ضمنإدراجها " ويتم اخرىإكتتاب ضمن بند "إيرادات قائمة الدخل محفظة في ال

 .(17)ايضاح 
 

 أسس اإلعداد -2

 
 والقياس  العرض أساس (أ)

ً  المالية القوائم إعداد تم )"ساما"(  السعودي العربي النقد مؤسسة قبل منالمعدلة  (IFRS)لمعاييرالتقارير المالية الدولية  وفقا

 لجنة قبل من صدرت كما المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير اعتماد جميع تتطلب التيو الدخل، وضربة الزكاة لمحاسبة

"ضريبة الدخل" ومعيار لجنة - 12رقم  (ISA)( بإستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي IASB) الدولية المحاسبية المعايير

"اإليرادات من ضريبة الدخل" بالقدر الذي تتعلق فيه بالزكاة وضريبة  - 21رقم  (IFRIC)تفسير التقارير المالية الدولية 

والتعديالت الالحقة من خالل تصنيفات  2017ابريل  11المؤرخ في  381000074519الدخل. وبحسب تعميم ساما رقم 

خل على أساس ربع سنوي منفصل معينة تتعلق بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل )تعميم ساما( يتم إستحقاق الزكاة وضريبة الد

 عن طريق حقوق المساهمين تحت األرباح المحتجزة.
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 )تتمة( االعدادأسس  -2

 

 )تتمة(والقياس  العرض أساس (أ)

 القيمة العادلة بإستثناء التاريخية، التكلفة ومبدأ ب( 2)ايضاح  اإلستمرارية فرض أساس على المالية القوائم إعداد تم

 وغير المتداولة تصنيف بإستخدام قائمة المركز المالي عرض يتم لم. وتعويضات نهاية الخدمة للبيع المتاحة إلستثماراتل

 أقساط ــ األجل قصيرة الودائع ــ حكمها في وما: النقدية كمتداولة تصنف عام بشكل التالية األرصدة فإن ذلك، ومع. المتداولة

 المطالبات من التامين معيدي حصة ــ المكتسبة غير األقساط من التأمين معيدي حصة ــ مدينة، تأمين معيدي وذمم تأمين

 من والمستحق ــ مؤجلة إكتتاب تكاليف ــ عنها المبلغ غير المتكبدة المطالبات من التأمين معيدي حصة ــ التسوية تحت

ً  مدفوعة مصاريف ــ عالقة ذات أطراف  ومصاريف دائنون ــ الوثائق لحملة مستحقة مطالبات ــ أخرى موجودات و مقدما

 مطالبات ــ التأمين أقساط عجز إحتياطي ــ مكتسبة غير تأمين أقساط ــ التأمين معيدي ذمم ــ أخرى مطلوبات و مستحقة

أطراف ذات إلى  ــ مبالغ مستحقة دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة – عنها مبلغ غير متكبدة مطالبات ــ التسوية تحت

 اإلستثمارات - احتياطيات حسابية – األجل طويلة ودائععالقة والزكاة، واألرصدة التالية بشكل عام تصنف كغير متداولة: )

 (.الخدمة نهاية مكافأة – ومعدات ممتلكات – ملموسة غير أصول – نظامية وديعة –
 

أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة تحتفظ بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات  لمتطلبات وفقا

لشركة. يتم تسجيل تعود لالفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين الملكية المساهمين. إن 

سابات المتعلقة بها. يتم تحديد أساس التوزيع لإليرادات والمصاريف اإليرادات والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الح

ً للنظام األساسي للشركة، يتم توزيع العجز  األخرى من العمليات المشتركة من قبل األدارة وأعضاء مجلس اإلدارة. وفقا

 عمليات التأمين على النحو التالي: عمليات المساهمين في حين يتم توزيع الفائض من ىعل الناتج من عمليات التأمين بالكامل
 

 %90 المساهمون

 %10 حملة الوثائق

 100% 

 
 باإليضاح والمعروضة والمساهمين التأمين لعمليات النقدية والتدفقات الشامل والدخل الدخل وقوائم المالي المركز قائمة إن

 التنفيذية للوائح اإلرشادية القواعد متطلبات مع تتوافق حتى تكميلية مالية معلومات قدمت حيث المالية، بالمعلومات 25 رقم

 واإليرادات والمطلوبات الموجودات بين الواضح الفصل تتطلب والتي السعودي، العربي النقد مؤسسة عن الصادرة

ً . المساهمين وعمليات التامين لعمليات والمصاريف  الشامل والدخل الدخل وقوائم المالي المركز قائمة فإن لذلك، وطبقا

 واإليرادات والمطلوبات الموجودات فقط تعكس أعاله، إليها المشار والمساهمين التأمين لعمليات المعدة النقدية والتدفقات

 .بها الخاصة للعمليات الشاملة الخسائر أو واألرباح والمصاريف

 

ً  الشركة مستوى على المالية القوائم إعداد عند  عمليات ومعامالت أرصدة دمج يتم المالية، للتقارير الدولية للمعايير وفقا

 غير والخسائر واألرباح المتداخلة للعمليات والمعامالت االرصدة حذف يتم. المساهمين بعمليات الخاصة تلك مع التأمين

 بالنسبة موحدة المساهمين وعمليات التأمين لعمليات المعتمدة المحاسبية السياسات إن. الدمج أثناء بالكامل وجدت إن المحققة،

 .مماثلة ظروف في المشابهة واالحداث للمعامالت
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 )تتمة( االعداد أسس  -2

 )تتمة( والقياس العرض أساس (أ)

 والدخل الدخل وقوائم المالي المركز قائمة في للشركة المالية المعلومات مع التأمين لعمليات منفصلة معلومات إدراج إن

 المطلوبة التكميلية لإليضاحات إضافة تمثل المالية بالمعلومات الصلة ذات المالحظات بعض وكذلك النقدية، والتدفقات الشامل

 .التنفيذية اللوائح بموجب مطلوب هو كما

 

 أقرب آالف.إلى  المالية بالريال السعودي ويتم التقريب القوائم عرض تم

 

 االستمرارية مبدأ (ب)

 رأس المتراكمة خسائرها تجاوزت، 2018 فبراير 28 من إعتباراً  أنه تداول على الشركة أعلنت، 2018 مارس 26 بتاريخ

، أقرت الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال 2018أبريل  18%. عالوة على ذلك، في  51,62 بنسبة مالها

 استيعابذلك،فقد تم مليون لاير سعودي. في مقابل  180مليون لاير سعودي إلى  350% أى من  48,57الشركة بنسبة 

. بتاريخ الحق (20)ايضاح  مليون سهم من رأس مال الشركة 17مليون لاير سعودي مقابل  170الخسائر المتراكمة بمبلغ 

 .2018ديسمبر  31من رأس مال الشركة كما في  %14.667لذلك التخفيض، تمثل الخسائر المتراكمة نسبة 

 

نهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يشير إلى مشاكل  إنذار ، إستلمت الشركة خطاب2018مارس  29 بتاريخ

متعلقة بالتأخير في معالجة المطالبات الطبية، وتقييمات المخاطر غير الفعالة والضعف في وظائف الرقابة الداخلية باإلضافة 

مل كحد أقصى لتحديد نقاط يوم ع 15إلى أمور أخرى. كذلك أصدرت ساما تعليماتها إلى الشركة بتعيين مستشار مستقل في 

. وفي حالة فشل الشركة اإلنذاريوم عمل من تاريخ خطاب  60الضعف وتقديم التوصيات وتقديم التقرير إلى ساما خالل 

التعاوني  التأمين( من قانون 19ستتخذ ساما اإلجراءات التنظيمية الالزمة تجاه الشركة طبقا للمادة رقم ) ،المحددة المدة خالل

لذي من ضمنها منع الشركة من قبول عمالء جدد أو مستثمرين أومشتركين في أى من أنشطتها التأمينية أو أى جزء من وا

 هذه األنشطة.

قد اتخذت الشركة إال ان . بشأن قدرة الشركة على االستمرارتيقن العدم ظروف من األحداث المذكورة أعاله خلقت 

اإلستشاري. وبناءاً على  الخبير وتلقت التقرير مندي وعإنذار مؤسسة النقد العربي السبخطاب  االجراءات الالزمة لإللتزام

بعد تقديم . 2018يونيو 28التقرير، قامت الشركة بتطوير خطة عمل وتقديمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

وقد  .2018رسبتمب 13بشأن خطة العمل التي قدمتها اإلدارة في الطلب ، طلبت مؤسسة النقد العربي السعودي تحديثًا 

النقاط التي أبرزها الخبير االستشاري المستقل الذي يغطي مجاالت التقنية وأنظمة/  2018الشركة خالل عام استكملت 

الداخلي ومراقبة ضوابط تكنولوجيا المعلومات والحوكمة العامة بما في ذلك مجاالت االمتثال وإدارة المخاطر والتدقيق 

 مجلس اإلدارة ولجان المجلس.

باإلضافة إلى ذلك، أعد الخبير االكتواري المعين من الشركة تقرير مراجعة منتصف العام كجزء من المتطلبات التنظيمية  

و بناءا على خطة ، 2018أكتوبر  15إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في  المستندة إلى خطة العمل المحدثة, وتم تقديمه

أن الشركة سوف تكون قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة على األقل خالل االثني عشر شهًرا القادمة ف ،العمل المحدثة

من تاريخ التقرير الحالي. باإلضافة إلى ذلك، يدرس مجلس اإلدارة أيًضا العديد من الخيارات كإستراتيجية نهائية للشركة 

، لضمان وضعية االستمرارية. وبناًء على ما سبق ، فإن اإلدارة واثقة من أن الشركة ستتمكن من القدرة على المدى الطويل

  على االستمرارية.

 

المالية على أساس مبدأ االستمرارية وال تتضمن أي تعديالت قد تكون مطلوبة، إذا لم تتمكن الشركة  القوائم، تم إعداد  وبالتالي

 من االستمرار كمنشأة مستمرة.

 

 السنة المالية  (ت)

 ديسمبر. 31تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في 
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 )تتمة( االعداد أسس  -2

 الهامة المحاسبية والسياسات والتقديرات األحكام  (ث)
 

 وأرصدة المحاسبية السياسات تطبيق على تؤثر وإفتراضات وتقديرات أحكام إصدار اإلدارة من المالية القوائم إعداد يتطلب

 .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج تختلف قد. والمصاريف واإليرادات والمطلوبات الموجودات

 

 الرئيسية والمصادر للشركة المحاسبية السياسات تطبيق في اإلدارة إتخذتها التي الهامة األحكام كانت المالية، القوائم إعداد عند

 للسنة و في كما السنوية المالية القوائم على المطبقة تلك نفسها هي المخاطر إدارة سياسات ذلك في بما التقدير من التأكد لعدم

 .2017 ديسمبر 31 في المنتهية

 

 لمعايير والتعديالت الصادرةا -3
 

 والتفسيرات والتعديالت التي تم تطبيقها من قبل الشركةالمعايير 
 

، اعتمدت الشركة التعديالت والمراجعات التالية للمعايير القائمة والتي تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية

 :وليس لها أي تأثير

 

 التطبيق تاريخ الوصف المعيار

 2018 يناير 1 العمالء  مع العقود من االيرادات  15الدولي للتقرير المالي   المعيار

 2 المالي للتقرير الدولي المعيار
التصنيف  2على المعيار الدولي للتقرير المالي  التعديالت

 والقياس المعامالت الدفع على اساس السهم. 
 2018 يناير 1

 40  الدولي المحاسبة معيار
 تحويل 40 رقم الدولي المحاسبي المعيار على تعديالت

 .االستثمارية الممتلكات
 2018 يناير 1

 2018 يناير 1 مقدما المدفوع والعوض اجنبية بعملة المعامالت 22 الدولي التفسير

 ومعيار 1 المالي للتقرير الدولي المعيار

 28 الدولي المحاسبة

 ليةدولا رلمعاييا لیإ 2016 يةولسنا تلتحسيناا دورة

 .2016 - 2014 لماليةا ريرللتقا
 2018 يناير 1
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 )تتمة( لمعايير والتعديالت الصادرةا -3
 

 )تتمة( الشركة قبل من تطبيقها تم التي والتعديالت والتفسيرات المعايير
 

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم على  ذلك التعديالت"األدوات المالية" )بما في  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 "عقود التأمين"( 4

ي سيحل محل ذاالدوات المالية وال 9اصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي معيار التقرير المالي الدولي  2014في يوليو 

االدوات المالية: االثبات والقياس. يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات  39المعيار المحاسبة الدولي 

 39المالية  وإدخال نموذج خسارة اإلئتمان المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي 

 إما المالية الموجودات جميع قياس يتم ، 9 المالية للتقارير الدولي المعيار بموجب. الجديد محاسبيال التحوط، ومتطلبات 

 للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات وخصائص العمل نموذج على التصنيف أساس يعتمد. العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة

المالية فيما عدا تلك المحددة بالقيمة العادلة  لاللتزامات 39المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  يحتفظ. المالية

الجزء من تغيرات القيمة العادلة المتعلقة باالئتمان الخاص في الدخل الشامل  هذا اثباتمن خالل الربح أو الخسارة حيث يتم 

 نموذجا تتبعو طرلمخاإدارة ا تسارمما مع موثق ونح علی وطلتحا محاسبة تلباطمت تتوافق  .لالدخ قائمةاآلخر بدالً من 

 .مقاربة اكثر
 

 عقود 4 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيارعلى  تعديالت الدولية المحاسبة معايير مجلس نشر،  2016سبتمبر  في

 قبل للشركة المالية القوائمعلى  9رقم  ةالمالي ريراالتق إلعداد الدولي المعيار لتطبيق المحاسبية النتائج يعالج الذي التأمين

 يزود. االحالل ومنهج التأجيل منهج: التامين لشركات خيارين التعديالت تقدم .التامين لعقود القادمة المحاسبية المعايير نشر

حتى تاريخ سريان المعيار  9 المالي للتقرير الدولي المعيار تطبيق من مؤقت باعفاء مؤهلة كانت اذا للمنشأة التاجيل منهج

 التطابق عدم حاالت بعض  اثار الخسارة أو الربح من يزيل ان للمنشأة االحالل منهج يتيح. 2021 وأالتامين  دوقالجديد لع

 .التأمين عقودلالجديد  رايالمع تطبيق قبل يحدث قد الذي المحاسبي
 

الشركة أن المعيار  تعتقد لتقارير المالية.لالشركة مؤهلة واختارت تطبيق نهج التأجيل بموجب التعديالت على المعيار الدولي 

 في. المالية المطلوب قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة األدواتسيكون له تأثير على تصنيف  9المالي  لتقريرلالدولي 

 مراجعة بإجراء بعد تقم لم الشركة أن حيث الجديد المعيار هذا تطبيق لتأثيرات معقول تقدير تقديم يمكن ال الحالي، الوقت

 .تفصيلية
 

. 2019 يناير 1 بعد او في تبدأ التي للفترات تطبيقه يبدا والذي -"التمويلي االيجار"  -16 لتقارير الماليةل الدولي المعيار

  االيجار عقود بين يميز والذي 17 الدولي المحاسبة لمعيار وفقا المزدوج الحالي المحاسبة نموذج الجديد المعيار يستبعد

ً  المالي المركز قائمة خارج التشغيلي االيجار وعقود المالي المركز قائمة في التمويلي  الدولي المعيار يقترح ذلك عن عوضا

 .المعيار لهذا المبكر التطبيق عدم الشركة قررت. المالي المركز قائمة ضمن محاسبة نموذج 16 المالي للتقرير
 

محل  وسيحل. 2022يناير  1فترات التي تبدأ في أو بعد للعقود التأمين" ينطبق "  – 17 لتقارير الماليةلالدولي  المعيار

 مبكرا للمعيار اذا تم تطبيق كال من المعيار الدوليال" عقود التامين". يسمح بالتطبيق  4 لتقارير الماليةلالدولي  المعيار

تتوقع الشركة . "االدوات المالية" 9 لتقارير الماليةل"االيرادات من عقود العمالء"و المعيار الدولي  15رقم  لتقارير الماليةل

. وقررت الشركة عدم تأثيرا جوهريا على القياس واالفصاح عن التأمين واعادة التأمين في قائمة الدخل والمركز المالي

  تطبيق هذا المعيار مبكرا.
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 لسياسات المحاسبية الهامةا -4
 

المالية السنوية  القوائمالمالية السنوية مع تلك المتبعة في إعداد  القوائمتتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه 

 .3 االيضاحباستثناء تلك المذكورة في  2017ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في 
 

 :فيما يلي ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
 

 ممتلكات والمعداتال
 

تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة, وأي انخفاض في القيمة. تتضمن التكاليف المصاريف 

. أما التحسينات التي تزيد الدخلالمتعلقة مباشرة بشراء الموجودات, ويتم تحميل مصاريف اإلصالح والصيانة في قائمة 

بطريقة الدخل القيمة أو تزيد بشكل جوهري من العمر اإلنتاجي للموجودات فيتم رسملتها, ويتم تحميل االستهالك على قائمة 

القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. إن األعمار اإلنتاجية للموجودات لغرض إحتساب االستهالك 

 يلي:هي كما 

 

 العمر االنتاجي 

 7 ةتحسينات المباني المستأجر

 7 وتجهيزاتأثاث 

 5 معدات مكتبية

 5 أجهزة حاسب آلي

 5 سيارات

 

متحصالت يتم اثبات ارباح او خسائر استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات )والتي يتم احتسابها بالفرق بين صافي 

 .ة الدخلللبند( في قائماالستبعاد والقيمة الدفترية 

 

يتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات 

وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة  لمؤشرعدم امكانية أسترداد قيمتها الدفترية. في حالة وجود مثل هذا اإلى  في الظروف

 عندئذ يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد. ،المقدرة القابلة لالسترداد

 
 ملموسةال غير صولاأل

يتم عرض األصول غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. لها عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها الحقًا 

طفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. تستهلك الشركة األصول غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود اإلبالتكلفة ناقًصا 

 مدى الفترات التالية:باستخدام طريقة القسط الثابت على 

 

 العمر االنتاجي 

 3  برامج حاسب آلي

 

 الذمم الدائنة والمستحقات

يتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل السلع والخدمات المستلمة سواء قام المورد بإصدار فاتورة 

 بها أم ال.
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 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ا -4

 

  اإليجارات

يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في قائمة نتائج عمليات التأمين, بطريقة القسط الثابت على 

 مدى فترة اإليجار.

 

 الزكـاة وضريبة الدخل

(. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين GAZTتخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والضرائب )

السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل 

على حصة المساهمين األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. 

، بناًء على التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، عدلت الشركة سياستها المحاسبية 2017يناير  1اعتباًرا من 

 الدخل. قائمةالتغيرات في حقوق الملكية بدالً من  قائمةالزكاة والضريبة مباشرةً على األرباح المحتجزة في  لتحميل

 

 النقدية وشبه النقدية

 –إن وجدت  -تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في البنوك والودائع قصيرة األجل  ،التدفقات النقديةلغرض إعداد قائمة 

 يوماً أو أقل من تاريخ اإلقتناء. 90والتي تكون فترة إستحقاقها األصلية 

 

 إثبات األقساط ودخل العموالت

بحيث يتم إثبات اإليرادات ، وثائق التأمين التي تخصها بشكل نسبي على مدى فترات الدخلتدرج األقساط والعموالت في قائمة 

يدرج ، على مدى فترة المخاطر. تمثل األقساط غير المكتسبة جزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول

 على مدى فترة المخاطر. الدخل التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة في قائمة

 

غير مكتسبة  مبالغكودخل العموالت المتعلقة باألخطار السارية المفعول لما بعد نهاية الفترة المالية األقساط صافي يتم إظهار 

 : ويتم تأجيلها بإتباع الطرق التالية

 

 .آخر ثالثة أشهر من الفترة بالنسبة للشحن البحري •

 .عدد األيام الفعلي بالنسبة لكافة فئات التأمين األخرى •

عملية إحتساب محددة سلفاً بالنسبة للتأمين الهندسي وذلك للمخاطر التي تزيد عن سنة. وطبقاً لعملية االحتساب  •

 يتم إكتساب أقساط أقل خالل السنة األولى وتزداد تدريجياً مع نهاية فترة وثيقة التأمين.، هذه

 

روحاً منها المطالبات المدفوعة ومصاريف االكتتاب تمثل نتائج االكتتاب األقساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت, مط

األخرى, والمطالبات المتوقعة المستحقة الدفع خالل الفترة, ناقصاً مبالغ إعادة التأمين ومخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة 

 عن وثائق التأمين سارية المفعول.

 

 أقساط التأمين المدينة

األقساط المدينة في إجمالي األقساط المكتوبة المستحقة القبض من عقود التأمين، مخصوما منها أي مبالغ غير قابلة  اثباتيتم 

للتحصيل. يتم إثبات أقساط التأمين المدينة عند إستحقاقها, ويتم قياسها, عند اإلثبات األولي لها, بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم 

جعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير أو المستحق القبض. يتم مرا

. الدخلاألحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية, ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمة 

في الحقوق التعاقدية التي تشكل الرصيد المستحق ، وهو ما يحدث  أرصدة المدينين عندما ال تتحكم الشركة اثباتيتم إلغاء 

عادة عندما يتم بيع الرصيد المستحق القبض، أو يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى الرصيد إلى طرف ثالث 

 4اد التقارير المالية رقم ضمن نطاق المعيار الدولي إلعد 7 االيضاحعنها في  االفصاحمستقل. تقع الذمم المدينة التي تم 

 "عقود التأمين".
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 لسياسات المحاسبية الهامة )تتمة(ا -4
 

 دخل العموالت الخاصة

 يتم اثبات دخل العموالت الخاصة من الودائع قصيرة األجل والودائع ألجل على أساس العائد الفعلي.

 

 عقود التأمين

عند نشأة  ،على مخاطر تأمين هامة عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيهاتعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تشتمل 

تعتمد أهمية مخاطر التأمين على كل من إحتمال وقوع ، العقود, سيناريو يشتمل في جوهره التجاري على مخاطر تأمين هامة

 .حادث للجهة المؤمنة وحجم األثر المحتمل المتعلق به

فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير  ،ن"وحال تصنيف العقد كـ "عقد تأمي

 خالل الفترة.

 

 المطالبات

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين واألطراف األخرى ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة 

 .بها بعد خصم الخردة واالستردادات األخرى

يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ إعداد القوائم 

المالية سواًء تم التبليغ عنها أم ال. يجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ إعداد القوائم المالية 

على حده. باإلضافة إلى ذلك، يتم االحتفاظ بمخصص بناًء على تقدير اإلدارة وخبرة الشركة  على أساس تقدير كل حالة

لم يتم اإلبالغ عنها بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة  التيوالسابقة لتغطية تكلفة تسوية المطالبات المتكبدة 

 المركز المالي. قائمةفي تاريخ 

على أساس إجمالي ويتم عرض حصة معيدي التأمين ذات الصلة بشكل منفصل.  ت التسويةتحيتم عرض المطالبات 

ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات عالوة على ذلك 

 خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية.

 
 الخردة والتعويضات

المكتسبة في تسوية مطالبة )على سبيل المثال ،  (ما تكون تالفة )عادةاألصول تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع 

(. قد يكون للشركة أيًضا الحق في متابعة أطراف ثالثة لدفع بعض التكاليف أو جميعها )على سبيل المثال ، خردةال

 (.تعويضاتال

. البدل هو المبلغ الذي تحت التسويةتدرج تقديرات المبالغ المستردة القابلة لإلصالح كبدل في قياس التزامات المطالبات 

 يمكن استرداده بشكل معقول من التصرف في األصل.

لمبلغ الذي يمكن . البدل هو تقييم اتحت التسويةأيًضا بداًل في قياس التزامات المطالبات  بالتعويضاتتعتبر عمليات السداد 

 استرداده من الطرف الثالث.

 

 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء وتجديد عقود التأمين, وتطفأ على مدى فترات عقود التأمين 

 .الدخلالمتعلقة بها كأقساط عند اكتسابها. يسجل اإلطفاء في قائمة 

يتم احتساب التغيرات في األعمار اإلنتاجية أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل 

 .وذلك بتعديل فترة اإلطفاء, ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية

كل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر وذلك عند وجود  يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد

عندئذ يتم إثبات  ،دليل على وقوع هذا االنخفاض. وفي الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية

اختبار مدى كفاية  . كما تؤخذ تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة بعين االعتبار عندالدخلخسارة االنخفاض في قائمة 

 المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد قوائم مالية.

 

 الوديعة النظامية

من رأس المال المدفوع للشركة المحتفظ بها لدى بنك تم تحديده من قبل مؤسسة النقد العربي  %10تمثل الوديعة النظامية 

يحق لمؤسسة النقد العربي السعودي الحصول على  . مينالسعودي وفقا لنظام مراقبة التأمين التعاوني لشركات عمليات التأ

  لتي ال يمكن سحبها دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.وا النظاميةالدخل الناتج عن الوديعة 
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 إعادة التأمين

تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية بإسناد مخاطر التأمين المتعلقة بكافة أعمالها والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن 

خسائر عقود التأمين المصدرة. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. تقدر المبالغ 

 .التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقاً التفاقية إعادة التأمينالقابلة لإلسترداد بنفس الطريقة 

 

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وجود انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر عند وجود دليل 

القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم على وقوع انخفاض في القيمة خالل الفترة المالية, يحدث االنخفاض في 

إمكانية استرداد الشركة للمبالغ القائمة بموجب شروط العقد وإمكانية قياس األثر للمبالغ التي ستستلمها الشركة من معيدي 

 .الدخل التأمين بشكل موثوق به. يتم إثبات خسائر االنخفاض في قائمة

 
تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حاملي عقود التأمين. إن أقساط التأمين والمطالبات إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال 

المتعلقة بعقود إعادة التأمين التي تعهدت بها الشركة يتم إثباتها كإيرادات ومصاريف بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين 

 إعادة التأمين.بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف عمليات  ،تعتبر نشاطاً مباشراً 

 
تمثل مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة إلى شركات إعادة التأمين. تقدر هذه المبالغ المستحقة بنفس الطريقة المتعلقة 

باتفاقيات إعادة التأمين. يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسندة وأرصدة إعادة التأمين 

ها الشركة. يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند إنتهاء سريان الحقوق التعاقدية أو التي تعهدت ب

 استنفاذها أو تحويل العقد إلى طرف آخر.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي   أو 

مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة في قائمة نتائج عمليات 

 همين. يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي:التأمين والفائض المتراكم/ عمليات المسا

 

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين؛ -

 خرق العقد، مثل التخلف عن السداد أو التأخر في السداد؛ -

 إعادة التنظيم المالي األخرى؛عملية إذا أصبح من المحتمل أن المصدر أو المدين سيدخل اإلفالس أو  -

 تلك األصول المالية بسبب الصعوبات المالية؛ أوسوق نشط ل عدم وجود -

مجموعة من األصول المالية منذ  عنبيانات تشير إلى وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وجود  -

في الشركة ،  االعتراف المبدئي بتلك األصول، على الرغم من أنه ال يمكن بعد تحديد االنخفاض مع األصول المالية الفردية

 بما في ذلك:

 من الشركات المصدرة أو المدينين في الشركة. أو السدادالتغيرات السلبية في حالة • 

 الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد المصدرين الذين يرتبطون بالتقصير في األصول.• 

 

، يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو  ةالماليات في حالة وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة الموجود

 التالي:

بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة، ناقصاً * 

 ليات المساهمين.خسارة االنخفاض المثبتة سابقا في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم / عم

 

* بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات 

 النقدية المستقبلية المخصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي مماثل. 
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 )تتمة( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع ، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن 

 االستثمار أو مجموعة من االستثمارات قد انخفضت قيمتها.

 

في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد 

يتضمن الدليل الموضوعي مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبة مالية كبيرة، أو تقصير أو جنوح في إيرادات العموالت 

ن يدخل في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى وحيثما تشير البيانات الخاصة أو مدفوعات رأس المال ، واحتمال أ

الملحوظة إلى وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية المستقبلية ، مثل التغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط مع 

متراكمة التي يتم قياسها على أنها الفرق التخلف عن السداد. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة ال

بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة على ذلك االستثمار المعترف به مسبقًا في 

ن الزيادة مرتبطة الدخل الشامل. في حالة زيادة القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن أن تكو وقائمةالدخل  قائمة

الدخل الشامل، يتم  وقائمةالدخل  قائمةيحدث بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة في  يبشكل موضوعي بحدث ائتمان

 الدخل الشامل. وقائمةالدخل  قائمةعكس خسارة انخفاض القيمة من خالل 
 

يمثل عن التكلفة االنخفاض الكبير في القيمة العادلة بالنسبة لالستثمارات في األسهم المحتفظ بها على أنها متاحة للبيع ، فإن 

الدخل طالما استمر  قائمةدلياًل موضوعيًا على انخفاض القيمة. ال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل 

الدخل الشامل االعتراف باألصل، أي أن أي زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل انخفاض القيمة ال يمكن االعتراف بها إال في 

 قائمةاآلخر. عند إلغاء االعتراف، يتم إدراج أي ربح أو خسارة تراكمية سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر في 

 الدخل ضمن "الربح/ )الخسارة( المحققة" على االستثمارات المتاحة للبيع.
 

٪ 30شهًرا أو أكثر طويلة ، ويعد االنخفاض بنسبة  12إن تحديد ما هو "مهم" أو "طويل األمد" يتطلب الحكم. تعتبر فترة 

من التكلفة األصلية أمًرا مهًما وفًقا لسياسة الشركة. عند إصدار هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم، من بين عوامل أخرى، المدة 

 ة العادلة لالستثمار أقل من تكلفتها.القيم فيهتكون  الذي المدىأو 
 

عند إجراء تقييم لما إذا كان االستثمار في أداة الدين قد انخفضت قيمته ، تأخذ الشركة في االعتبار عوامل مثل تقييم السوق 

لى الوصول للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد السندات وتقييم وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية وقدرة الدولة ع

إلى أسواق رأس المال إلصدار ديون جديدة. واحتمال إعادة هيكلة الديون ، مما يؤدي إلى تكبد أصحاب الخسائر من خالل 

إعفاء الديون الطوعي أو اإللزامي. إن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هو الخسارة المتراكمة التي يتم قياسها على أنها 

أة والقيمة العادلة الحالية ، ناقًصا أي خسارة انخفاض في القيمة على ذلك االستثمار المعترف به الفرق بين التكلفة المطف

 الدخل الشامل. وقائمةالدخل  قائمةمسبقًا في 
 

 تاريخ التداول

)أي التاريخ يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول 

الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات 

 التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

 

 المالية التوقف عن إثبات األدوات

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها األدوات المالية 

 أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة. ا،ويتم ذلك عادة عند بيعه
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 المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع التشغيلي جزء من عناصر الشركة الذي يقوم باألعمال والذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد منه مصاريف ويتوفر 

بشأنه معلومات مالية يتم تقويمها بانتظام من قبل رئيس العمليات بصفته صانع القرار عندما يقرر كيفية توزيع الموارد وتقويم 

يتم إظهار القطاعات التشغيلية بصورة مماثلة لتلك المتعلقة بإعداد التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات صانع األداء. 

القرار والذي يعتبر مسئوالً عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية والذي تحدده كـ "رئيس تنفيذي" يقوم باتخاذ 

 :كما يلي ،ركة ثمانية قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها, ولدى الشةالقرارات االستراتيجي

 

ويقوم بتغطية الوفيات من األفراد والجماعات الناتجة عن  ،التأمين على الحوادث العامة والمسؤولية تجاه الغير •

ين كما يقوم بتغطية مصالح أصحاب العمل وذلك بالتأم ،الحوادث وذلك بموجب التامين ضد الحوادث الشخصية

 .وتغطية ضد سرقة أو فقدان األموال والتأمين على االلتزامات العامة االخرى ،ضد السرقة

 .يقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات ما عدا التأمين على النقل ،تأمين المركبات •

 .ضمن هذا النوع من التأمينتأمين الممتلكات ويقوم بتغطية مخاطر الحريق وعمليات التأمين األخرى التي تندرج  •

ويقوم بتغطية الحوادث غير المتوقعة التي تتم أثناء الرحالت البحرية والنقل البري وتوفير  ،التأمين البحري •

 .الحلول ضد الحوادث أثناء السفر وفي الطريق

نفيذ المشاريع ويقوم بتزويد الشركات بالحلول ضد الحوادث التي تقع أثناء ت ،التأمين على المنتجات الهندسية •

 .اإلنشائية

  .ويقوم بتغطية منتجات المسهتلك كضمان الخدمة ومنتجات الحماية الشخصية ،عام اخرى •

 .المنتجات الطبية والتي تزود تغطية الرعاية الصحية لحملة الوثائق •

 ات.ويقوم بتغطية الوفاة لألفراد والمجموعات تحت حماية الحياة لألفراد والمجموع ،الحماية واالدخار •
 

المساهمين عبارة عن قطاع غير تشغيلي. تعتبر اإليرادات المكتسبة من الودائع ألجل واإلستثمارات النشاط الوحيد  صناديق

على هذا  ،بشكل مالئم، المدر لإليرادات. تحمل بعض المصاريف التشغيلية المباشرة والمصاريف غير المباشرة األخرى

حسبما هو مالئم. يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو  ،أمين على هذا القطاعالقطاع. يحمل عجز أو فائض عمليات الت

 .بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في القوائم المالية ،في بعض النواحي ،الخسارة والتي يتم قياسها
 

ً لشروط التعامل مع األطراف األ خرى. وسوف تشتمل إيرادات تتم أسعار تحويل المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا

ومصاريف ونتائج القطاع عندئذ على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية 

فإن التقارير يتم توفيرها للقطاعات التشغيلية  ،للشركة. بما أن الشركة تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بالكامل

 فقط.

 

 اتتصنيف المنتج

التي تقبل  تقوم الشركة بإصدار عقود التأمين والتي يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين. إن عقود التأمين هي تلك العقود

بموجبها شركة التأمين مخاطر تأمين هامة من حملة الوثائق وذلك بالموافقة على تعويضهم في حال وقوع حادث مستقبلي 

تقوم الشركة بتعريف مخاطر التأمين الهامة بأنها  ،على حامل وثيقة التأمين. وكقاعدة عامة غير مؤكد ويؤثر بشكل سلبي

تمثل احتمال سداد منافع عند وقوع حادث مؤمن عليه. وحال تصنيف العقد كـ "عقد تأمين" فإنه يبقى كذلك طوال الفترة 

 إال إذا تم إستنفاذ أو إنتهاء جميع الحقوق واإللتزامات. ،المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل الفترة
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 اإلستثمارات

 

ويستثنى من ذلك  ،شاملة مصاريف الشراء المتعلقة باإلستثمارات ،يتم في األصل إثبات كافة اإلستثمارات بالقيمة العادلة

 ،المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. بالنسبة لإلستثمارات التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية اإلستثمارات

تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق عند إنتهاء العمل بتاريخ إعداد القوائم المالية بدون خصم تكاليف 

 .المعامالت
 

 لمتاحة للبيعاإلستثمارات ا

األصول المالية المتاحة للبيع هي تلك األصول المالية غير المشتقة التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو المحتفظ بها 

حتى تاريخ االستحقاق أو القروض والمدينين، وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه 

مبدئيًا بالتكلفة، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ االستثمارات 

واالستثمار بعد ذلك بالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لهذه االستثمارات في الدخل الشامل اآلخر 

االستثمارات المتاحة للبيع". يتم إدراج المكاسب أو  -"صافي التغير في القيمة العادلة  بندت الدخل الشامل تح قائمةفي 

الدخل ذات الصلة ضمن "الربح / )الخسارة( المحققة على االستثمارات  قائمةالخسائر المحققة من بيع هذه االستثمارات في 

 المتاحة للبيع".
 

 قائمةيتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العموالت ومكاسب/ خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في 

 .عمليات المساهمين ، كجزء من صافي دخل / خسارة االستثمار -الدخل الشامل قائمةالدخل ذات الصلة أو 

 

 قائمةعنه في  االفصاحالمتاحة للبيع ويتم  لالستثماراتة العادلة في القيم األجلأو طويل  جوهرييتم تعديل أي انخفاض 

 الدخل الشامل، كمصروفات انخفاض القيمة.
 

تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعروضة لألوراق المالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة المقدرة. 

د التي تحمل العموالت على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط يتم تقدير القيمة العادلة للبنو

 وخصائص مخاطر مماثلة.
 

القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن  عن طريقبالنسبة لالستثمارات غير المسعرة، يتم تحديد القيمة العادلة 

القيم العادلة من األسواق النشطة، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم. تؤخذ المدخالت  الوصول إلى

إلى هذه النماذج من األسواق التي يمكن مالحظتها حيثما أمكن ذلك، لكن حيثما ال يكون ذلك ممكًنا، يلزم درجة من التقدير 

 في تحديد القيم العادلة.

 
 تصنيفالإعادة 

القدرة والنية لبيع أصولها المالية على المدى القريب ال تزال مناسبة. عندما تكون الشركة  تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت

فقد تختار الشركة إعادة تصنيف  غير قادرة في ظروف نادرة على تداول هذه األصول المالية بسبب األسواق غير النشطة

ة لديها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى استحقاقها. هذه األصول المالية إذا كانت اإلدار

ي سمح بإعادة التصنيف إلى القروض والذمم المدينة عندما يفي األصل المالي بتعريف القروض والذمم المدينة ولدي اإلدارة 

استحقاقها. ال ي سمح بإعادة التصنيف إلى تاريخ و حتى النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظور أ

إال عندما يكون لدى المنشأة القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

تاريخ االستحقاق. بالنسبة لألصل المالي المعاد تصنيفه من الفئة المتاحة للبيع، تصبح القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف 

ذلك األصل تم االعتراف به في حقوق الملكية إلى ربح المطفأة الجديدة ويتم إطفاء أي ربح أو خسارة سابقة على  التكلفةهي 

أو خسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام سعر الفائدة الفعلي. يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ 

ل الحقًا على أنه قد انخفضت االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد قيمة األص

 الدخل. قائمةحقوق الملكية إلى  ضمنقيمته، فسيتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل 
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 )تتمة( اإلستثمارات
 

 اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

وقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ  للتحديد واستحقاق ثابتيتم تصنيف االستثمارات التي لها مدفوعات ثابتة أو قابلة 

ستحقاق بالقيمة الستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االبا االعترافحتى تاريخ االستحقاق. يتم  مقتناهاالستحقاق على أنها 

بالتكلفة المطفأة مطروًحا منها مخصص انخفاض  الحقاالعادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة والزائدة ويتم قياسها 

القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل مراعاة أي خصم أو عالوة على االستحواذ باستخدام أساس العائد الفعلي. يتم 

 خفاض قيمته.تحقق االستثمار أو ان الغاءعندما يتم  الموحدة الدخل قائمةإدراج أي ربح أو خسارة من هذه االستثمارات في 
 

 تصنيفالإعادة 
 

دون التأثير على  هاتصنيفيعاد االستحقاق ال يمكن عادة أن تباع أو  حتى تاريخاالستثمارات المصنفة كاستثمارات محتفظ بها 

ق، كبند تغطية فيما يتعلق بعمولة أو مخاطر الدفع المسب اتباع مثل هذه الطريقةقدرة بالشركه الستخدام هذا التصنيف وال يمكن 

 والتي تعكس طبيعة المدى الطويل من هذه االستثمارات.
 

 ومع ذلك، لن تؤثر المبيعات وإعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف.

أو إعادة التصنيف التي تكون قريبة جدًا من تاريخ االستحقاق بحيث ال يكون للتغيرات في سعر العمولة السوقي تأثير  البيع -

 كبير على القيمة العادلة.

 .بشكل كبير بالحصول على جميع المبالغ األصلية لالستثمارالشركة قيام  بعدأو إعادة التصنيف  البيع -

لتي تعزى إلى أحداث منعزلة غير متكررة خارجة عن سيطرة الشركة والتي لم يكن من المبيعات أو إعادة التصنيف ا-

 الممكن توقعها بشكل معقول.

 

 اختبار كفاية المطلوبات

تقوم الشركة بتاريخ كل قوائم مالية بإجراء مراجعة للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين باستخدام التقديرات الحالية 

ة المستقبلية المتعلقة بعقود التأمين. وإذا ما تبين من المراجعة بأن القيمة الدفترية لمطلوبات عقود التأمين للتدفقات النقدي

)ناقصا تكاليف االكتتاب المؤجلة المتعلقة( غير كافية بناًء على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة, فإنه يتم إثبات كامل 

ين, ويجنب مخصص لقاء المخاطر سارية المفعول, التقوم الشركة بخصم أي مطلوبات النقص في قائمة نتائج عمليات التأم

 لقاء المطالبات غير المسددة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ القوائم المالية.
 

 المصاريف

اإلقتصادية المستقبلية المتعلقة بإنخفاض يتم إثبات المصاريف عند وجود إنخفاض يمكن قياسه بشكل موثوق به في المنافع 

 قيمة األصل أو زيادة في المطلوبات المتعلقة.

 

 العمالت األجنبية

تحول المعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الجارية عند إجراء المعامالت. ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات 

قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي باألسعار الجارية في ذلك التاريخ.  النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ

. يتم ادراج األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية عن الدخلتدرج كافة فروقات التحويل في قائمة 

 الشامل.الدخل االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة 

 
 اإلحتياطي النظامي

من صافي دخل كل سنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا  %20يجب على الشركة تحويل  ،التأسيس وفقاً لعقد

 .2018ديسمبر  31ي تحويل في السنة المنتهية في ألم يتم اجراء  ،االحتياطي رأس المال. و نظراً للخسائر المتراكمة
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 الخدمة للموظفينمكافأة نهاية 
تمثل هذه المنافع برنامج مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، يتم اإلستدراك لمخصص نهاية الخدمة بمقتضى نظام العمل 

السعودي لتعويض الموظفين عن فترات خدمتهم المتجمعة. يتم احتساب صافي التزامات الشركة فيما يتعلق ببرامج المنافع 

ة )"االلتزامات"( بتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في المحددة للموظفين غير الممول

الفترة الحالية والفترات السابقة ويتم خصم المنافع لتحديد القيمة الحالية وأي تكاليف خدمات ماضية غير مسجلة. إن معدل 

خ القوائم المالية التي لها تواريخ استحقاق تقارب آجال الخصم المستخدم هوعائد السوق على السندات الحكومية في تاري

التزامات الشركة. يتم تحديد تكلفة توفير المنافع بموجب برامج المنافع المحددة للموظفين غير الممولة باستخدام طريقة ائتمان 

 الوحدة المتوقعة لتحديد القيمة الحالية اللتزامات الشركة.
 

 المخصصات
عند وجود إلتزام )قانوني أو متوقع( على الشركة بسبب أحداث سابقة وإن تكاليف سداد اإللتزام يتم إثبات المخصصات 

 ستكون محتملة ويمكن قياسها بطريقة موثوق بها.
 

  المقاصة
يتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني ملزم لمقاصة 

الغ المعترف بها وعندما يكون لدى الشركة نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن المب

إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل المعايير المحاسبية  الدخل واحد. ال تتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة

 اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية للشركة.أو تفسيراتها وذلك وفقاً لما تم 
 

 األحكام
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واألحكام واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف 

المرفقة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في نهاية الفترة المالية. إال أن  والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات

عدم التأكد من هذه التقديرات واإلفتراضات يمكن أن يؤدي إلى أجراء تعديل جوهري في الفترات المستقبلية على القيمة 

 .الدفترية للموجودات أو المطلوبات
 

  التقديرات واإلفتراضات الهامة
ت األساسية المتعلقة بالمصادر األساسية والمستقبلية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية والتي إن اإلفتراضا

تعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية المقبلة قد تم مناقشتها ضمن ملخص إلى  قد تؤدي

 .4اإليضاح رقم السياسات المحاسبية الهامة في 
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 ما يلي:كالتدفقات النقدية  قائمةفي  يةالنقدشبه و يةالنقدتكون ت

 عمليات التأمين 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 بآالف الرياالت السعودية

   
 14,266 40,620 نقد لدى البنوك وفي الصندوق

 40,018 - شهور او اقل 3ودائع قصيرة االجل بتاريخ استحقاق أصلي 

 40,620 54,284 

 

 عمليات المساهمين 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 بآالف الرياالت السعودية

   
 1,737 1,685 نقد لدى البنوك وفي الصندوق

 3,000 14,000 شهور او اقل 3ودائع قصيرة االجل بتاريخ استحقاق أصلي 

 15,685 4,737 

   

 56,305 المجموع

 

59,021 
  

 لودائع قصيرة وطويلة األجلا -6
 

ً تصنيف ائتماني بستثمارات كإوتشمل الودائع ألجل التي تمثل الودائع لدى البنوك التجارية المحلية   ستاندر تقييم لمنهجية طبقا

أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ. تقيد القيمة الدفترية للودائع  بعد. تستحق هذه الودائع موديز و فيتش و بور أند

 المركز المالي. فيما يلي الودائع ألجل المستثمرة ألكثر من ثالثة أشهر: قائمةالعادلة في  بالقيمةألجل 

 

 عمليات التأمين 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 بآالف الرياالت السعودية

   
 79,051 35,139 األجلودائع قصيرة 

 %2.25 %2.27 متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

 29,000 - ودائع طويلة األجل

 %3.33 - متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

 
 المساهمينعمليات  

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 بآالف الرياالت السعودية

   
 28,000 - األجلودائع قصيرة 

 %2.85 - متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

 60,000 89,000 ودائع طويلة األجل

 %3.67 %3.47 متوسط معدل العموالت الخاصة المتغيرة

   
 107,051 35,139 األجلإجمالي الودائع قصيرة 

 89,000  89,000  األجل طويلةإجمالي الودائع 
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 مدينة تأمين وذمم معيدي تأمين  أقساط  -7

 ملخص اقساط التأمين وارصدة اعادة التأمين المدينة, موضح ادناه :
 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

    السعودية الرياالت بآالف

 2,886  5,836 الوثائق حملة

 71,048  22,519 والوكالء الوسطاء

 1,224  770 (18)إيضاح  عالقة ذات أطراف

 1,538  - مدينة تأمين معيدي ذمم

 29,125  76,696 

 (10,618)  (9,872) تحصيلها في مشكوك ديون مخصص

    
 أقساط  تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ، صافي

 

19,253  66,078 

 
 إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

    السعودية الرياالت بآالف

 4,295  10,618 يناير 1الرصيد في 
 6,323  - المحمل خالل السنة

 -  (746) الديون المستبعدة خالل السنة
 9,872 ديسمبر 31الرصيد في     

 
 10,618 

 
 

 ديسمبر 31فيما يلي  بياناً بأعمار الذمم المدينة كما في 

 

 

 المجموع

غير متأخرة 

السداد غير 

منخفضة 

 القيمة

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

  

 متأخرة السداد

 ومنخفضة القيمة 

أقل من 

 يوم 30

 31من 

 60حتى 

 يوم

 61من 

 90حتى 

 يوم

 حتى 91

 يوم 180 

 حتى 181

 يوم 360

 أكثر من

 يوم 360

أقساط  تأمين وذمم 

 معيدي تأمين مدينة
        

 710 497 669 149 322 3,489 - 5,836 الوثائق حملة

 الوكالء من مستحق

 والوسطاء
22,519 - 1,211 1,947 2,826 5,096 5,615 5,824 

 أطراف من مستحق

 عالقة ذات
770 - 58 57 29 8 469 149 

ذمم معيدي تأمين 

 مدينة
- - - - - - - - 

2018 29,125 - 4,758 2,326 3,004 5,773 6,581 6,683  

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

30 

 

 )تتمة(أقساط  تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة  -7

 

 المجموع

غير متأخرة 

السداد غير 

منخفضة 

 القيمة

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

  

 متأخرة السداد

 ومنخفضة القيمة 

أقل من 

 يوم 30

 31من 

 60حتى 

 يوم

 61من 

 90حتى 

 يوم

 حتى 91

 يوم 180 

 حتى 181

 يوم 360

 أكثر من

 يوم 360

أقساط  تأمين وذمم 

 معيدي تأمين مدينة
        

 750 647 582 535 504 43 (175) 2,886 الوثائق حملة

 الوكالء من مستحق

 والوسطاء
71,032 (2,535) 1,274 16,784 12,258 28,528 11,472 3,251 

 أطراف من مستحق

 عالقة ذات
1,240 (448) 130 545 271 324 392 26 

معيدي تأمين ذمم 

 مدينة
1,538 1,538 - - - - - - 

2017 76,696 (1,620) 1,447 17,833 13,064 29,434 12,511 4027  

 

. إن سياسة الشركة ائتمانية وذات جدارة"تدخل الشركة فقط في عقود التأمين وإعادة التأمين مع أطراف ثالثة معترف بها 

يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى  يةبشروط ائتمان التعاملهي أن جميع العمالء الذين يرغبون في 

 ".الشركة  زيادة ديونعلى أساس مستمر للحد من  المستحقاتذلك، تتم مراقبة 

 

 ٪(.18: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31٪ من األقساط المدينة في 42يمثل أكبر خمسة عمالء 

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

31 

 

 صافي  واألصول غير الملموسة، الممتلكات والمعدات -8

 
 

 ممتلكات ومعدات

أصول غير 

 ملموسة

 

 المجموع

 

 معدات

 مكتبية 

 أثاث 

 جهيزاتوت

تحسينات 

على مباني 

 مستأجرة

 

 سيارات

 أجهزة 

 حاسب آلي

 

 المجموع

 برامج 

 حاسب آلي

 السعودية الرياالت بآالف 
         التكلفة: 

يناير  1في رصيد ال

2018 587 1,032 3,800 281 6,041 11,741 4,049 15,790 

 574 401 173 65 - 46 17 45 األضافات خالل السنة

 - - - - - - - - المستبعد خالل السنة

ديسمبر  31الرصيد في 

2018 632 1,049 3,846 281 6,106 11,914 4,450 16,364 

         : المتراكم اإلستهالك
 12,053 3,419 8,634 4,883 82 2,481 710 478 2018يناير  1رصيد 

 المحمل خالل السنة

 1,390 268 1,122 327 56 546 149 44  (21)ايضاح 

 - - - - - - - - المستبعد خالل السنة

ديسمبر  31الرصيد في 

2018 522 859 3,027 138 5,210 9,756 3,687 13,443 

         
         صافي القيمة الدفترية 

 2,921 763 2,158 896 143 819 190 110 2018ديسمبر  31

 3,737 630 3,107 1,158 199 1,319 322 109 2017ديسمبر  31

 
 الوديعة النظامية   -9

 

من رأس مال  %10 مليون لاير سعودي( 35: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 35والبالغة  تمثل الوديعة النظامية

ً لمتطلبات أنظمة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. و ال يمكن سحب هذه  الشركة المدفوع، وهي وفقا

على االيداعات النظامية  المستحقةبدون موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. بلغت قيمة العموالت الوديعة النظامية 

( و قد تم 2017ديسمبر  31ألف لاير سعودي كما في  1,284) 2018ديسمبر  31دي كما في ألف لاير سعو 1,935مبلغ 

 عرضها بشكل منفصل ضمن موجودات ومطلوبات المساهمين طبقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.

 

، لم تقم الشركة بتخفيض (20)ايضاح  مليون لاير سعودي 180إلى  مليون لاير سعودي 350تخفيض رأس المال من  بعد

 .القديم المدفوع المال رأس من %10 يزال ال حيث 2018ديسمبر  31مبلغ الوديعة النظامية والذي تم عرضه كما في 
 

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

32 

 

 االستثمارات -10
 

 :يلي كما اإلستثمارات تصنيف يتم

 عمليات التأمين    

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  ايضاح  بآالف الرياالت السعودية

      
 3,175 17,653  10.1  للبيع متاحة إستثمارات

 49,529 -  10.2  اإلستحقاق تاريخ حتى مقتناه إستثمارات

      
 17,653    اإلجمالي

 

52,704 

 
  

 تاحة للبيعم إستثمارات 10/1
 

 المساهمينعمليات     

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  ايضاح  بآالف الرياالت السعودية

      االستثمارات نوع

 3,175 3,175  )أ(10.1  أسهم غير مدرجة

 - 14,478  )ب(10.1  غير مدرجةصكوك 

      
    17,653 

 

3,175 

 
 

 )أ( األسهم غير المدرجة10/1
 

 الحركة خالل السنة

 المساهمينعمليات     

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31    بآالف الرياالت السعودية

 3,175 3,175    الرصيد االفتتاحي

 - -    شراء خالل السنة

 - -    مباع خالل السنة

 - -    التغير في القيم العادلة خالل السنة صافي

 3,175 3,175    رجةغير المد السهملالرصيد الختامي 
 

 نجم.تمثل األسهم أعاله االستثمار في 

 

 )ب( الصكوك غير المدرجة10/1

 الحركة خالل السنة

 المساهمينعمليات     

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  ايضاح  بآالف الرياالت السعودية

 - -    الرصيد االفتتاحي

 - 49,604  10.2  * محول من استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 - (35,000)    مباع خالل السنة

 - (126)    صافي التغير في القيم العادلة خالل السنة

 - 14,478     للصكوك غير المدرجةالرصيد الختامي 
 

الصكوك التي تم تصنيفها على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ، وبالتالي تم  إستبعاد* خالل السنة ، قررت اإلدارة 

 للبيع. ةإلى متاح اتإعادة تصنيف االستثمار

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

33 

 

 )تتمة( االستثمارات -10
 

 اإلستحقاققتناة حتى تاريخ الم االستثمارات 10/2

 المساهمينعمليات     

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31    بآالف الرياالت السعودية

      االستثمارات نوع

 35,000 -    ذات معدل متغير -خاصة -صكوك

 14,441 -    ذات معدل ثابت -حكومية -صكوك

 88 -    اإلستثمارت المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاقعلى  إطفاء خصم اإلصدار

    - 49,529 

 الحركة خالل السنة

 

     

 49,457 49,529    الرصيد االفتتاحي

 - -    شراء خالل السنة

 - (49,604)    * محول من استثمارات متاحة للبيع

 72 75    اإلستثمارت المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاقعلى  إطفاء خصم اإلصدار

 49,529 -    الرصيد الختامي لمحفظة االسهم

 
 

بها حتى تاريخ االستحقاق ، وبالتالي تم الصكوك التي تم تصنيفها على أنها محتفظ  إستبعاد* خالل السنة ، قررت اإلدارة 

 للبيع. ةإلى متاح اتإعادة تصنيف االستثمار

 

 جميع االستثمارات أعاله موجودة داخل المملكة العربية السعودية.

 
 
 

 الفنية المخصصات -11

  واإلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية   11/1
 

 :اآلتي من واإلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية  يتكون (أ

 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 السعودية الرياالت بآالف

 34,814  30,107 التسوية تحت المطالبات

 -  (2,502) والتعويضات الخردهمن  للتحقق: القيمة القابلة يخصم

 27,605  34,814 

 81,981  50,029 عنها المبلغ غير متكبدة مطالبات

 77,634  116,795 

 -  - احتياطيات فنية أخرى

 77,634  116,795 

    يخصم:

 21,496  19,457 التسوية تحت المطالبات من التأمين معيدي حصة -

 23,682  24,042 عنها المبلغ غير المتكبدة المطالبات من التأمين معيدي حصة -

 43,499  45,178 

 71,617  34,135  واإلحتياطيات التسوية تحت المطالبات صافي

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

34 

 
 )تتمة( الفنية المخصصات -11

 )تتمة( واإلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية   11/1

 تحت التسوية واإلحتياطيات  المطالبات حركة  ب(

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 الصافي التأمين معيدي إجمالي  الصافي التأمين معيدي إجمالي السعودية الرياالت بآالف

        :نهاية السنة

 13,318 (21,496) 34,814  8,148 (19,457) 27,605 التسوية تحت المطالبات

 غير متكبدةال مطالباتال

 عنها المبلغ
50,029 (24,042) 25,987  81,981 (23,682) 58,299 

-  77,634 (43,499) 34,135  116,795 (45,178) 71,617 

-     
 

   
المطالبات المدفوعة خالل  -

 السنة
262,309 (50,446) 211,863  246,330 (41,560) 204,770 

        
-         

        :السنة بداية

 25,055 (17,643) 42,698  13,318 (21,496) 34,814 التسوية تحت المطالبات

 غير متكبدةال مطالباتال

 عنها المبلغ
81,981 (23,682) 58,299  38,414 (16,161) 22,253 

-  116,795 (45,178) 71,617  81,112 (33,804) 47,308 

-         

 229,079 (52,934) 282,013  174,381 (48,767) 223,148 المطالبات المتكبدة -

 

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

35 

 
 )تتمة( الفنية المخصصات -11

 )تتمة( واإلحتياطياتصافي المطالبات تحت التسوية   11/1
 

 جدول تطوير المطالبات
كالً من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنها والمطالبات الغير يبين الجدول المطالبات المتكبدة المتراكمة والتي تشمل 

 مبلغ عنها في تاريخ كل قائمة مركز مالي، باإلضافة إلى كل المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه.

 

 هي كاالتي :2018لسنة إن تحليل إجمالي المطالبات 

 

 سنة الحادث
وما  2014

 قبلها
 المجموع 2018 2017 2016 2015

 السعودية الرياالت بآالف تاريخ الحادث

        :التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات

 204,441 204,441 189,352 89,941 15,109 19 في نهاية سنة الحادث

 250,331 - 250,331 132,424 28,202 43  بعد سنة

 132,777 - - 132,777 28,360 41 بعد سنتين

 28,126 - - - 28,126 41 بعد ثالث سنوات

 41 - - - - 41  بعد أربع سنوات

 615,716 204,441 250,331 132,777 28,126 41  التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة

يخصم: المدفوعات المتراكمة حتى 

 تاريخه
41 27,765 131,967 232,852 154,098 546,723 

إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 باستثناء اليكو
- 361 810 17,479 50,343 68,993 

 -إجمالي المطالبات تحت التسوية

 محفظة اليكو التشغيلية 
6,725 6 89 693 1,128 8,641 

إجمالي مخصص المطالبات تحت 

 قائمة المركز الماليالتسوية كما في 
6,725 367 899 18,172 51,471 77,634 

 
 كاالتي : هي 2017لسنة إن تحليل إجمالي المطالبات 

 سنة الحادث
وما  2014

 قبلها
 المجموع 2017 2016 2015

 السعودية الرياالت بآالف تاريخ الحادث

       :التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات

 263,059 263,059 88,156 14,259 6 في نهاية سنة الحادث

 140,435 - 140,435 27,740 41  بعد سنة

 28,215 - - 28,215 41 بعد سنتين

 41 - - - 41 بعد ثالث سنوات

 140,435 28,215 41  التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة
 

263,059 
 

431,750 
يخصم: المدفوعات المتراكمة حتى  

 تاريخه
41 27,409 131,274 167,320 326,044 

إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 باستثناء اليكو
- 806 9,161 95,739 105,706 

 -إجمالي المطالبات تحت التسوية

 محفظة اليكو التشغيلية 
10,609 6 270 204 11,089 

إجمالي مخصص المطالبات تحت 

 التسوية كما في قائمة المركز المالي
10,609 812 9,431 95,943 116,795 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

36 

 
 

 )تتمة( الفنية المخصصات -11

 
 الحركة في األقساط غير المكتسبة 11/2

 

 تشمل الحركة في األقساط غير المكتسبة ما يلي:

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي التأمين معيدي إجمالي السعودية الرياالت بآالف

 112,249 16,028 128,277 الرصيد في بداية السنة

 97,641 71,162 168,803 االقساط المكتتبة خالل السنة

 (196,446) (64,773) (261,219) خالل السنةالمكتسبة االقساط  -

 13,444 22,417 35,861 الرصيد في نهاية السنة

 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 الصافي التأمين معيدي إجمالي السعودية الرياالت بآالف

 68,239 28,592 96,831 الرصيد في بداية السنة

 288,790 66,090 354,880 االقساط المكتتبة خالل السنة

 (244,780) (78,654) (323,434) خالل السنة المكتسبةاالقساط  -

 112,249 16,028 128,277 الرصيد في نهاية السنة

 

 مؤجلةالتأمين التكاليف اكتتاب وثائق الحركة في  11/3
 

 السعودية الرياالت بآالف
 31للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر 
 

 31للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر 

  9,084    11,438  الرصيد في بداية السنة

  31,222    12,133  المتكبد خالل السنة

 (28,868)   (20,987)  المطفأ خالل السنة

  11,438    2,584  الرصيد في نهاية السنة

 
 

  الحركة في دخل عموالت اعادة التأمين غير المكتسبة 11/4
 

 السعودية الرياالت بآالف
 31للسنة المنتهية في 

 2018ديسمبر 
 

 31للسنة المنتهية في 

 2017ديسمبر 

  4,952    3,699  الرصيد في بداية السنة

  12,156    12,033  السنةالمتكبد خالل 

 (13,409)   (11,804)  المطفأ خالل السنة

  3,699    3,928  الرصيد في نهاية السنة

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

37 

 

 والتعهدات اإللتزامات -12
 

 والتعهدات من اآلتي: اإللتزامات تتكون (أ

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 السعودية الرياالت بآالف

 3,161  3,539 ضمان خطابات

 2,570  - تشغيلية إيجار عقود

 5,731  3,539 اإلجمالي

 

تخضع الشركة إلجراءات قانونية في سياق أعمالها العادية. لم يكن هناك تغيير في حالة اإلجراءات القانونية كما تم  (ب

 .2017ديسمبر  31عنها في  االفصاح

 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى  -13
 

 عمليات التأمين 

 2018  2017 

 السعودية الرياالت بآالف 

 5,649  7,016 تكاليف مستحقة

 386  1,143  موظفين مستحقةمصاريف 

 2,374  1,567 اقساط مدفوعة مقدما  

 11,672  2,205 عموالت دائنة 

 491  602 دائنة أخرىمستحقات 

 328  480 مطالبات مستحقة الدفع

 169  466 اعادة التامين –إرصدة دائنة 

 13,479  21,069 

 

 المساهمينعمليات  

 2018  2017 

 السعودية الرياالت بآالف 

 1,029  2,049 تكاليف مستحقة

 15,528  22,098 

 
 

 نهاية الخدمة للموظفين  تعويضات -14
 

 وصف عام 14/1

نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناًء على قوانين العمل السعودية السائدة. يتم تقدير االلتزام فيما  بتحديدالشركة  تقوم

مزايا الموظفين ، وذلك باستخدام "طريقة ائتمان  - 19وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  يتعلق بالمخطط من قبل خبير اكتواري

 ".المتوقعةالوحدة 

 المركز المالي وحركة االلتزام خالل السنة بناًء على قيمتها الحالية قائمةفيما يلي المبالغ المعترف بها في  14/2
 

 2018  2017 

 السعودية الرياالت بآالف 

 3,881  3,898 الحالية لمطلوبات المنافع المحددةالقيمة 

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

38 

 
 

 )تتمة(نهاية الخدمة للموظفين  تعويضات -14
 

 مطلوبات المنافع المحددة القيمة الحالية لالحركة في  14/3
 

 2018  2017 

 السعودية الرياالت بآالف 

 2,014  3,881 الرصيد األفتتاحي 

 2,397  670 المحمل على قائمة الدخل

 -  (375) المحمل على قائمة الدخل الشامل

 (530)  (278) خالل السنة  سددالم

 3,881  3,898 الرصيد في نهاية السنة

 

 2018  2017 

 السعودية الرياالت بآالف 

 2,014  3,881 يناير 1القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة في 

 2,397  503 تكاليف الخدمة الحالية

 -  167 التكاليف المالية

 -  (375) إعادة قياس )الربح(

 (530)  (278) المدفوعة خالل السنة المنافع

 3,881  3,898 ديسمبر 31القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة كما في 

 

  األساسية ةكتواريألا اإلفتراضات
 

 :لتقييم التزامات منافع الموظفينمجموعة التالية من االفتراضات االكتوارية التم استخدام 

 

  كما في االفتراضات االكتوارية األساسية
 

 2018  2017 

 %3.82  %3.68 معدل الخصم

 %3.5  %3.5 معدل زيادة الرواتب

 

يتم تحديد االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المستقبل على أساس المشورة اإلكتوارية وفقًا لإلحصائيات المنشورة والخبرة في 

 المنطقة.

 تحليل الحساسية

إبقاء جميع االفتراضات  الرئيسية  معاإلكتوارية االفتراضات أحد إن التحليل أدناه يوضح الحركات المحتملة المعقولة في 

 كان مبلغ التزامات المنافع المحددة للموظفين يمكن أن يكون كما يلي: ،األخرى ثابتة

 2018 

 السعودية الرياالت بآالف 

 انخفاض  زيادة 

 4,494  3,405 (%0.1معدل الخصم )حركة بنسبة 

 3,483  4,392 (%1معدل زيادة الرواتب في المستقبل )حركة بنسبة 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

39 

 

 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى -15
 

 عمليات التأمين 

 2018   2017 

 السعودية الرياالت بآالف 

 5,251  740 مدفوع مقدم لموردي الخدمة

 2,162  1,737 ذمم الموظفين

 5,816  1,305 مصاريف مدفوعة مقدما

 1,411  1,411 وديعة مقابل خطابات ضمان 

 177  198 ودائع تأمين  

 209  881 ايجار مدفوع مقدما

 784  445 فوائد مستحقة

 4,876  3,147 موجودات أخرى 

 9,864  20,686 

 

 عمليات المساهمين 

 2018   2017 

 السعودية الرياالت بآالف 
 1,112  358 فوائد مستحقة

 12  471 موجودات أخرى 

 829  1,124 

 10,693  21,810 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية -16

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في  مقابلالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه 

 تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن المعاملة تتم إما:

 في السوق األساسي للموجودات أو المطلوبات , أو •

 في أكثر سوق فائدة للموجودات أو المطلوبات, وذلك في حالة غياب السوق األساسي  •
 

 المالية. القوائمال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في الميزانية بشكل كبير عن قيمتها الدفترية المدرجة في 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية: وقياستستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد 
 

ة أو األداة المماثلة التي يمكن ألي كيان الوصول إليها في : األسعار المعروضة في األسواق النشطة لنفس األدا1المستوى 

 تاريخ القياس ؛

: األسعار المعروضة في األسواق النشطة لألصول والخصوم المماثلة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها 2المستوى 

 جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق التي يمكن مالحظتها ؛ و

 بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. مد بشكل كبير علىأساليب التقييم التي ال تعت: 3المستوى 

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

40 

 

 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية -16

 )تتمة( تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ)

يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل 

الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال يشمل معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات 

 لقيمة العادلة.تقارب بشكل معقول اال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية  المالية التي

 

 الدفترية. قيمتها جوهرياً عن تختلف ال للشركةالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  إن

 
 

 

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية

     2018ديسمبر  31

                   ( 3( )2الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة )

 17,653 3,175 14,478 - استثمارات متاحة للبيع 

 - - - - استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

 - 14,478 3,175 17,653 

     بآالف الرياالت السعودية

     2017ديسمبر  31

     ( 3( )2الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة )

 3,175 3,175 - - استثمارات متاحة للبيع 

 49,529 49,529 - - استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

 - - 52,704 52,704 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

41 

 

  التشغيليةالقطاعات    -17
 

 السعودية الرياالت بآالف 

 2018ديسمبر  31في  كما 

 
حماية 

 وادخار
 المركبات طبي

 عام تامين

 اخر

غير 

 موزعة

اجمالي 

عمليات 

 التأمين

 عمليات

 المساهمين
 المجموع

         الموجودات

 56,305 15,685 40,620 40,620 - - - - النقدية وما في حكمها

 35,139 - 35,139 35,139 - - - - األجل قصيرة ودائع

 19,253 - 19,253 - 12,579 1,925 5,018 (269) أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 22,417 - 22,417 - 12,848 - 9,408 161 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 19,457 - 19,457 - 4,026 - - 15,431 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 24,042 - 24,042 - 20,241 - 3,253 548 المبلغ عنها

 176,787 - 176,787 - - - - 176,787 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 2,584 - 2,584 - 1,196 349 931 108 تكاليف اكتتاب مؤجلة 

 17,653 17,653 - - - - - - استثمارات

 133 - 133 133 - - - - من أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة

 10,693 829 9,864 6,255 207 2,090 1,274 38 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 89,000 89,000 - - - - - - األجل طويلة ودائع

 2,158 - 2,158 2,158 - - - - ممتلكات ومعدات

 763 - 763 763 - - - - أصول غير ملموسة

 35,000 35,000 - - - - - - وديعة نظامية

 1,935 1,935 - - - - - - عموالت الوديعة النظامية

 513,319 160,102 353,217 85,068 51,097 4,364 19,884 192,804 الموجودات إجمالي

         

         المطلوبات

 5,148 - 5,148 - - 80 5,068 - مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 15,528 2,049 13,479 149 5,991 3,569 2,541 1,229 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 36,084 - 36,084 - 16,564 15 13,353 6,152 ذمم معيدي التأمين

 35,861 - 35,861 - 15,119 2,781 17,033 928 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,928 - 3,928 - 2,998 - 894 36 دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 27,605 - 27,605 - 4,796 3,761 177 18,871 مطالبات تحت التسوية

 50,029 - 50,029 - 22,654 5,241 20,948 1,186 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 176,787 - 176,787 - - - - 176,787 إحتياطيات حسابية

 - - - - - - - - إحتياطي عجز أقساط تأمين

 56 - 56 56 - - - - أطراف ذات عالقةإلى  مبالغ مستحقة

 2,593 2,593 - - - - - - وضريبة دخل زكاةمخصص 

 3,898 - 3,898 3,898 - - - - للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 العربي النقد لمؤسسة مستحقة عموالت دخل

 1,935 1,935 - - - - - - السعودي

 359,452 6,577 352,875 4,103 68,122 15,447 60,014 205,189 المطلوبات إجمالي
  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

42 

 

 
 

 )تتمة( التشغيلية القطاعات -17
 

 السعودية الرياالت بآالف 

 2017ديسمبر  31في  كما 

 غير موزعة اخر عام تامين المركبات طبي حماية وادخار 
اجمالي عمليات 

 التأمين

 عمليات

 المساهمين
 المجموع

         الموجودات

 59,021 4,737 54,284 54,284 - - - - في حكمها النقدية وما

 107,051 28,000 79,051 79,051 - - - - األجل قصيرة ودائع

 66,078 - 66,078 - 11,083 7,510 44,963 2,522 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 16,028 - 16,028 - 15,180 - 668 180 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 21,496 - 21,496 - 4,144 - 16 17,336 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ 

 23,682 - 23,682 - 20,191 - 1,729 1,762 عنها

 214,579 - 214,579 - - - - 214,579 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 11,438 - 11,438 - 1,670 1,423 8,142 203 تكاليف اكتتاب مؤجلة 

 52,704 52,704 - - - - - - استثمارات

 419 - 419 419 - - - - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 21,810 1,124 20,686 8,921 284 1,841 9,609 31 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 89,000 60,000 29,000 29,000 - - - - األجل طويلة ودائع

 3,107 - 3,107 3,107 - - - - ممتلكات ومعدات

 630 - 630 630 - - - - أصول غير ملموسة

 35,000 35,000 -  - - - - وديعة نظامية

 1,284 1,284 - - - - - - عموالت الوديعة النظامية

 723,327 182,849 540,478 175,412 52,552 10,774 65,127 236,613 الموجودات إجمالي

         

         المطلوبات

 8,559 - 8,559 - - 782 7,777 - مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 22,098 1,029 21,069 4,910 2,146 2,246 10,630 1,137 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 34,109 - 34,109 - 25,284 859 2,778 5,188 ذمم معيدي التأمين

 128,277 - 128,277 - 16,551 13,511 96,709 1,506 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,699 - 3,699 - 3,508 - 152 39 دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 34,814 - 34,814 - 4,796 5,182 1,663 23,173 مطالبات تحت التسوية

 81,981 - 81,981 - 22,570 6,048 50,798 2,565 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 214,579 - 214,579 - - - - 214,579 إحتياطيات حسابية

 9,945 - 9,945 - - - 9,945 - إحتياطي عجز أقساط تأمين

 298 - 298 298 - - - - أطراف ذات عالقةإلى  مبالغ مستحقة

 2,024 2,024 - - - - - - وضريبة دخل زكاةمخصص 

 3,881 - 3,881 3,881 - - - - للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 1,284 1,284 - - - - - - السعودي العربي النقد لمؤسسة مستحقة عموالت دخل

 545,548 4,337 541,211 9,089 74,855 28,628 180,452 248,187 المطلوبات إجمالي

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

43 

 

 ) تتمة ( التشغيلية القطاعات -17
 

 2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية 

حماية  

 المركبات طبي وادخار

 عام تامين

 اخر

اجمالي 

عمليات 

 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

        اإليرادات

 168,803 - 168,803 43,199 12,257 90,668 22,679 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (70,214) - (70,214) (36,625) - (19,153) (14,436) أجنبي –أقساط إعادة التأمين المسندة 

 (948) - (948) (614) (316) - (18) أجنبي –أقساط تأمين فائض الخسارة 

 97,641 - 97,641 5,960 11,941 71,515 8,225 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 98,805 - 98,805 (902) 10,730 88,418 559 صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 196,446 - 196,446 5,058 22,671 159,933 8,784 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 11,804 - 11,804 7,882 - 1,368 2,554 عمولة إعادة التامين

 3,947 - 3,947 113 2,381 - 1,453 إيرادات إكتتاب اخرى

 212,197 - 212,197 13,053 25,052 161,301 12,791 اإليرادات إجمالي

        

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (220,514) - (220,514) (2,158) (18,810) (183,895) (15,651) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 (36,138) - (36,138) - - - (36,138) تصفيات واستحقاقات

 (5,657) - (5,657) - (296) (5,361) - مطالبات متكبدة  تكاليف

 50,446 - 50,446 1,960 - 5,320 43,166 حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة

 (211,863) - (211,863) (198) (19,106) (183,936) (8,623) صافي المطالبات والمنافع األخري المدفوعة

 5,170 - 5,170 (118) 1,421 1,470 2,397 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 32,312 - 32,312 (33) 807 31,374 164 صافي

 (174,381) - (174,381) (349) (16,878) (151,092) (6,062) صافي المطالبات والمنافع األخري المتكبدة 

 9,945 - 9,945 - - 9,945 - التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (20,987) - (20,987) (3,897) (2,412) (13,109) (1,569) التأمين وثائق إكتتاب تكاليف

 (3,011) - (3,011) (223) (115) (2,557) (116) والتفتيش اإلشراف تكاليف

 (937) - (937) - (140) (797) - األخرى اإلكتتاب تكاليف

 (189,371) - (189,371) (4,469) (19,545) (157,610) (7,747) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

        

 22,826 - 22,826 8,584 5,507 3,691 5,044 صافي ربح / )خسارة( اإلكتتاب

        

        )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

 746 - 746 (1,057) 339 1,363 101 عكس / )مخصص( الديون المشكوك في تحصيلها

 (53,359) (1,890) (51,469)     وإدارية عمومية مصاريف

 75 75 -     االستثمارات على العالوة /الخصم اطفاء

 7,410 4,206 3,204     عموالت من الودائع  دخل

 (45,128) 2,391 (47,519)     إجمالي )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

 (22,302) 2,391 (24,693)     المنسوبة إلى عمليات التأمين السنةخسارة  صافي

المنسوبة إلى عمليات  السنةخسارة  صافي

 - (24,693) 24,693     المساهمين

 (22,302) (22,302) -     المساهمين تحمل بعد السنةخسارة  صافي
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 ) تتمة ( التشغيلية القطاعات -17
 

  2017ديسمبر  31المنتهية في  للسنة 

 

 

 

 بآالف الرياالت السعودية 

حماية  

 المركبات طبي وادخار

 عام تامين

 اخر

اجمالي 

 عمليات التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

        اإليرادات

 354,880 - 354,880 45,538 38,502 240,043 30,797 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (64,936) - (64,936) (41,029) - (6,009) (17,898) أجنبي –أقساط إعادة التأمين المسندة 

 (1,154) - (1,154) (412) (719) - (23) أجنبي –أقساط تأمين فائض الخسارة 

 288,790 - 288,790 4,097 37,783 234,034 12,876 المكتتبةصافي أقساط التأمين 

 (44,010) - (44,010) 98 (7,892) (36,548) 332 صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 244,780 - 244,780 4,195 29,891 197,486 13,208 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 13,409 - 13,409 9,964 - 885 2,560 عمولة إعادة التامين

 5,623 - 5,623 208 3,939 - 1,476 إيرادات إكتتاب اخرى

 263,812 - 263,812 14,367 33,830 198,371 17,244 اإليرادات إجمالي

        

        اإلكتتابتكاليف ومصاريف 

 (209,298) - (209,298) (4,556) (17,866) (177,733) (9,143) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 (30,258) - (30,258) - - - (30,258) تصفيات واستحقاقات

 (6,774) - (6,774) - - (6,774) - مطالبات متكبدة  تكاليف

 41,560 - 41,560 4,414 - 3,051 34,095 حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة

 (204,770) - (204,770) (142) (17,866) (181,456) (5,306) صافي المطالبات والمنافع األخري المدفوعة

 11,737 - 11,737 (44) (4,174) 18,856 (2,901) صافيالتغير في المطالبات تحت التسوية، 

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 (36,046) - (36,046) (1,230) (3,585) (33,324) 2,093 صافي

 (229,079) - (229,079) (1,416) (25,625) (195,924) (6,114) صافي المطالبات والمنافع األخري المتكبدة 

 (9,945) - (9,945) - - (9,945) - التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (28,869) - (28,869) (5,500) (3,538) (16,938) (2,893) التأمين وثائق إكتتاب تكاليف

 (3,644) - (3,644) (291) (153) (3,044) (156) والتفتيش اإلشراف تكاليف

 (2,067) - (2,067) (54) (365) (1,648) - األخرى اإلكتتاب تكاليف

 (273,604) - (273,604) (7,261) (29,681) (227,499) (9,163) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

        

 (9,792) - (9,792) 7,106 4,149 (29,128) 8,081 اإلكتتاب)خسارة(  /ربح  صافي

        

        )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

 (6,323) - (6,323) (3,306) (765) (2,147) (105) عكس / )مخصص( الديون المشكوك في تحصيلها

 (49,203) (1,731) (47,472)     وإدارية عمومية مصاريف

 72 72 -     اطفاء الخصم/ العالوة على االستثمارات

 7,440 5,426 2,014     عموالت من الودائع  دخل

 (48,014) 3,767 (51,781)     إجمالي )مصروفات(/ إيرادات تشغيل أخرى

 (57,806) 3,767 (61,573)     المنسوبة إلى عمليات التأمين السنةخسارة  صافي

 عمليات المنسوبة إلى السنةخسارة  صافي

 - (61,573) 61,573     المساهمين

 (57,806) (57,806) -     بعد تحمل المساهمين السنةخسارة  صافي
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 جهات ذات العالقةالالمعامالت واألرصدة مع  -18
 

ن جميع ييشمل موظفو اإلدارة الرئيسي)تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسيين 

كيانات أخرى خاضعة  ةن وأييوالشركات التي هم مالكوها الرئيسي للشركة ، (المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين واإلدارة العليا

للسيطرة المشتركة أو تتأثر بشكل كبير بها. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس 

 :الصلة اإلدارة. فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف الرئيسية ذات الصلة خالل الفترة واألرصدة ذات

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 
المعامالت خالل السنة 

 المنتهية في

الرصيد مدين/ )دائن( كما 

 في

 
 ديسمبر 31

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 ديسمبر 31

2018 

 ديسمبر 31

2017 

     المساهمين الرئيسيين

     البنك العربي الوطني ) مساهم (

 1,240 770 31,531 14,647 المباعة عن طريق وكالة البنك العربي الوطنيأقساط مستحقة على وثائق التأمين 

 (334) (595) 3,473 1,547 عموالت مستحقة على وثائق التأمين المباعة عن طريق وكالة البنك العربي الوطني

 1,411 1,763 - - اإللتزامات والتعهدات )خطابات الضمان(

 88,000  - - ودائع ألجل

 945 - 1,211 1,815 على الودائع دخل العموالت

 10,000 - -  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )صكوك البنك العربي(

 81 - 357 416 ايرادات العموالت الخاصة على االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 

     المجموعة األمريكية الدولية ) مساهم (

 (18,057) (12,207) 9,960 22,418 أقساط إعادة التأمين الدائنة و فائض الخسارة 

 - - (5,596) (5,182) عموالت اعادة التأمين

 - - (2,633) (3) حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

 (298) (56) 796 345 ومحملة على الشركةالمصروفات العمومية واإلدارية المدفوعة نيابة عن الشركة 

 

     متاليف )مساهم(

 419 133 270 300 ومحملة على الشركةالمصروفات العمومية واإلدارية المدفوعة نيابة عن الشركة 

 - - (1,476) 1,453 إيرادات اتعاب ادارة )تحويل المحفظة(

 

الكيانات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو تتأثر بشكل كبير من قبل 

     ذات العالقة األطراف

 

     لمتاليف( %100شركة ديالوير األمريكية للتأمين على الحياة )مملوكة 

 (2,466) (6,588) 5,784 12,475 أقساط إعادة تأمين دائنة

 - - (843) (1,908) عموالت اعادة التأمين

 - - (3,051) (5,397) حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة

 

     لمتاليف( %100األمريكية للتأمين على الحياة "أليكو" )مملوكة الشركة 

 1,249 (2,176) 10,974 8,244 المدينة والدائنةأقساط إعادة التأمين 

 - - (2,369) (2,001) عموالت إعادة التأمين 

 - - (30,258) (36,138) حصة معيدي التأمين في المطالبات المدفوعة )تحويل المحفظة(
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 )تتمة( جهات ذات العالقةالالمعامالت واألرصدة مع  -18
 

ن التنفيذيين للسنة يلئوالسنوية والمكافآت والبدالت المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المس يوضح الجدول التالي الرواتب

 :2017و  2018ديسمبر  31المنتهية في 

2018 

أعضاء مجلس االدارة 

 )غير تنفيذيين(

كبار المسئوليين 

التنفيذيين )بما فيهم المدير 

 التنفيذي والمدير المالي(

 السعوديةبآالف الرياالت  

 5,972 - رواتب ومزايا

 - 860 بدالت مجلس االدارة واللجان

 860 5,972 

 

2017 

أعضاء مجلس االدارة 

 )غير تنفيذيين(

كبار المسئوليين 

التنفيذيين )بما فيهم المدير 

 التنفيذي والمدير المالي(

 بآالف الرياالت السعودية 

 7,663 - رواتب ومزايا

 - 691 بدالت مجلس االدارة واللجان

 691 7,663 

 
 الزكاة وضريبة الدخل -19

 .تم حساب الزكاة المستحقة على الشركة بناًء على أفضل تقدير لإلدارة

 

2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31   

 السعودية الرياالت بآالف 

 168,070 86,436 (%48.02رأس مال المساهمين السعوديين )

 (32,753) 20,870 الخسائر المتراكمة والتسويات األخرى

 - (1,080) المسدد خالل السنة

 (51,598) (30,016) القيمة الدفترية لألصول طويلة األجل

   

 (23,719) (10,250) الدخل المعدل للسنة

   

 60,000 65,960 %48.02حصة المساهمين السعوديين من الزكاة بنسبة 

   

 1,500 1,649 %2.5الزكاة المستحقة بنسبة 

 
 كالتالي: 2018ديسمبر  31كانت الحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة المنتهية في 

2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31   

 السعودية الرياالت بآالف 

 524 2,024 الرصيد في بداية السنة

 1,500 1,649 المحمل للسنة

 - (1,080) المسدد خالل السنة

 2,024 2,593 الرصيد في نهاية السنة
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 الزكاة وضريبة الدخل -19
 

 للسنة( مخصص الزكاة أ

 

:  2017 ديسمبر 31ألف لاير سعودي ) 1,649الحالية بمبلغ  السنةمن مخصص زكاة  للسنةمخصص الزكاة  حركة يتكون

 %48.02لاير سعودي(، يعتمد مخصص الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في رأس مال الشركة والتي بلغت  ألف 1,500

 (.%48.02:  2017 ديسمبر 31)

 

 للسنة الدخل ضريبة( ب

 

 ديسمبر 31 في كما)مماثل  للفترةال يوجد ضريبة دخل على المساهمين غير السعوديين وذلك نتيجة لصافي الخسائر المعدلة 

 (%51.98:  2017 ديسمبر 31) %51.98 الشركة مال رأس في السعوديين غير المساهمين حصة بلغت. (2017

 

 والضريبي الزكوي الربط( ج

 

شهادة  استخراج وتمالمواعيد المحددة  في 2017ديسمبر  31شهرا المنتهية في  12قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن فترة الـ 

 .2019أبريل  30الزكاة وهي صالحة حتى  /الضريبة

 

 2013السنة الضريبية 

 

الهيئة هـ فيما يتعلق بتقييمات  1439-07-16بتاريخ  55/2/1139تلقت الشركة خطاب اللجنة األولية رقم  ، 2018خالل عام 

خالل الفترة  اعتراضاألف لاير سعودي وقدمت الشركة  1,470 بلغت زكوية فروقاتلدفع  2013لعام  العامة للزكاة والدخل

 القانونية.

 

 2014السنة الضريبية 

 

 :يلي كما 2014 لعام ويوالزك يالضريباإلقرار التالية والمتعلقة  الربوط، استلمت الشركة 2016عام  خالل
 

لطلب دفع زكاة اضافية عن عام  2016نوفمبر  3بتاريخ  019000006784خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  ❖

 الشركة باالعتراض في المواعيد القانونية. ألف لاير سعودي و قامت 351بمبلغ  2014

لطلب دفع ضريبة استقطاع اضافية  2016نوفمبر  3بتاريخ  024000033080خطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم  ❖

سعودي( وقامت الشركة لاير ألف  58بمبلغ  تأخيرسعودي )متضمنة غرامات لاير ألف  246بمبلغ  2014عن عام 

 نونية.القا الفترةباإلعتراض في 

( 2018 يناير 1هـ  )1439-04-14بتاريخ  216/2/1139رقم  االبتدائيةاستلمت الشركة خطاب اللجنة  2018عام  خالل

 الشركة، من المقدم اإلعتراض اإلبتدائية، حيث رفضت اللجنة 2014العامة للزكاة والدخل لعام  للهيئة الزكوية الربوط بخصوص

 .القانونية المواعيد في العليا جنةالل لدي باإلعتراض الشركة قامت وقد

 

 2017، 2016، 2015الضريبية  السنوات
 

 .2017، 2016، 2015لم تتلق الشركة بعد أية تقييمات للسنوات الضريبية 

بشكل يغلب عليه ر باألعلى الزكاة والدخل المذكو العامة الهيئةلما تقدمت به  االعتراضاتو تتوقع إدارة الشركة النجاح في جميع 

 التاكد, وبالتبعية ال حاجة لتكوين مخصصات اضافية لهذه البنود.
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 رأس المال -20

 

 لكل سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون 18إلى  مقسم لاير مليون 180 والمدفوع والمصدر به المصرح الشركة مال رأس يبلغ

 .(منها لكل سعودي لاير 10 بقيمة سهم مليون 35إلى  مقسم لاير مليون 350: 2017 ديسمبر 31) منها

 يتكون هيكل المساهمة بالشركة على النحو التالي، ويخضع مساهمي الشركة للزكاة:

 

2018 ديسمبر 31   

 المدفوغ المصرح به و المصدر 

 السعودية الرياالت بآالف األسهم عدد 

 54,000 54,000 5,400,000 الحياة )متاليف(الشركة األمريكية للتأمين على 

 53,892 53,892 5,389,200 البنك العربي الوطني
 18,000 18,000 1,800,000 المجموعة األمريكية الدولية 

 54,108 54,108 5,410,800 العادية األسهم

 18,000,000 180,000 180,000 

    
 2017 ديسمبر 31 

المصدر وبه  المصرح   المدفوع 

 بآالف الرياالت السعودية األسهم عدد 

 105,000 105,000 10,500,000 الشركة األمريكية للتأمين على الحياة )متاليف(

 104,790 104,790 10,479,000 البنك العربي الوطني

 35,000 35,000 3,500,000 المجموعة األمريكية الدولية 

 105,210 105,210 10,521,000 العادية األسهم

 35,000,000 350,000 350,000 

 

 

 ٪ في نهاية الفترة.60٪ والمساهمين السعوديين 40يمثل رأس المال للمساهمين األجانب 

 

 350على تخفيض رأس مال الشركة من  2018أبريل  18وافقت الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادي المنعقد في 

رياالت  10مليون سهم بقيمة  18مليون إلى  35مليون لاير سعودي وذلك بتخفيض عدد األسهم من  180مليون لاير سعودي إلى 

لاير سعودي من الخسائر المتراكمة للشركة بما يتماشى  170,000,000 إللغاء للسهم الواحد إلعادة هيكلة رأس مال الشركة

 مع قانون الشركات الجديد.

 

 قبل من المال رأس تخفيض على الموافقة تمت .الشركة مال رأس نصف من أقل إلى المتراكمة الخسائر انخفاض إلى ذلك أدى

 فيما سعودي لريا ألف 210 بمبلغ معاملة تكلفة الشركة تكبدت، 2018 ديسمبر 31 في المنتهية السنة لخال  .التنظيمية السلطات

. ليس هناك أي تأثير لتخفيض نالمساهمي حقوق في التغيراتقائمة  على مباشرة تحميلها تم والتي ل،الما رأسبتخفيض  يتعلق

 .رأس المال على التزامات الشركة
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 المصاريف اإلدارية والعمومية  -21

 اإلجمالي عمليات المساهمين التأمين عمليات 

 
 ديسمبر 31

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 ديسمبر 31

2018 

 ديسمبر 31

2017 

 ديسمبر 31

2018 

 ديسمبر 31

2017 

       

 34,408 34,505 - - 34,408 34,505 تكاليف الموظفين 

 3,006 7,036 368 61 2,638 6,975 أتعاب قانونية ومهنية 

 3,187 3,657 - - 3,187 3,657 مصاريف تقنية المعلومات

 2,800 2,669 243 625 2,557 2,044 أخرى 

 1,976 2,084 - - 1,976 2,084 أيجارات

 1,955 1,390 - - 1,955 1,390 (8 ايضاح)إطفاءات ،  اتاستهالك

 1,120 1,204 1,120 1,204 - - مصاريف مجلس اإلدارة

 751 814 - - 751 814 مصاريف سفر وإقامة 

 51,469 47,472 1,890 1,731 53,359 49,203 
 

 

 المال رأس إدارة -22

يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال الكافية في حالة اإلفالس. كما 

 .وضعت الشركة أهداف أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها وزيادة المنفعة للمساهمين

 

تقوم الشركة، بصورة منتظمة، بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم االنخفاض بين مستويات رأس المال المسجلة 

والمطلوبة. يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالي على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر 

يل هيكل رأس المال، يجوز للشركة تعديل مقدار توزيعات األرباح المدفوعة المتعلقة بنشاطات الشركة. وللحفاظ على أو تعد

 .للمساهمين أو إصدار أسهم

 

تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية المحلية ضمن نطاق السلطة القضائية التي تم تأسيسها فيها. ال تنص هذه اللوائح على 

ًضا بعض األحكام التقييدية، على سبيل المثال. كفاية رأس المال لتقليل الموافقة على األنشطة ورصدها فحسب ، بل تفرض أي

 .مخاطر التخلف عن سداد الديون واإلعسار من جانب شركات التأمين وتمكينها من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند نشوئها

 

من لوائح  4والمادة  66عربي السعودي في المادة تحتفظ الشركة برأسمالها وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها مؤسسة النقد ال

ل هامش المالءة المالية المطلوب الحفاظ عليه. وفقاً للمادة المذكورة ، تحتفظ الشركة بهامش المالءة بما ِّ  التأمين المنفذة والتي تفص 

 :يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفقًا لالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي

 

 مليون لاير سعودي 100الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  •

 األقساط طريقة حسبالمالءة المالية  هامش متطلبات •

 المالءة المالية حسب طريقة المطالبات هامش متطلبات •

 

 خالل السنة المالية. التنظيمية هجهالالتزمت الشركة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل 
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  ةخسارة السهم األساسي -23

 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية والمصدرة والقائمة  السنةبقسمة صافي خسارة  للسنةتم إحتساب خسارة السهم األساسي 

 .2018ديسمبر  31السنة. التوجد خسارة مخفضة للسهم كما في في نهاية 

 

المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي لجميع السنوات السابقة لتعكس تخفيض رأس المال كما هو مطلوب في المعيار تم تعديل المتوسط 

 " ربحية السهم "على النحو التالي: 33المحاسبي الدولي رقم 

   

 
 2018 ديسمبر 31

 
 2017 ديسمبر 31

 )معدلة(

 18,000,000 18,000,000 السنة بداية في المصدرة العادية األسهم

 18,000,000 18,000,000 االسهم لعدد المرجح المتوسط

   

   العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد: يلي فيما

 (57,805,842) (22,302,000) الزكاة قبل السنة خسارة صافي

   

 )معدلة(  

 18,000,000 18,000,000 االسهم لعدد المرجح المتوسط

 (3.21) (1.24) األساسية السهم خسارة

 
 إدارة المخاطر المالية -24

تحليل وتقييم من أجل إلدارة المخاطر أنشطة وجود التي تتطلب تتعرض الشركة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية و

في األسواق المالية.  وقبول وإدارة درجة من المخاطر أو مجموعة من المخاطر. هذه المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة

وبالتالي فإن هدف الشركة هو تحقيق توازن مناسب بين المخاطر والعائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي 

 للشركة.
 

تم تصميم سياسات وإجراءات وأنظمة إدارة المخاطر في الشركة لتحديد وتحليل هذه المخاطر وتحديد أدوات تخفيف المخاطر 

ضوابط المناسبة. تقوم الشركة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل مستمر لتعكس التغيرات في األسواق وال

 والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة.
 

 

 مخاطر االئتمان 24/1

اآلخر  الطرف تكبد إلى يؤدي مما ما, مالية أداة بشأن بالتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم اإلئتمان مخاطر مثلت

 التي تتعرض االئتمان لمخاطر األقصى الحد يمثل الشركة, لدى بها المحتفظ المالية األدوات فئات لكافة بالنسبة مالية. لخسارة

 .المالي المركز قائمة في عنها المفصح الدفترية القيمة الشركة لها
 

 :الشركة لها تتعرض التي االئتمان مخاطر لتقليل الشركة قبل من المتبعة واإلجراءات بالسياسات بيانا يلي فيما
 

 إعادة المالي لشركات الوضع بتقويم الشركة تقوم التأمين, إعادة شركات إفالس عن الناجمة الكبرى للخسائر تعرضها لتقليل ❖

 حيث من مقبول, مستوى أنها ذات على مصنفة لديها التأمين إعادة يتم التي األطراف يكون أن يجب مسبق, وكشرط .التأمين

 .المالي وضعها متانة يؤكد وبما الضمان

 بأن سياسة الشركة تكمن .جيدة سمعة وذات بها معترف جهات مع فقط تأمين وإعادة تأمين اتفاقيات بإبرام الشركة تقوم ❖

 المبالغ مراقبة يتم إلى ذلك, إضافة .االئتمانية الناحية من والدراسة للتحقق معهم التعامل تود الذين العمالء كافة يخضع

 .المعدومة لمخاطر الديون تعرضها لتقليل مستمرة بصورة التأمين وإعادة التأمين عقود بموجب المستحقة



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

51 
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 )تتمة( مخاطر االئتمان 24/1

 

 مخاطر من الشركة بالحد تقوم .مصنفة غير وشركات أفراد من أساسي, بشكل مستحقة مبالغ تمثل المدينة التأمين أقساط إن ❖

 .القائمة المدينة الذمم ومراقبة وشركة عميل لكل إئتماني سقف بوضع وذلك االئتمان

 النقدية تودع لديها التي البنوك تكون أن يجب مسبق, وكشرط .اإلدارة من معتمدة محلية بنوك لدى النقدية وشبه النقدية تودع ❖

 .وضعها المالي متانة يؤكد وبما الضمان حيث من مقبول, مستوى ذات أنها على مصنفة النقدية وشبه

إلى  ودائع ألجل و صكوك لدى بنوك محلية ذات تصنيف إئتماني جيد باالضافة من أساسي بشكل الشركة إستثمارات تتكون ❖

 االئتمان مخاطر من بالحد الشركة تقوم االستثمارات, هذه لتصنيف نظام داخلي الشركة لدى يوجد ال صكوك حكومية.

 بوضع حد ائتمان لكل بنك حسب درجة التصنيف اإلئتماني. االستثمارات بهذه المتعلقة

األقساط المستحقة تضم عددا كبيرا من المستحقات من األفراد ومن عمالء الشركات. وتشكل أكبر خمسة حسابات مستحقة 

 (.%18: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31كما في دينة % من األقساط الم 42نسبة   الدفع

 
 

 :ديسمبر 31كما في  ويبين الجدول التالي الحد األقصى من حدود المخاطرة  اإلئتمانية لبنود قائمة المركز المالي للشركة

 
 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  

 السعودية الرياالت بآالف  موجودات عمليات التأمين
 54,284  40,620  نقدية وشبه نقدية

 79,051  35,139  ودائع قصيرة األجل

 66,078  19,253  أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 16,028  22,417  األقساط غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من 

 21,496  19,457  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 23,682  24,042  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من 

 214,579  176,787  حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 419  133  مستحق من جهات ذات عالقة

 29,000  -  ودائع طويلة األجل

 20,686  9,864  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 525,303  347,712  الموجودات إجمالي

 
 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  

 السعودية الرياالت بآالف  المساهمينموجودات عمليات 
 4,737  15,685  نقدية وشبه نقدية

 28,000  -  ودائع قصيرة األجل

 52,704  17,653  استثمارات

 1,124  829  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 60,000  89,000  ودائع طويلة األجل بمعدل ثابت

 35,000  35,000  الوديعة النظامية 

 1,284  1,935  الوديعة النظاميةعموالت 

 182,849  160,102  إجمالي الموجودات
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 مخاطر االئتمان )تتمة( 24/1

 فيما يلي تحليل التصنيفات االئتمانية للحافظة االستثمارية والودائع:
 2018ديسمبر  31  

 المساهمين عمليات  التأمينعمليات   

 السعودية الرياالت بآالف  

 74,478  35,139  ، مايعادل )أ(ستاندرد اند بورز

 29,000  -  ، مايعادل )ب ب ب +(ستاندرد اند بورز

 3,175  -  غير مصنف

  35,139  106,653 

 
 2017ديسمبر  31  

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 السعودية الرياالت بآالف  

 117,529  77,051  ، مايعادل )أ(ستاندرد اند بورز

 20,000  31,000  ، مايعادل )ب ب ب +(ستاندرد اند بورز

 3,175  -  غير مصنف

  108,051  140,74 

 

 
 مخاطر الحوكمة 24/2

حوكمة المخاطر في الشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والضوابط الموضوعة والتي تستخدم الهيكل  تتمثل

التنظيمي القائم لتحقيق األهداف االستراتيجية. تتمحور فلسفة الشركة حول قبول المخاطر بما يتناسب مع الرغبة في 

سعر العمولة واالئتمان ومخاطر مخاطر ارة. تتعرض الشركة لالمخاطرة والخطة االستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس اإلد

 السيولة والعمالت.
 المخاطر ةهيكل 24/3

 

 تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة من أجل تحديد وتقييم ورصد ومراقبة المخاطر.

 
 مجلس اإلدارة 

بتقديم التوجيه واعتماد االستراتيجيات والسياسات إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم 

 لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

 
 اإلدارة العليا للشركة  

تعتبر االدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية لتحقيق االهداف االستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة 

 بشأن قبول المخاطر.
  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

53 

 

 )تتمة( المخاطر الماليةإدارة  -24

 )تتمة( هيكلة المخاطر      24/3
 

 فيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي تتبعها اإلدارة للتقليل منها:
 

 مخاطر التأمين  (أ

المخاطرة بموجب عقد التأمين هي المخاطرة بحدوث حدث مؤمن بما في ذلك عدم التأكد من مقدار وتوقيت أي 

المطالبات تتجاوز قيمة مطالبة ناتجة. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في أن 

كون واللتزامات التأمين. يتأثر هذا بتكرار المطالبات، وشدة المطالبات، القيمة الدفترية الفعلية والتعويضات 

 المقدرة األصلية والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل.القيمة الفعلية المدفوعة أكبر من المنافع 
 

من عقود متنوعة و محفظة كبيرة عن طريق تأمين يتم تحسين تباين المخاطر من خالل تنويع مخاطر الخسارة 

كثر تنوًعا تكون أقل عرضة للتأثر في جميع المجاالت بالتغيير في أي مجموعة األمحفظة الالتأمين حيث أن 

فرعية من المحفظة، وكذلك النتائج غير المتوقعة. كما يتم تحسين تباين المخاطر من خالل االختيار الدقيق وتطبيق 

 إعادة التأمين.كذلك استخدام ترتيبات استراتيجية التأمين والمبادئ التوجيهية و

 

بحدود متفاوتة مع االحتفاظ إعادة تأمين نسبية ترتيبات على أساس ن التأميمخاطر جزء كبير من ن تأميإعادة يتم 

بطريقة تتوافق من أعمال إعادة التأمين . يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد قطاعات األعمالالتأمين بحسب من 

ويتم عرضها في المركز المالي كأصول بوالص التأمين المعاد تأمينها في تقدير منافع مع االفتراضات المستخدمة 

 .إعادة التأمين

 

من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق  ىتعفتأمين، إال أنها ال إعادة  اتفاقياتعلى الرغم من أن الشركة لديها 

، إلى الحد الذي يتعذر معيدي التأمينلالمسند التأمين الخاصة بها، وبالتالي يوجد خطر ائتماني فيما يتعلق بالتأمين 

 .ه اإلتفاقياتعليها بموجب هذالمنصوص  مبالتزاماتهالوفاء من  التأمينمعيدي فيه 
 

تتمثل الميزة الرئيسية الختبار كفاية االلتزام في أن تأثيرات التغييرات في االفتراضات على قياس المطلوبات 

 ذات الصلة ليست متماثلة. والموجودات

 

 تكرار المطالبات ومبلغها

 

يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبلغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر إكتتاب 

. صحيالالعامة األخرى و و يوالممتلكات والبحري والهندسالمركبات وضد الحوادث والمسؤولية عقود تأمين 

األجل ألنه يتم، في العادة، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة  تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين قصيرة

 من وقوع الحادث المؤمن عليه. وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.

 

 الحوادث والمسؤولية

 المسؤولية العامة

االلتزامببببات القانونيببببة بالنسبببببة للتببببأمين علببببى المسببببؤلية العامببببة, فببببإن أهببببم المخبببباطر فببببي هببببذا المجببببال هببببي 

المترتببببة علبببى المبببؤمن تجببباه وفببباة طبببرف ثالبببث أو إصبببابة بدنيبببة أو أضبببرار فبببي الممتلكبببات الناجمبببة خبببارج 

أمببباكن عمبببل المبببؤمن عليبببه, العمليبببات التجاريبببة أو المشببباريع التبببي قبببام بهبببا المبببؤمن عليبببه. يبببتم اإلكتتببباب فبببي 

العقبببد, طبيعبببة / أشبببغال المبببباني, وطبيعبببة  وثبببائق التبببأمين هبببذه علبببى أسببباس حجبببم أعمبببال الشبببركة أو قيمبببة

العقبببود المنفبببذة. لبببدى الشبببركة تغطيبببة إعبببادة التبببأمين لهبببذه المخببباطر للحبببد مبببن الخسبببائر بالنسببببة ألي مطالببببة 

 فردية. 
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 تأمين المركبات 

المخبببباطر الرئيسببببية تتمثببببل فببببي مطالبببببات الوفيببببات واإلصببببابات الجسببببدية  بالنسبببببة لعقببببود المركبببببات فببببإن

ومسبببتوى التعويضبببات التبببي تحكبببم بهبببا المحكمبببة للوفيبببات الكاملبببة واسبببتبدال أو إصبببالح  تلبببك المركببببات . 

واألطبببراف المتضبببررة وتكببباليف اسبببتبدال السبببيارات هبببي العوامبببل الرئيسبببية التبببي تبببؤثر فبببي مسبببتوى تلبببك 

 لديها تغطية إعادة التأمين لهذه األضرار للحد من الخسائر ألية مطالبة فردية. المطالبات. والشركة

 تأمين الممتلكات 

يبببتم إصبببدار هبببذه العقبببود ببببالرجوع إلبببى القيمبببة اإلسبببتبدالية للممتلكبببات المؤمنبببة ومحتوياتهبببا. تكلفبببة إعبببادة بنببباء 

لبببذي تتوقببببف فيبببه األعمبببال هببببي الممتلكبببات وإسبببتبدال محتوياتهبببا والوقببببت البببالزم إلعبببادة بببببدء العمليبببات وا

العوامبببل الرئيسبببية التبببي تبببؤثر علبببى مسبببتوى المطالببببات. يوجبببد لبببدى الشبببركة تغطيبببة إعبببادة تبببأمين للحبببد مبببن 

 الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.
 

 البحري
الناشبببئة عبببن فقبببدان أو  تبببم تصبببميم التبببأمين البحبببري لتعبببويض أصبببحاب العقبببود عبببن الضبببرر واإللتزامبببات

تلببببف القطببببع البحريببببة والحببببوادث فببببي البحببببر ممببببا أدى إلببببى خسببببارة كليببببة أو جزئيببببة للبضببببائع.  وبالنسبببببة 

والحبببوادث التبببي  للتبببأمين البحبببري فبببإن المخببباطر الرئيسبببية تتمثبببل فبببي الخسبببائر أو األضبببرار للسبببفن البحريبببة

تغطيببة إعبببادة التببأمين لهببذه األضبببرار للحببد مبببن تببؤدي إلببى خسبببارة كليببة أو جزئيبببة للبضببائع. والشببركة لبببديها 

 الخسائر ألية مطالبة فردية.

 الهندسي
بالنسببببة إلبببى التبببأمين الهندسبببي, فبببإن أهبببم المخببباطر فبببي هبببذا المجبببال هبببي خسبببارة أو حبببدوث ضبببرر ألعمبببال 

البنببباء / اإلنشببباء نتيجبببة حريبببق, انفجبببار أو مخببباطر طبيعيبببة مثبببل الفيضبببانات, البببزالزل والعواصبببف... البببخ. 

 دى الشركة تغطية إعادة التأمين لهذه المخاطر للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية.ل

 عام أخرى
بالنسبة لألعمال العامة األخرى, المخاطر الرئيسية هي خسارة او ضرر منتجات المستهلك واألغراض الشخصية. 

 إعادة تأمين لمثل هذه األضرار للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية. لدى الشركة إتفاقية

 

 الصحي
تبببم تصبببميم إسبببتراتيجية التبببأمين الطببببي الخاصبببة بالشبببركة لضبببمان تنبببوع المخببباطر بشبببكل جيبببد مبببن حيبببث 

نبببوع المخببباطر ومسبببتوى المزايبببا المبببؤمن عليهبببا. ويمكبببن تحقيبببق ذلبببك مبببن خبببالل تنبببوع القطاعبببات والمنببباطق 

افيبببة وذلبببك للتاكبببد ببببأن األسبببعار تأخبببذ بعبببين االعتببببار الظبببروف الصبببحية الحاليبببة والتببباريخ الصبببحي الجغر

للعائلببببببة والمراجعببببببة االعتياديببببببة للمطالبببببببات الفعليببببببة وسببببببعر المنببببببتج واإلجببببببراءات التفصببببببيلية لمتابعببببببة 

وذلبببك لتغطيبببة المطالببببات. كمبببا تقبببوم الشبببركة بأتبببباع سياسبببة تقبببوم علبببى المتابعبببة الجبببادة والنشبببطة للمطالببببات 

المخببباطر المسبببتقبلية غيبببر المتوقعبببة التبببي يمكبببن أن تبببؤثر سبببلبا علبببى الشبببركة. يوجبببد لبببدى الشبببركة تغطيبببة 

 إعادة تامين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية.
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 تأمين الحماية واإلدخار الجماعي
, فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات و المرض للمؤمن عليهم.  الحماية واإلدخار الجماعيتأمين بمحفظة فيما يتعلق 

تتفاقم مخاطر التأمين الجماعي نظراً لتركزها, مثال العاملين في نفس المكان. تدار مخاطر الوفيات والمرض من 

وكذلك تحديد إجراءات تقييم المطالبات. هناك عدة مستويات مختلفة  خالل استراتيجية اكتتاب محددة بوضوح

لإلكتتاب, تتضمن تأكيد الحالة الصحية الجيدة, االستبيان الطبي, التقرير من المتخصصين واإلستشاريين, والفحص 

لفية الثقافية, الطبي الشامل. تقوم الشركة بالنظر في طبيعة نشاط المجموعة, حجم المجموعة, النطاق الجغرافي, الخ

 و تقسيم العمال ما بين عمالة يدوية و غير يدوية.

 تأمين الحماية واإلدخار الفردي
, فإن الخطر الرئيسي هو الوفيات و المرض للمؤمن عليهم و الفردي بمحفظة تأمين الحماية واإلدخار فيما يتعلق 

الحاالت المؤمن عليها. باإلضافة لذلك, فإن ارتفاع معدالت إلغاء عقود التأمين أكثر من  خطر اإلخفاق في إختيار

المعدالت المتوقعة قد ينتج عنها زيادة المصروفات أكثر من المتوقع و بالتالي تمديد الفترة الزمنية التي تستغرقها 

 المحفظة لتحقيق الهدف المحدد لها. 

 

فعالة, إن إعادة من خالل ترتيبات إعادة التأمين الفردية والجماعية  واإلدخار تأمين الحماية محفظة تتم حماية 

 التأمين تحمي الشركة من المخاطر السلبية الناتجة عن حاالت الوفاة والمرض. 
 

 تحليل الحساسية

  21,186,300 في نسبة صافي المطالبات قد يؤثر على الدخل بمبلغ إجمالي %10بواقع  إن التغيير اإلفتراضي

  .بشكل اجمالي لاير سعودي( سنويا 20,477,003: 2017لاير سعودي )
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  مخاطر إعادة التأمين   (ب
 

لتقليبببل تعرضبببها للخسبببائر المحتملبببة الناجمبببة عبببن المطالببببات الكبيبببرة, تببببرم الشبببركة إتفاقيبببات مبببع أطبببراف 

أخبببرى لغبببرض إعبببادة التبببأمين. إن ترتيببببات إعبببادة التبببأمين هبببذه تبببؤمن تنوعببباً أكببببر لألعمبببال ممبببا يسبببمح 

رات نمبببو إضبببافية. لبببإلدارة بالتقليبببل مبببن أثبببار الخسبببائر المحتملبببة الناجمبببة عبببن المخببباطر الكبيبببرة وتبببوفر قبببد

يبببتم جبببزء كبيبببر مبببن إعبببادة التبببأمين مبببن خبببالل إتفاقيبببات إعبببادة التبببأمين أو إعبببادة التبببأمين اإلختيببباري أو 

عقبببود إعبببادة تبببأمين فبببائض الخسبببارة. لتقليبببل تعرضبببها لمخببباطر الخسبببائر الضبببخمة الناشبببئة عبببن إفبببالس 

التبببأمين, ومراقببببة تركيبببز  شبببركات إعبببادة التبببأمين, تقبببوم الشبببركة بتقيبببيم الوضبببع المبببالي لشبببركات إعبببادة

مخببباطر االئتمبببان الناتجبببة فبببي منببباطق جغرافيبببة ونشببباطات وخصبببائص إقتصبببادية مماثلبببة لشبببركات إعبببادة 

 التأمين.
 

إن إتفاقيبببات إعبببادة التبببأمين المسبببندة ال تعفبببي الشبببركة مبببن إلتزاماتهبببا تجببباه حملبببة الوثبببائق. ونتيجبببة لبببذلك, 

مبببن المطالببببات تحبببت التسبببوية المعببباد التبببأمين عليهبببا  تبقبببى الشبببركة ملتزمبببة تجببباه حملبببة الوثبببائق بحصبببتها

بالقبببدر البببذي لبببم تبببف ببببه شبببركة إعبببادة التبببأمين بإلتزاماتهبببا بموجبببب إتفاقيبببات إعبببادة التبببأمين. وفبببي هبببذا 

  الصدد, تتركز مخاطر اإلئتمان للمطالبات تحت التسوية في:

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 

 السعودية الرياالت بآالف 

 7,469  9,285 الواليات المتحدة االمريكية

 14,027  10,172 منطقة الشرق األوسط بما فيها المملكة العربية السعودية

 21,496  19,457 ( 11حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية )إيضاح 

 

 مخاطر العمالت   (ت

 

 .مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبيتمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة 

 

تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن غالبية 

الموجودات والمطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة بالريال السعودي. إضافة إلى ذلك, وحيث أن معامالت الشركة 

بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي, فإن األرباح 

 والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية ال تعتبر هامة, وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة مستقلة.
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 مخاطر أسعار العموالت الخاصة (ث

 

تنشبببأ مخببباطر أسبببعار العمبببوالت الخاصبببة عبببن إحتمبببال تبببأثير التغيبببرات فبببي أسبببعار العمبببوالت علبببى الربحيبببة 

 .المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. ال تتعرض الشركة لمخاطر أسعار عموالت خاصة هامة
 

مع بقاء إعتبار كافة البنود القابلة للتغييراألخرى  ،يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالتإن األثر على الدخل 

. وفي 2018ديسمبر  31كما في  على الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة، ثابتة

 49: 2017) 2018ديسمبر  31ئم نحو الشئ في بلغ معدل العائد على االستثمار في سعر الصرف العانهاية العام, 

  .مليون لاير سعودي( إن اثر أي تغيير في اسعار العموالت لهذا االستثمار على صافي الدخل ال يتوقع أن يكون جوهريا

 

 مخاطر السوق  (ج

     

تتمثببببل مخبببباطر السببببوق فببببي مخبببباطر تقلبببببات القيمببببة العادلببببة والتببببدفقات النقديببببة المسببببتقبلية ألداة ماليببببة بسبببببب 

التغيبببرات فبببي أسعارالسبببوق )عببببدا تلبببك الناتجبببة مببببن مخببباطر أسبببعار العمببببوالت أو مخببباطر العمبببالت(, سببببواء 

عوامبببل تبببؤثر علبببى جميبببع حبببدثت تلبببك التغيبببرات بسببببب عوامبببل تتعلبببق بببباألداة الماليبببة المعينبببة أو بمصبببدرها أو 

 األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. 

 

لببدى الشببركة إسببتثمارات فببي صببكوك غيببر مدرجببة ذات معببدل عببائم و فببي شببركة نجببم لخببدمات التببأمين والتببي 

(. لبببيس لبببدى الشبببركة مخببباطر سبببوق جوهريبببة 10" )انظبببر ايضببباح تاحبببة للبيبببعتبببم تصبببنيفها فبببي "إسبببتثمارات م

 .  حيث يتم تسجيلها بقيم تقارب قيمها العادلةتثماراتها فيما يتعلق باس
 

 مخاطر السيولة   (ح
 

تمثبببل مخببباطر السبببيولة الصبببعوبات التبببي تواجههبببا الشبببركة فبببي تبببوفير األمبببوال الالزمبببة للوفببباء بالتعهبببدات 

 .المتعلقة بالتزاماتها المالية
 

 ً السبببيولة الكافيبببة للوفببباء بالتزاماتهبببا  وتقبببوم اإلدارة بالتأكبببد مبببن تبببوفر يبببتم مراقببببة متطلببببات السبببيولة شبببهريا

 .حال نشوئها

 للتخفيف من تعرض الشركة لمخاطر السيولة:المستخدمة السياسات واإلجراءات  فيما يلي
 

سياسبببة مخببباطر السبببيولة للشبببركة التبببي تحبببدد تقيبببيم وتحديبببد مبببا يشبببكل مخببباطر السبببيولة للشبببركة. تبببتم • 

إلبببى لجنبببة المخببباطر. تبببتم مراجعبببة  واالنحرافببباتالتعرضبببات مراقببببة االلتبببزام بالسياسبببة ويبببتم اإلببببالغ عبببن 

 السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغيرات في بيئة المخاطر.

وضببببع مببببببادئ توجيهيبببببة بشبببببأن تخصبببببيص األصبببببول، وهياكبببببل حبببببدود المحفظبببببة ومالمبببببح اسبببببتحقاق • 

 األصول، من أجل ضمان التمويل الكافي المتاح للوفاء بالتزامات التأمين.

الطبببوارئ  احتياجبببات إعبببداد خطبببط تمويبببل الطبببوارئ التبببي تحبببدد الحبببد األدنبببى لنسبببب األمبببوال لتلبيبببة • 

 وكذلك تحديد األحداث التي من شأنها أن تؤدي إلى مثل هذه الخطط.
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 تواريخ االستحقاق
 

يعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على اساس االلتزامات التعاقدية 

غير المخصومة المتوقعة المتبقية. تحدد تواريخ االستحقاق بناءاً على التقديرات الزمنية لصافي المدفوعات النقدية 

 من مطلوبات التامين المستحقة
2018ديسمبر  31   

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 

    موجودات عمليات التأمين
 40,620 - 40,620 نقدية وشبه نقدية

 35,139 - 35,139 ودائع قصيرة األجل

 19,253 - 19,253 معيدي تأمين مدينة أقساط تأمين وذمم

 22,417 - 22,417  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 19,457 - 19,457 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 24,042 - 24,042 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 176,787 - 176,787 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 2,584 - 2,584 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 33 - 33 التأمين /المساهمين عمليات من)الى(/  مستحق

 133 - 133 مستحق من جهات ذات عالقة

 9,864 1,609 8,255  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 2,158 2,158 - ممتلكات ومعدات، صافي

 763 763 - ملموسة غير أصول

 348,720 4,530 353,250 

 
2017ديسمبر  31   

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 

    موجودات عمليات التأمين
 54,284 - 54,284 نقدية وشبه نقدية

 79,051 - 79,051 ودائع قصيرة األجل

 66,078 - 66,078 معيدي تأمين مدينةأقساط تأمين وذمم 

 16,028 - 16,028  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 21,496 - 21,496 التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 23,682 - 23,682 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 214,579 - 214,579 الحسابية حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات

 11,438 - 11,438 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 733 - 733 مستحق )الى(/ من عمليات المساهمين/ التأمين

 419 - 419 مستحق من جهات ذات عالقة

 20,686 1,588 19,098  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 29,000 29,000 - األجل طويلةودائع 

 3,107 3,107 - ممتلكات ومعدات، صافي

 630 630 - ملموسةأصول غير 

 506,886 34,325 541,211 

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

59 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 )تتمة( هيكلة المخاطر      24/3

 )تتمة( تواريخ االستحقاق              

 
2018ديسمبر  31   

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 

    مطلوبات عمليات التأمين
 5,148 - 5,148 مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 13,479 - 13,479 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 36,084 - 36,084 ذمم معيدي التأمين

 35,861 - 35,861 أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,928 - 3,928 دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 27,605 - 27,605 مطالبات تحت التسوية

 50,029 - 50,029 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 176,787 - 176,787 إحتياطيات حسابية

 - - - إحتياطي عجز أقساط تأمين

 56 - 56 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 3,898 3,898 - للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 348,977 3,898 352,875 

 
2017 ديسمبر 31   

 المجموع سنة من أكثر سنة من أقل 

    مطلوبات عمليات التأمين
 8,559 - 8,559 مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 21,069 - 21,069 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 34,109 - 34,109 ذمم معيدي التأمين

 128,277 - 128,277 مكتسبةأقساط تأمين غير 

 3,699 - 3,699 دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 34,814 - 34,814 مطالبات تحت التسوية

 81,981 - 81,981 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 214,579 - 214,579 إحتياطيات حسابية

 9,945 - 9,945 إحتياطي عجز أقساط تأمين

 298 - 298 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 3,881 3,881 - للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 537,330 3,881 541,211 

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

60 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 )تتمة( هيكلة المخاطر      24/3

 )تتمة( تواريخ االستحقاق              
 

2018ديسمبر  31   

 المجموع أكثر من سنة أقل من سنة 

    موجودات عمليات المساهمين
 15,685 - 15,685 نقديةنقدية وشبه 

 17,653 3,175 14,478  استثمارات

 829 - 829  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 89,000 89,000 - األجل طويلة ودائع

 35,000 35,000 - نظامية وديعة

 1,935 1,935 - من الوديعة النظامية  مستحقة عوائد

 30,992 129,110 160,102 

 
2017 ديسمبر 31   

 المجموع سنة من أكثر سنة من أقل 

    موجودات عمليات المساهمين
 4,737 - 4,737 نقدية وشبه نقدية

 28,000 - 28,000 ودائع قصيرة األجل

 52,704 52,704 - استثمارات 

 1,124 - 1,124  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 60,000 60,000 - ودائع طويلة األجل

 35,000 35,000 - وديعة نظامية

 1,284 1,284 - من الوديعة النظامية  مستحقة عوائد

 33,861 148,988 182,849 

 
2018 ديسمبر 31   

 المجموع سنة من أكثر سنة من أقل 

    مطلوبات عمليات المساهمين

 2,049 - 2,049 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 33 - 33 المساهمين /التأمين عمليات من /إلى مستحق

 2,593 - 2,593 الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 1,935 1,935 - السعودي العربي النقد لمؤسسة مستحقة عوائد

 4,675 1,935 6,610 

 
2017 ديسمبر 31   

 المجموع سنة من أكثر سنة من أقل 

    مطلوبات عمليات المساهمين

 1,029 - 1,029 أخرىمستحقات وذمم دائنة 

 733 - 733 المساهمين /التأمين عمليات من /إلى مستحق

 2,024 - 2,024 الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 1,284 1,284 - السعودي العربي النقد لمؤسسة مستحقة عوائد

 3,786 1,284 5,070 

 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

61 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 )تتمة( هيكلة المخاطر      24/3

 

 محفظة االستحقاقات
موجببببودات ومطلوبببببات الشببببركة علببببى أسبببباس تببببواريخ االسببببتحقاق ليلخببببص الجببببدول أدنبببباه محفظببببة االسببببتحقاقات 

 محفظبببة، يبببتم تحديبببد اد التبببأمين وموجوداتهبببوالمتوقعبببة، بمبببا فبببي ذلبببك المسبببتحقات المدينبببة. بالنسببببة لمطلوببببات عقببب

لوببببات التبببأمين المعتبببرف بهبببا. تبببم االسبببتحقاق بنببباًء علبببى التوقيبببت المقبببدر لصبببافي التبببدفقات النقديبببة الخارجبببة مبببن مط

اسببببتبعاد أقسبببباط التببببأمين غيببببر المكتسبببببة وحصببببة إعببببادة التببببأمين مببببن األقسبببباط غيببببر المكتسبببببة وتكبببباليف اقتنبببباء 

المؤجلبببة وإيبببرادات عمولبببة التبببأمين غيبببر المكتسببببة مبببن التحليبببل حيبببث إنهبببا ليسبببت التزامبببات تعاقديبببة. يبببتم  الببببوالص

شببعار كمببا لببو كببان يجببب تقببديم اإلشببعار علببى الفببور وتصببنف هببذه المبببالغ التعامببل مببع التسببديدات التببي تخضببع لإل

 على أنها مستحقة في غضون عام واحد.

 السعودية الرياالت بآالف 

 2018 ديسمبر 31 

 

 تاريخ بدون

 سنة من أقل محدد استحقاق

 4 إلى سنة من

 سنوات

 سنوات 5 من

 المجموع وأعلى

      عمليات التأمين موجودات

 40,620 - - 40,620 - نقدية وشبه نقدية

 35,139 - - 35,139 - األجل قصيرة ودائع

 19,253 - - 19,253 - تأمين مدينةأقساط تأمين وذمم معيدي 

 22,417 - - 22,417 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 19,457 - - 19,457 - معيدي التأمين من المطالبات تحت التسويةحصة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 24,042 - - 24,042 - المبلغ عنها

 176,787 - - 176,787 - حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 2,584 - - 2,584 - تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 33 - - - 33 مستحق )إلى(/ من عمليات المساهمين/ التأمين

 133 - - 133 - عالقة ذات جهات من مستحق

 9,864 - 1,609 - 8,255 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 2,158 - 2,158 - - ممتلكات ومعدات، صافي

 763 - 763 - - ملموسة غير أصول

 353,250 - 4,530 340,432 8,288 الموجودات إجمالي

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

62 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 )تتمة( هيكلة المخاطر      24/3

 )تتمة( محفظة االستحقاقات   

 السعودية الرياالت بآالف 

 2018 ديسمبر 31 

 

 تاريخ بدون

 من سنة أقل محدد استحقاق

 4 إلى سنة من

 سنوات

 سنوات 5 من

 المجموع وأعلى

      التأمين عمليات مطلوبات

 5,148 - - 5,148 - مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 13,479 - - 13,479 - مستحقات وذمم دائنة أخرى

 36,084 - - 36,084 - ذمم معيدي التأمين

 35,861 - - 35,861 - أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,928 - - 3,928 - دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 27,605 - - 27,605 - مطالبات تحت التسوية

 50,029 - - 50,029 - مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 176,787 - - 176,787 - إحتياطيات حسابية

 - - - - - إحتياطي عجز أقساط تأمين

 56 - - - 56 مستحق إلى جهات ذات عالقة

 3,898 - - - 3,898 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 352,875 - - 348,921 3,954 المطلوبات إجمالي

      

 375 - 4,530 (8,489) 4,334 السيولة فرق إجمالي

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

63 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 )تتمة( هيكلة المخاطر      24/3

 )تتمة( محفظة االستحقاقات   

 

 السعودية الرياالت بآالف 

 2018 ديسمبر 31 

 

 تاريخ بدون

 سنة من أقل محدد استحقاق

 4 إلى سنة من

 سنوات

 سنوات 5 من

 المجموع وأعلى

      المساهمين عمليات موجودات

 15,685 - - 15,685 - نقدية وشبه نقدية

 17,653 - - 14,478 3,175 استثمارات

 829 - - - 829 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 89,000 - 89,000 - - األجل طويلة ودائع

 35,000 - - - 35,000 نظامية وديعة

 1,935 - - - 1,935 من الوديعة النظامية  مستحقة عوائد

 160,102 - 89,000 30,163 40,939 الموجودات إجمالي

      

      المساهمين عمليات مطلوبات

 2,049 - - 2,049 - مستحقات وذمم دائنة أخرى

 33 - - - 33 المساهمين /التأمين عمليات من /إلى مستحق

 2,593 - - 2,593 - الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 1,935 - - 1,935 - السعودي العربي النقد لمؤسسة مستحقة عوائد

 6,610 - - 6,577 33 المطلوبات إجمالي

      

 153,492 - 89,000 23,586 40,906 السيولة فرق إجمالي

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

64 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 )تتمة( هيكلة المخاطر      24/3

 ()تتمة محفظة االستحقاقات   

 السعودية الرياالت بآالف 

 2017 ديسمبر 31 

 

 تاريخ بدون

 سنة من أقل محدد استحقاق

 4 إلى سنة من

 سنوات

 سنوات 5 من

 المجموع وأعلى

      التأمين عمليات موجودات

 54,284 - - 54,284 - نقدية وشبه نقدية

 79,051 - - 79,051 - األجل قصيرة ودائع

 66,078 - - 66,078 - أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 16,028 - - 16,028 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 21,496 - - 21,496 - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ

 23,682 - - 23,682 - عنها

 214,579 -  214,579 - حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 11,438 - - 11,438 - مؤجلةتكاليف اكتتاب وثائق تأمين 

 733 - - - 733 التأمين /المساهمين عمليات من)إلى(/  مستحق

 419 - - 419  عالقة ذات جهات من مستحق

 20,686 - - 1,588 19,098 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 29,000  29,000 - - األجل طويلة ودائع

 3,107 - 3,107 - - صافي ومعدات، ممتلكات

 630 - 630 - - ملموسة غير أصول

 541,211 - 32,737 488,643 19,831 الموجودات إجمالي

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

65 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 )تتمة( هيكلة المخاطر      24/3

 )تتمة( محفظة االستحقاقات   

 

 السعودية الرياالت بآالف 

 2017 ديسمبر 31 

 

 استحقاق تاريخ بدون

 سنة من أقل محدد

 4 إلى سنة من

 سنوات

 سنوات 5 من

 المجموع وأعلى

      التأمين عمليات مطلوبات

 8,559 - - 8,559 - مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 21,069 - - 21,069 - مستحقات وذمم دائنة أخرى

 34,109 - - 34,109 - ذمم معيدي التأمين

 128,277 - - 128,277 - أقساط تأمين غير مكتسبة

 3,699 - - 3,699 - دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 34,814 - - 34,814 - مطالبات تحت التسوية

 81,981 - - 81,981 - مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 214,579 - - 214,579 - إحتياطيات حسابية

 9,945 - - 9,945 - إحتياطي عجز أقساط تأمين

 298 - - 298 - مستحق إلى جهات ذات عالقة

 3,881 - - - 3,881 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 541,211 - - 537,330 3,881 المطلوبات إجمالي

      

 - - 32,737 (48,687) 15,950 السيولة فرق إجمالي

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

66 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 )تتمة( هيكلة المخاطر      24/3

 )تتمة( محفظة االستحقاقات   

 السعودية الرياالت بآالف 

 2017 ديسمبر 31 

 

 تاريخ بدون

 سنة من أقل محدد استحقاق

 4 إلى سنة من

 سنوات

 سنوات 5 من

 المجموع وأعلى

      المساهمين عمليات موجودات

 4,737 - - 4,737 - وشبه نقديةنقدية 

 28,000   28,000 - األجل قصيرة ودائع

 52,704 - - 49,529 3,175 استثمارات

 1,124 - - 1,124 - مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 60,000 - - 60,000 - األجل طويلة ودائع

 35,000 - - - 35,000 نظامية وديعة

 1,284 - - - 1,284 من الوديعة النظامية  مستحقة عوائد

 182,849 - - 143,390 39,459 الموجودات إجمالي

      

      المساهمين عمليات مطلوبات

 1,029 - - 1,029 - مستحقات وذمم دائنة أخرى

 733 - - - 733 المساهمين /التأمين عمليات من /إلى مستحق

 2,024 - - 2,024 - الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 1,284 - - 1,284 - السعودي العربي النقد لمؤسسة مستحقة عوائد

 5,070 - - 4,337 733 طلوباتالم إجمالي

      

 177,779 - - 139,053 38,726 السيولة فرق إجمالي

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

67 

 
 )تتمة( إدارة المخاطر المالية -24

 )تتمة( هيكلة المخاطر      24/3

 

 المخاطر التشغيلية  (خ

تتمثبببل مخببباطر التشبببغيل فبببي مخببباطر الخسبببارة المباشبببرة أو غيبببر المباشبببرة الناشبببئة عبببن مجموعبببة واسبببعة 

مببببن األسببببباب المرتبطببببة بالعمليببببات والتكنولوجيببببا والبنيببببة التحتيببببة التببببي تببببدعم عمليببببات الشببببركة داخليبببباً 

 داخببببل الشببببركة أو خارجيبببباً لببببدى مببببزودي خببببدمات الشببببركة ، ومببببن عوامببببل خارجيببببة غيببببر االئتمببببان ،

مخبببباطر السببببوق والسببببيولة مثببببل تلببببك الناشببببئة عببببن المتطلبببببات القانونيببببة والتنظيميببببة والمعببببايير المقبولببببة 

 عموًما لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة.

هبببدف الشبببركة هبببو إدارة المخببباطر التشبببغيلية مبببن أجبببل تحقيبببق التبببوازن ببببين الحبببد مبببن الخسبببائر الماليبببة 

ر التبببي تلحبببق بسبببمعتها مبببع تحقيبببق هبببدفها االسبببتثماري المتمثبببل فبببي تحقيبببق عوائبببد للمسبببتثمرين. واألضبببرا

تقببببع المسببببؤولية الرئيسببببية عببببن تطببببوير وتنفيببببذ الضببببوابط علببببى المخبببباطر التشببببغيلية علببببى عبببباتق مجلببببس 

 اإلدارة. تشمل هذه المسؤولية عناصر التحكم في المجاالت التالية:

 جبات واألدوار والمسؤوليات المختلفة ؛متطلبات الفصل المناسب بين الوا -

 المعامالت ؛و تسوية متطلبات رصد  -

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات القانونية ؛ -

 توثيق الضوابط واإلجراءات ؛ -

وكفايببببة الضببببوابط واإلجببببراءات  متطلبببببات التقيببببيم الببببدوري للمخبببباطر التشببببغيلية التببببي تواجههببببا ، -

 للتصدي للمخاطر المحددة ؛

 التجارية وو األخالقيةالمعايير  -

 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر. -

 

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة 

 ) شركة مساهمة سعودية (

 )تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

68 

 
  التكميليةالمعلومات    -25

 قائمة المركز المالي
 السعودية الرياالت بآالف 

2018 ديسمبر 31  2017 ديسمبر 31   

 
 عمليات

 التأمين

 عمليات

 المجموع المساهمين

 عمليات

 التأمين

 عمليات

 المجموع المساهمين

       موجودات ال

 59,021 4,737 54,284 56,305 15,685 40,620 نقدية وشبه نقدية

 107,051 28,000 79,051 35,139 - 35,139 ودائع قصيرة األجل

 66,078 - 66,078 19,253 - 19,253 تأمين مدينةأقساط تأمين وذمم معيدي 

 16,028 - 16,028 22,417 - 22,417  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 21,496 - 21,496 19,457 - 19,457 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

التأمين من المطالبات المتكبدة غير حصة معيدي 

 23,682  23,682 24,042  24,042 المبلغ عنها

 214,579 - 214,579 176,787 - 176,787 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 11,438 - 11,438 2,584 - 2,584 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 52,704 52,704 - 17,653 17,653 -  استثمارات

 733 - 733 33 - 33 التأمين /المساهمين عمليات من)الى(/  مستحق

 419  419 133  133 مستحق من جهات ذات عالقة

 21,810 1,124 20,686 10,693 829 9,864  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 89,000 60,000 29,000 89,000 89,000 - ودائع طويلة األجل

 3,107 - 3,107 2,158 - 2,158 ممتلكات ومعدات، صافي

 630 - 630 763 - 763 أصول غير ملموسة

 35,000 35,000 - 35,000 35,000 - وديعة نظامية

 1,284 1,284 - 1,935 1,935 -  عوائد مستحقة من الوديعة النظامية

       

 724,060 182,849 541,211 513,352 160,102 353,250 الموجودات إجمالي

  

 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  

 (سعودية مساهمة شركة(

 ) تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

69 

 

 المعلومات التكميلية )تتمة(  -25

 قائمة المركز المالي )تتمة(
 السعودية الرياالت بآالف 

2018 ديسمبر 31  2017 ديسمبر 31   

 
التأمين عمليات  

 عمليات

التأمين عمليات المجموع المساهمين  

 عمليات

 المجموع المساهمين

        المطلوبات

 8,559 - 8,559 5,148 - 5,148 مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 22,098 1,029 21,069 15,528 2,049 13,479 ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 34,109 - 34,109 36,084 - 36,084 ذمم معيدي التأمين

 128,277 - 128,277 35,861 - 35,861 مكتسبة غير تأمين أقساط إجمالي

 3,699 - 3,699 3,928 - 3,928 دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 34,814 - 34,814 27,605 - 27,605 التسوية تحت مطالبات إجمالي

 81,981 - 81,981 50,029 - 50,029 عنها مبلغ غير متكبدة مطالبات إجمالي

 214,579 - 214,579 176,787 - 176,787  حسابية إحتياطيات إجمالي

 9,945 - 9,945 - - -  إحتياطي عجز أقساط تأمين

 298 - 298 56 - 56 عالقة ذات أطرافإلى  مستحق

 733 733 - 33 33 - المساهمين /التأمين عمليات من /إلي مستحق

 2,024 2,024 - 2,593 2,593 - الدخل وضريبة الزكاة مخصص

 3,881 - 3,881 3,898 - 3,898 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 1,284 1,284 - 1,935 1,935 - عموالت الوديعة النظامية 

       

 546,281 5,070 541,211 359,485 6,610 352,875 المطلوبات إجمالي

       

       حقوق المساهمين

 350,000 350,000 - 180,000 180,000 - رأس المال

 - - - - - - نظامي احتياطي

 (172,221) (172,221) - (26,382) (26,382) - عجز متراكم

 - - - 375 - 375 احتياطي إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

 متاحة استثمارات -العادلة القيمة احتياطي

 - - - (126) (126) - للبيع

 177,779 177,779 - 153,867 153,492 375 المساهمين حقوق إجمالي

 724,060 182,849 541,211 513,352 160,102 353,250 المساهمين وحقوق المطلوبات إجمالي

  

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  

 (سعودية مساهمة شركة(

 ) تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

70 

 

 المعلومات التكميلية )تتمة(  -25

 قائمة الدخل
 السعودية الرياالت بآالف 

2018 ديسمبر 31  2017 ديسمبر 31   

التأمين عمليات   
 عمليات

 المساهمين
التأمين عمليات اإلجمالي  

 عمليات

 المساهمين
 اإلجمالي

 354,880 - 354,880 168,803 - 168,803 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (64,936) - (64,936) (70,214) - (70,214) أجنبي – أقساط إعادة التأمين المسندة

 (1,154) - (1,154) (948) - (948) أجنبي – أقساط تأمين فائض الخسارة

 288,790 - 288,790 97,641 - 97,641 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (44,010) - (44,010) 98,805 - 98,805 األقساط غير المكتسبةصافي التغيرات في 

 244,780 - 244,780 196,446 - 196,446 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 13,409 - 13,409 11,804 - 11,804 عمولة إعادة التامين

 5,623 - 5,623 3,947 - 3,947 إيرادات إكتتاب اخرى

 263,812 - 263,812 212,197 - 212,197 اإليرادات إجمالي

 (209,298) - (209,298) (220,514) - (220,514) اجمالي المطالبات المدفوعة 

 (30,258) - (30,258) (36,138) - (36,138) تصفيات واستحقاقات

 (6,774) - (6,774) (5,657) - (5,657) مطالبات متكبدة  تكاليف

 41,560 - 41,560 50,446 - 50,446 حصة معيدي التامين من المطالبات المدفوعة

 (204,770) - (204,770) (211,863) - (211,863) صافي المطالبات المدفوعة

 11,737 - 11,737 5,170 - 5,170 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

التغير في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، 

 (36,046) - (36,046) 32,312 - 32,312 صافي

 (229,079) - (229,079) (174,381) - (174,381) صافي المطالبات المتكبدة 

 (9,945) - (9,945) 9,945 - 9,945 التغير في إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (28,869) - (28,869) (20,987) - (20,987) تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 (3,644) - (3,644) (3,011)  (3,011) والتفتيش اإلشراف تكاليف

 (2,067) - (2,067) (937) - (937) أخرى مباشرة إكتتاب تكاليف

 (273,604) - (273,604) (189,371) - (189,371) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

       

 (9,792) - (9,792) 22,826 - 22,826 ( اإلكتتابخسارةصافي إيراد / )

       أخرى تشغيل إيرادات)مصروفات(/ 

 في المشكوك الديون/ )مخصص(  عكس

 (6,323) - (6,323) 746 - 746 تحصيلها

 (49,203) (1,731) (47,472) (53,359) (1,890) (51,469) وإدارية عمومية مصاريف

 72 72 - 75 75 - االستثمارات على العالوة /الخصم اطفاء

 7,440 5,426 2,014 7,410 4,206 3,204 عموالت خاصة  دخل

 (48,014) 3,767 (51,781) (45,128) 2,391 (47,519) إجمالي مصروفات تشغيل أخرى

       

المنسوبة إلى عمليات  السنةخسارة  صافي

 (57,806) 3,767 (61,573) (22,302) 2,391 (24,693) التأمين

المنسوبة إلى عمليات  السنةخسارة  صافي

 - (61,573) 61,573 - (24,693) 24,693 المساهمين

 (57,806) (57,806) - (22,302) (22,302) -  السنةخسارة  صافي

 



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  

 (سعودية مساهمة شركة(

 ) تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

71 

 المعلومات التكميلية )تتمة( -25

 قائمة الدخل الشامل
 السعودية الرياالت بآالف 

 ديسمبر  31المنتهية في  للسنة 

 2018 2017 

التأمين عمليات   
 عمليات

 المساهمين
التأمين عمليات اإلجمالي  

 عمليات

 المساهمين
 اإلجمالي

 (57,806) (57,806) - (22,302) (22,302) - السنة خسارة صافي

       

       الشامل اآلخر ()الخسارة /الدخل

       

البنود التي سيتم ادراجها في قائمة الدخل في 

       السنوات الالحقة

       

االستثمارات  -صافي التغير في القيمة العادلة

 - - - (126) (126) - المتاحة للبيع

       

قائمة الدخل البنود التي لن يتم ادراجها في 

       في السنوات الالحقة

       

 - - - 375 - 375 الخدمة نهاية تعويضات قياس اعادة

       

 (57,806) (57,806) - (22,053) (22,428) 375 إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل للسنة

  



 والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني الدولية األمريكية متاليف والمجموعةشركة  

 (سعودية مساهمة شركة(

 ) تتمة( المالية القوائميضاحات حول إ

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

72 

 

 المعلومات التكميلية )تتمة(  -25

 قائمة التدفقات النقدية
السعودية الرياالت بآالف   

ديسمبر 31 في المنتهية للسنة   

  2018 

 

2017 

 عمليات 

 التأمين

 عمليات

 المساهمين
 اإلجمالي

 عمليات

 التأمين

 عمليات

 المساهمين
 اإلجمالي

       :التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 (57,806) (57,806) - (22,302) (22,302) - الفترة نتيجة صافي

       التعديالت للبنود غير النقدية:

 - 61,573 (61,573) - 24,693 (24,693) حصة المساهمين من العجز

 1,641 - 1,641 1,122 - 1,122 إستهالكات الممتلكات والمعدات

 314 - 314 268 - 268 إطفاءات األصول غير الملموسة

 6,323 - 6,323 (746) - (746) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (72) (72) - (75) (75) - إلستثمارات لإطفاء خصم/ عالوة إصدار 

 7 - 7 - - - ومعدات ممتلكات استبعاد من خسارة)دخل(/ 

 2,397 - 2,397 670 - 670 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 (23,379) 2,316 (21,063) (50,891) 3,695 (47,196) 

       التغيرات في األصول والمطلوبات التشغيلية

 (17,760) - (17,760) 47,571 - 47,571 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 12,564 - 12,564 (6,389) - (6,389) حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 20,263 - 20,263 37,792 - 37,792 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية

 (3,853) - (3,853) 2,039 - 2,039 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 (7,521) - (7,521) (360) - (360) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 (2,354) - (2,354) 8,854 - 8,854 تكاليف إكتتاب مؤجلة

 - - - - - - المؤجلة الخسارة أقساط فائض

 1,327 - 1,327 286 - 286 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

 14,202 (372) 14,574 11,117 295 10,822 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 (63,745) (63,745) - (25,393) (25,393) - من عمليات التأمين/ المساهمين  إلى/ مبالغ مستحقة 

 1,514 - 1,514 (3,411) - (3,411) مطالبات مستحقة لحملة الوثائق

 6,495 157 6,338 (6,570) 1,020 (7,590) ذمم دائنة ومستحقات وأخرى

 13,816 - 13,816 1,975 - 1,975 ذمم معيدي التأمين

 31,446 - 31,446 (92,416) - (92,416) إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

 (1,253) - (1,253) 229 - 229 دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 (7,884) - (7,884) (7,209) - (7,209) إجمالي مطالبات تحت التسوية

 43,567 - 43,567 (31,952) - (31,952) إجمالي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 9,945 - 9,945 (9,945) - (9,945) إحتياطي عجز أقساط التأمين

 (20,263) - (20,263) (37,792) - (37,792) إجمالي احتياطيات حسابية

 (2,318) - (2,318) (242) - (242) جهات ذات عالقةإلى  مبالغ مستحقة

 63,745 - 63,745 25,393 - 25,393 من عمليات المساهمين  إلى/ مبالغ مستحقة 

 (85,724) (21,762) (107,486) 105,002 (60,265) 44,737 

 - - - (1,080) (1,080) - مدفوعةوضريبة دخل   زكاة

 (530) - (530) (278) - (278) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 44,207 (60,265) 104,472 (108,844) (22,842) (86,002) صافي النقد )المستخدم في(/  الناتج من األنشطة التشغيلية

  




