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 حول مراجعة القوائم المالية المستقلين مراجعي الحساباتتقرير 
 

 إلى المساهمين في 
 سالمة للتأمين التعاونيشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 
 

 الرأي 
 

ديسرررمبر  31قائمة المركز المالي كما في  تشرررتمل  ل )"الشرررركة"( والتي  للتأمين التعاوني سرررالمةلشرررركة لقد راجعنا القوائم المالية 

لتاريخ، للسنة المنتهية في ذلك ا وقائمة التدفقات النقدية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق ووقائمة الدخل، قائمة الدخل الشامل، م، 2018

 .ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءاً التي تعتبر ات المرفقة اإليضاحب وملخص
 

م وأداءها 2018ديسمبر  31النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة 

قد العربي ؤسسة النمكما هي معدلة من قبل المالية الدولية للتقارير  المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير

 .الدخل محاسبة  ن الزكاة وضريبةللالسعودي 
 

 أساس الرأي 
 

م توضررريحها تمسرررئوليتنا بموجل تلك المعايير  إنمراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السرررعودية. تمت 

ك سررلو اتمتطلبلوفقاً وذلك مسررؤوليات مراجعي الحسررابات حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مسررتقلون  ن الشررركة في قسررم 

القية األخرى األخكما أننا التزمنا بمسررئولياتنا بمراجعتنا للقوائم المالية،  ذات صررلةالمعتمدة في المملكة العربية السررعودية المهنة  وأدآل

 . إلبداء رأيناأدلة المراجعة التي حصلنا  ليها كافية ومالئمة لتوفير أساس  أن با تقادنا. لمتطلباتاوفقاً لتلك 

 
 الرئيسية للمراجعةالمحاور 

 

 نةسرررررمراجعتنا للقوائم المالية لل األكثر أهمية فيالمهني،  تقديرناهي تلك األمور التي كانت، بحسرررررل  المحاور الرئيسرررررية للمراجعةإن 

 ستقآلرأيآ مالنقدم إننا سرياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، و ند تكوين رأي المراج  حولها، و ضرمنالحالية. وقد تم تناول هذه األمور 

 المراجعة الرئيسية وكيفية معالجته:  محاورمن  محورلكل  آفي تلك األمور. فيما يلي وصف

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
    
 

 
 )تتمة( – حول مراجعة القوائم المالية المستقلين مراجعي الحساباتتقرير 

 إلى المساهمين في 
 سالمة للتأمين التعاونيشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة(  للمراجعة الرئيسية المحاور

 ور المراجعة الرئيسيكيف عالجت مراجعتنا مح المراجعة الرئيسي  محور

 
االلتزامرات النهرائيرة النراتجة عن الماالبات المقدمة بموج   تقييم

 عقود التأمين 
 

م، المطالبات تحت التسررررررروية تشرررررررمل 2018ديسرررررررمبر  31كمافي 

لاير  ألف 151,890بمبلغ    نهررا المبلغالمطررالبررات المتكبرردة  ير 

 من القوائم المالية.  12سعودي كما تم  تفصيلها  في إيضاح 

 

االلتزامررات النهررائيررة النرراتجررة بموجررل   قررد  الترر مين تنطو برردرجررة 

جوهرية   ل  الحكم التقديري. تسرررتند المطالبات  ل  أفضرررل تقدير 

سررررويتها لم يتم تمن خالل التكلفة النهائية لجمي  المطالبات المتكبدة و

في ترراريخ محرردد ، سرررررررواء تم اإلبالم  نهررا أو لم يتم اإلبالم  نهررا، 

 باإلضافة إل  تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة.  

 

وبررالتحررديررد، فرر ن تقرردير المطررالبررات المتكبرردة ولم يتم اإلبالم  نهررا 

واسرررررررتخردام تقررديرات الخبير اإلكتواري اإلحصرررررررائيررة تنطوي  ل  

مية. وتوجد  مجمو ة من الطرق الذي يسررررتند إليها تقديرات ذات أه

الخبير اإلكتواري منها : طريقة سرررررلسرررررلة السرررررلم، طريقة بورنيثتر 

فير سرون، طريقة نسربة الخسرارة المتوقعة وطرق أخرى مستخدمة 

من قبل خبير اإلكتواري لتحديد المخصرررصرررات. إن هذه الطرق هي 

نية تتعلق  بمبلغ  بارة  ن  دد من االفتراضررات المحددة  أو الضررم

 التسوية المتوق  وأنماط التسوية للمطالبات. 

 

ا تبرنرا ذلرك أحرد محراور المراجعرة الرئيسررررررريرة، نظراً إلسرررررررتخدام 

االفتراضرررررررات واالحكررام اإلداريررة والتي قررد  ي تؤدي إل  زيررادة   

 نقصان جوهري في ربحية الشركة. 

 

ق بها يتعلتم اإلفصاح  ن سياسات المطالبات الخاصة بالشركة وما 

تشررررررمل  .من القوائم المالية 3و 2من أحكام وتقديرات في إيضرررررراح 

المطرالبرات تحرت التسررررررروية احتياطي المطالبات المتكبدة  ير المبلغ 

 12 نها، المطالبات المتكبدة وجدول تطور المطالبات في إيضررررراح 

من القوائم المرراليررة.  وقررد تم اإلفصررررررراح  ن المعلومررات القطررا يررة 

من القوائم  27طالبات والمصررررراريف في إيضررررراح رقم المتعلقة بالم

المراليرة. إن منهجيرة الشرررررررركرة فيمرا يتعلق بر دارة المخراطر المتعلقة 

 من القوائم المالية.   28بالمطالبات تم اإلفصاح  نها في إيضاح رقم 

 

 

 

لقد قمنا بفهم وتقييم   الضرروابط الرقابية  الرئيسررية  المتبعة في 

 من  والمخصررررصرررراتالشررررركة فيما يتعلق  بمعالجة المطالبات 

حيث إكتمال  ودقة بيانات المطالبات المسرررتخدمة في إحتسرررال 

 االحتياطات اإلكتوارية. 

لقررد قمنررا بتقييم كفرراءة وقرردرة ونزاهررة اإلدارة وذلررك من خالل 

 فحص مؤهالتهم وخبراتهم المهنية وتقييم  القتهم م  الشركة. 

للحصررررررول  ل  أدلة مراجعة  كافية للتحقق من دقة  البيانات  

المسررررتخدمة كمدخالت في التقييمات اإلكتوارية قمنا ب سررررتخدام  

ت، للتحقق من  إكتمال و دقة أساس العينة  ل  بيانات المطالبا

المدخالت   المسررتخدمة من  الخبير اإلكتواري للشررركة لتقدير 

مخصص المطالبات المتكبدة ير المبلغ  نها ومن ثم  مقارنتها 

 بالدفاتر المحاسبية.  
لتقييم منهجية وإفتراضررررررات الشررررررركة  تم اإلسرررررررتعانة  بخبير 

مارسرررررررات إكتواري داخلي ضرررررررمن فريق  ملنا  لفهم وتقييم م

المحتسرربة  و  للتحقق  من  والمخصررصرراتالشررركة اإلكتوارية 

تقرير اإلكتواري الصررررررادر  ن  اإلدارة قام الخبير اإلكتواري 

 الداخلي ضمن فريق  المراجعة باإلجراءات التالية: 

 

التحقق من أن  منهجية الشرررررركة اإلكتوارية متسرررررقة م  تلك  -

 سرررررررابقة و تبريرالمسرررررررتخدمة في نفس القطال   ن الفترات ال

 اإلختالفات الجوهرية  ن الممارسات المتبعة.  

تقييم اإلفتراضرررررررات االكتوارية الرئيسرررررررية بمافي ذلك معدل  -

المطرررالبرررات، والتكرار المتوق  في حررردة للمطرررالبرررات.تم تقييم 

اإلفتراضرررررررات من خالل مقرارنتها  م  توقعاتنا  اسرررررررتنادا إل  

لحالية و معرفتنا خبرات الشررررررركة  التاريخية، والمؤشرررررررات ا

 بالقطال. 

فحص  مدى مالئمة طرق اإلحتسال   ومنهجيةاإلفتراضات  -

 ساسيتها إل  المحاور اإلفتراضية.المستخدمة ومدى ح

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تتمة( – حول مراجعة القوائم المالية المستقلين مراجعي الحساباتتقرير 
 إلى المساهمين في 

 سالمة للتأمين التعاونيشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 م8201في التقرير السنوي للشركة للسنة  الواردةخرى األمعلومات ال
 

 ن المعلومات األخرى في التقرير المالي للشررررركة. تتكون المعلومات األخرى من  هم المسررررئولون( راءدإن مجلس إدارة الشررررركة )الم
. ويتوق  أن يكون مراجعي الحسابات حولها خالف القوائم المالية وتقريرب ،م2018المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لسنة 

 مراجعي الحسابات.  من تقرير هذا الالتقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ 
 

 ال يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات األخرى، كما أننا ال ولن نبدي أي شكل من أشكال الت كيد بهذا الخصوص. 
 

للقيام أ اله  ندما تكون متاحة، و وضحةالقوائم المالية، ف ن مسرؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات اإلخرى الم تنايتعلق بمراجعوفيما 
 اللخالتي حصررلنا  ليها  المعلوماتبذلك ن خذ في اال تبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشرركل جوهري م  القوائم المالية أو 

 . هر بطريقة أخرى  ل  أنها تحتوي  ل  تحريفات جوهريةتظاو  ،المراجعة
 

 . بهذا األمر  ندما نقرأ المعلومات األخرى ويتبين لنا وجود تحريف جوهري، ف نه يتعين  لينا إبالم المكلفين بالحوكمة
 

 القوائم المالية حول  الحوكمةمسؤوليات اإلدارة والمسئولين عن 

 
للمعاييرالدولية للتقارير المالية المعدلة من مؤسسة النقد العربي  وفقآإن اإلدارة مسؤولة  ن إ داد القوائم المالية و رضها بشكل  ادل 

مسؤولة ايضاً  ن نظام كما أن اإلدارة لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة،  وفقآالسعودي للمحاسبة  ن الزكاة وضريبة الدخل 

 أو خط .  شالجوهرية الناتجة  ن  لتحريفاتلداخلي الضروري إل داد قوائم مالية خالية من االرقابة ا
 

 ،مبدأ اإلستمرارية و اإلفصاح بالعمل  ل  أساس ند إ داد القوائم المالية، ف ن اإلدارة مسؤولة  ن تقييم قدرة الشركة  ل  االستمرار 

ي اإلدارة فهناك نية لدى  تكنما لم اإلستمرارية المحاسبي  مبدأالستمرارية واستخدام بمبدأ  ذات العالقة ن األمور  هو مالئم،حسبما 

 إال القيام بذلك.  واقعيتصفية الشركة أو إيقاف  ملياتها أو ليس لدى اإلدارة بديل 

 التقارير المالية للشركة. إ داد المسئولون  ن الحوكمة هم مسئولون  ن  ملية الرقابة  ل  إن 

 

 القوائم المالية  حول مراجعةالحسابات المستقلين  مراجعيت مسؤؤوليا
 

لغش أو ا سواء كان بسبلتحريف جوهري خالية من   ككلالقوائم المالية  فيما إذا كانت ت كيد معقولأهدافنا في الحصول  ل   تتمثل

مراجعة ال تضمن أن ال  اٍل من الت كيد، لكنهايتضمن رأينا. إن الت كيد المعقول هو مستوى  مراجعي الحسابات الذيالخط  وإصدار تقرير 

الجوهري  يفتحروفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية من ش نها أن تكشف  ادة ال القيام بهاالتي يتم 

لقرارات  ل  اأن توثر إذا كان من المتوق   ،منفردة أو مجتمعةجوهرية وتعتبر خط  الغش أو ال ن التحريفات تنش  يمكن أن  ند وجوده. 

 االقتصادية التي يتخذها المستخدمون  ل  أساس هذه القوائم المالية. 

مهني م  لا ف ننا نمارس الحكمفي المملكة العربية السعودية،  المعتمدةوكجزء من المراجعة التي تمت وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة 

 قمنا ايضاً بما يلي : كما المراجعة.  خاللهني الشك المنز ة المحافظة  ل  
 

  قوائم المالية سرررررررواًء كانت ناتجة  ن  ش أو خط ، وتصرررررررميم وتنفيذ ال وجود التحريفات الجوهرية فيتحرديرد وتقييم مخراطر
المخاطر، والحصرررررول  ل  دليل مراجعة كاف ومالئم ك سررررراس البداء رأينا. إن مخاطر  دم  لمواجهة تلكإجراءات مراجعة 

 ن الغش أكثر من المخاطر التي قد تنش   ن الخط  حيث أن الغش قد ينتج  ن تواطؤ أو تزوير  ناتججوهري  تحريفكشف 
  أو حذف متعمد أو تضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.

  ليسو للظروف، مالئمة وفقآالحصرررول  ل  فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمراجعة من أجل تصرررميم إجراءات مراجعة 
  بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة. 

 

















 

 

 
 المة للتأمين التعاوني شركة س

 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 التنظـــيم واألنشـاة الرئيسـية - 1
 

(، شركة مساهمة سعودية ، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجل قرار وزير "شركةال")شركة سالمة للت مين التعاوني  

الشركة مسجلة بمدينة جده م(.2007مايو  16)الموافق  هـ1428 الثانيربي   29  ق بتاريخ 112التجارة والصنا ة رقم 

 م(. 2007مايو  23هـ )الموافق 1428ول جمادى األ 6بتاريخ  4030169661بموجل السجل التجاري رقم 

 : نوان الشركة المسجل هو

 
 ;برج سالمة            
 طريق المدينة           

 ; 4020صندوق بريد            

 ;21491جدة            
 .المملكة العربية السعودية          
 

تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أ مال الت مين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. تم ادرا  الشركة 

م .الشركة 2008يناير  1في م وبدأت الشركة في مزاولة أ مالها 2007مايو  23في سوق المال السعودي " تداول " في 

 من مساهمين سعوديين.و من قبل الطرح العام مملوكة بالكامل

ية ستثمار بش ن تعديل اللوائن الداخلإلاستلمت الشركة خطابات الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة وا

م 2017يونيو  6لشركة لتكون متوافقة م  لوائن نظام الشركات الجديد. فقد  قدت الشركة الجمعية العمومية  ير العادية في 

 هـ، وبناء  ل  ذلك تمت الموافقة  ل  اللوائن الداخلية الجديدة للشركة.  1438رمضان  11الموافق 

 

 اإلعداد أسس  - 2

 العرضأسس  (أ
ً  القوائم الماليةهذه  تم إ داد ي من مؤسسة النقد العربي السعود ةمعدلللمعايير الدولية للتقارير المالية كما هي للشركة وفقا

لس معايير مجصادرة عن ال للتقرير الماليجميع المعايير الدولية  تطبيقتطلب تي توالللمحاسبة  ن الزكاة وضريبة الدخل 

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية الدخل" و بضرائ” - (12)باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  -المحاسبة الدولية 

ً لتعميم مؤسسة النقد قفيما يتعل "ضرائب” -( 21للتقرير المالي ) العربي السعودي رقم  بالزكاة وضريبة الدخل. وفقا

والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة م 2017أبريل  11بتاريخ الصادر  381000074519

ساس ربع على أ الزكاة وضريبة الدخلاحتساب استحقاق  تم، عن الزكاة وضريبة الدخل )تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي(

 تحت بند األرباح المبقاه.لكية قوق المسنوي وتحميلها على قائمة ح
 
خ )محتفظ بها حتى تاري االستثماراتقياس باستثناء يخية رلتاا لتکلفةاو االستمرارية وفقاً لمبدأللشركة  لماليةا قوائملا دادعإ مت            

ممتلكات حسب ترتيب السيولة. باستثناء الللشركة يتم عرض قائمة المركز المالي حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.  االستحقاق(

الوديعة النظامية، مخصص مكافأة نهاية الخدمة، مطالبات تحت التسوية، مطالبات الموجودات غير الملموسة، والمعدات، 

 متكبدة غير مبلغ عنها، جميع الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل، مالم يذكر خالف ذلك. 

 

مليات لكل من حسابات عمستقلة محاسبية  سجالتبتحتفظ الشركة فأن التأمين في المملكة العربية السعودية،  طبقا ألنظمة

يتم تسجيل الموجودات هذا األساس.  علىالمالية  المعلوماتعرض هذه  وبالتالي فإنه يتمالتأمين وعمليات المساهمين 

ة للشركة القوائم المالية السنويكانت  معنية.  وبالمثل، في السابق،والمطلوبات واإليرادات والمصاريف بوضوح في الحسابات ال

تعرض بشكل مستقل قوائم المركز المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين. 

 دارة ومجلس اإلدارة. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة والموافقة عليها من قبل اإل
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 اإلعداد أسس  - 2

 العرض )تتمة( أسس  (أ
 

الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي يتم  وقائمةالدخل  وقائمةتم تقديم قائمة المركز المالي 

لصادرة امتطلبات اللوائح التنفيذية ل ولالمتثال كقوائم مالية توضيحية في القوائم المالية 53 إلى 48عرضها على الصفحات من 

ن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بي منمؤسسة النقد العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة  من

ز قائمة المركالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبناًء على ذلك ، فإن 

عكس مشار إليها أعاله، تالدخل ، والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين ال وقائمة،  المالي

 عمليات المعنية.للفقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة 

 

المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات  القوائمإعداد  في سياق      

جدت المحققة ، إن و رو الخسائأالتأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح 

ت للمعامال متماثلة مع تلكية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين ، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسب

 واألحداث المشابهة في ظروف مماثلة.

 

دخل ال وقائمةالدخل  وقائمةالمركز المالي  قائمةالمالية للشركة في  القوائمإن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع 

كما هو  ةمعلومات تكميلية اضافية مطلوبالمالية تمثل  القوائم فيذات الصلة  االيضاحاتالشامل والتدفقات النقدية وكذلك بعض 

 مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية.
 

 العملة الوظيفية و عملة العرض(  

روضة وقد تم تقريل جمي  البيانات المالية المع .للشركة  وظيفيةالعملة الالسعودي الذي يمثل  تم  رض القوائم المالية باللاير

 القرل الف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 ج( السنة المالية 

 . ديسمبر 31سنة مالية تنتهي في تتب  الشركة 

 

 الهامة المحاسبية واالفتراضات  التقديراتاألحكام ود( 
المصرح  المبالغوتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ويتطلب اعداد القوائم المالية عمل اجتهادات             

عن د تختلف قالنتائج الفعلية  إن، خالل السنة المالية للتقريروالمطلوبات وااليرادات والمصاريف  عنها فيما يتعلق بالموجودات

 .التقديرات تلك

 

 التي لمستقبليةا على الخبرة التاريخية و عوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث اءآبأستمرار، بنيتم تقييم التقديرات و االحكام            
 .الظروف بموجب معقولة أنها يعتقد

 

   في إ داد القوائم المالية: الهامةتقديرات لاألحكام وافيما يلي           

 

 عن الماالبات الناتجة من عقود التأمين هائيااللتزام المالق الن (1)

 صادرم ةهناك  دإن أهم تقدير محاسبي  للشركة. هو  قود الت مين  بموجل ن المطالبات  الناتجاللتزام النهائي لتقدير الإن 

 في راتيدتق  مل ميتالمطالبات.   ن تلكالشركة  دفعهست الذي تقدير االلتزام النهائي  ند أخذها في اال تبارد و التي عدم الت كل

.  ير المبلغ  نها دةلمتکبا تالباطللم قعةولمتا لنهائيةا فللتکاليو بلغ  نهالما تالباطللم قعةولمتا لنهائيةا للتکلفة لماليةا لسنةا نهاية

في نهاية  .کةرلشا لیإ لمبلغةا يةردلفا تللحاال تلتقييماا نتائج دامباستخ سددة لما ر يالمبلغ  نها و تالباطلما إلتزامات ريدتق ميت

 ، يتم إ ادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للت كد من مالءمتها ويتم إجراء التغييرات  ل  المخصص. تقريركل سنة 
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 اإلعداد )تتمة(أسس  - 2

 )تتمة(  عن الماالبات الناتجة من عقود التأمين هائيااللتزام المالق الن (1)

 

 ائمةقللمطالبات التي من المتوق  أن يتم اإلبالم  نها بعد تاريخ   ير المبلغ  نها هو تقديرتكبدة لمطالبات المامخصص  يعتبر

اإلدارة في  لقبثل تتمان األسلول الفني المتب  من المركز المالي.  قائمةقبل تاريخ  ليه  لمؤمنادث االحبش ن ز المالي ، المرك

  ند التنبوءقة المطالبات السابتتمثل في اتبال نفس طرق سداد  ات  ير المبلغ  نهاالمطالبات المبلغ  نها والمطالب تقدير تكلفة

تير ق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهون مجمو ة من الطرواالكتواريالخبراء المطالبات المستقبلية. يستخدم بطرق سداد 

. كما استخدم الخبير االكتواري نهج التجزئة بما في ذلك مخصصاتسارة المتوقعة لتحديد هذه الفير وسون وطريقة معدل الخ

حة أو يتستند هذه األساليل إل   دد من االفتراضات الصر لقطال الت مين الطبي.تحليل التكلفة لكل  ضو في السنة بالنسبة 

 الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.

 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية (2)

 لةدلعاا تهاقيم في طويل األجلأو  رکبي ضنخفاا كناه ونيک ماد ن لماليةا وداتجولما تقوم الشركة بتحديد اإلنخفاض في قيمة          

شهراً أو أكثر طويلة  12 التي تت لف من . تعتبر مدة السنةماهو أو مهم أو طويل األجل يتطلل أحكامآتحديد  أن. تکلفتهادون 

ً األصلية هام تكلفةمن ال ٪25األجل ويعتبر االنخفاض بنسبة  ً و ا لسياسة الشركة.  ند إجراء هذا الحكم ، تقوم الشركة بتقييم  فقا

المالية للشركة المستثمر فيها ، وأداء الصنا ة والقطال ،  بيئةفي سعر السهم ، والالعادية  غيراتمن بين  وامل أخرى ، الت

 .ة، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلي كنولوجياوالتغيرات في الت
 

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة (3)         

قيمة الذمم المدينة  ندما يكون هناك دليل موضو ي  ل  أن الشركة لن تتمكن من تحصيل في يتم تكوين مخصص انخفاض          

 في نيدلما لخديأن  لحتما، وا نيدللم لهامةا لماليةا تباولصعا رتعتبللمدينين.  طبقا للشروط التعاقديةجمي  المبالغ المستحقة 

 .قيمتها تنخفضا دق ينةدلما ممذلأن ا  لی راتشؤم دادلسا في رلت خأو ا دادلسا ن ز لعج، وا يةلمالا الهيكلة دة اأو إ سإلفالا

 

 مالية ال دواتلال العادلة القيمة( 4)

 المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلةالسوق  أسعارلالستثمارات المتاحة للبي   ل  القيم العادلة  يتم تحديد          

المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل  مولة استناداً إل  التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات 

 مخاطر مماثلة.ل وصفاتشروط 
. متقيي أساليل دامباستخ، جةدرم رسعاا التي التتوفر لهاأو  طنش وقس اليوجد لهاالتي  لماليةا دواتلأل لةدلعاا لقيمةا ديدتح ميت

 امدفيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخ للمالحظةالقابلة المعلومات  في هذه الحاالت ، يتم تقدير القيمة العادلة منو

م استخدا ند و .لمناسبةا تضاراالفتا ها بناء  ل ريدتقيتم ، رة  ير متوف ةظللمالح لقابلةا وقلسا ندما تكون معلومات النماذ . و

و مؤهلين فراد اومراجعتها بشكل سنوي من قبل تقييمها القيم العادلة ، يتم التقييم ) ل  سبيل المثال ، النماذ ( لتحديد  أساليل

عكس البيانات من أن المخرجات ت للتحقق تعديلها. يتم ا تماد جمي  النماذ  قبل استخدامها ، ويتم الذين قاموا بتعيينهممستقلين  ن 

 تمجاال للطتت،  كلذ م الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إل  الحد العملي ، تستخدم النماذ  البيانات القابلة للمالحظة فقط ؛ و

 .دارةإلاقبل  تقديرات من تاطتبارالوا تلتقلبا( واللمقابا طرلخوا لخاصةا نالئتماا طرمخا) نالئتماا طرمخا لمث

 

 

 موسمية العمليات  (5)

 تؤثر على عمليات التأمين في الشركة. يمكن أنال توجد تغييرات موسمية           
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 السياسات المحاسبية الهامة  ـ3

 

 في إ داد القوائم المالية تم تلخيصها أدناه. المتبعة من قبل الشركةالسياسات المحاسبية       

في مالية إل داد القوائم الالمتبعة من قبل الشركة إل داد هذه القوائم المالية م  تلك المستخدمة الهامة و السياسات المحاسبيةتتفق 
 إ تماد المعايير الجديدة التالية والتعديالت  ل  المعايير)التغير في السياسات المحاسبية، إن وجد( والسنة السابقة ب ستثناء 

 .في السنوات القادمة والتفسيرات المذكورة أدناه والتي لم يكن لها ت ثير جوهري  ل  القوائم المالية للشركة

 
يالتها المابقة وتعدالجديدة  لتقرير الماليالمعايير الدولية ل تفاسيروتفسيرات لجنة الجديدة الدولية للتقرير المالي  المعايير (أ

 من قبل الشركة
 

المحاسبة  مجلس معايير معايير القائمة الصادرة  نالجديدة  ل  الوالتفسيرات والتنقيحات  التعديالت قامت الشركة بتطبيق

 :الدولية
 

 الوصف المعيار

( تصنيف وقياس معامالت السداد 2) لتقرير الماليل الدولي معيارال تعديالت  ل  (2)لتقرير المالي ل الدولي معيارال

  ل  أساس األسهم.

 ( تحويالت العقارات اإلستثمارية.40)تعديالت  ل  معيار المحاسبة الدولي  (40)معيار المحاسبة الدولي 

 معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفول مقدماً. (22تفسير لجنة التفاسير )

 )كماهو موضن أدناه( اإليرادات من العقود م  العمالء ( 15) تقرير الماليلل الدولي معيارال

 ( 1) تقرير الماليلل الدولي معيارال

 ( 28)معيار المحاسبة الدولي  

 -م2014م  ل  المعايير الدولية للتقرير المالي 2016دورة التحسينات السنوية 

 م 2016

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء - (15)لتقرير المالي للدولي ا معيارال
ً نموذج (15) لتقرير الماليللدولي ا معياراليحدد  ويحل محل التوجيه  الءالناشئة  ن العقود م  العم اإليرادات للمحاسبة  ن موحداً شامالً  ا

 معيارلا لتقرير المالي. وم  ذلك ، ف نل ةلدوليا رييامعالفي العديد من المعايير والتفسيرات ضمن اً الحالي للعائدات ، والذي يوجد حالي

لمالي لتقرير اللدولي ا معيارالإل  تطبيق  آتمنشيرادات من  قود الت مين". ستحتا  الالينطبق  ل  "ا ال (15)لتقرير المالي للدولي ا

  ل   قود  ير الت مين )أو مكونات  قود الت مين(. ( 15)
 
 
لتقرير لي لدولا معيارال إل  تحولقامت بتقييم واستنتا  أنه ال يوجد أي ت ثير جوهري  ل  المبالغ المبلغ  نها  ند ال إدارة الشركة أن

 .م2018يناير  1في  (15)المالي 
 
 

 منافع مكأفأة نهاية الخدمة للموظفين 
رير. القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة في نهاية فترة التقبيتم تكوين مخصص مقابل مكاف ة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين 

 عدل الزيادة ف  رواتل واجور. ويتم االخذ ف  اال تبار  مباستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعةااللتزام المستحق يتم احتسال 
 وطول مده الخدمة. واتمام فترة الحد األدن  من الخدمة.الموظفين 

 يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة  ن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة
ة التي سيتم دف  االستحقاقات بها والتي تحتوي  ل  شروط تقارل شروط العقد. التزام لسندات الشركات  الية الجودة المقومة بالعمل

  متعلق.
ن هذه التكلفة . يتم تضميمكافاة نهاية الخدمةيتم احتسال صافي تكلفة الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم  ل  صافي رصيد التزام و

 .في مصاريف مزايا الموظفين في بيان الدخل المجم 
 . القوائم الماليةفةً لذلك، إن تطبيق السياسة المحاسبية المبين ا الة ليس لها أي ت ثير جوهري  ل  إضا
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  ـ3

 

 المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد   ( 

ر للشركة مدرجة أدناه. تظهر القائمة المعايي القوائم المالية إصدارحت  تاريخ  تدخل حيز التنفيذالمعايير الصادرة والتي لم 

هذه  تطبيقة تعتزم الشركووالتفسيرات الصادرة والتي تتوق  الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في المستقبل. 

 المعايير  ندما تصبن سارية المفعول.
 

 تاريخ التفعيل البيان المعيار/ التفسير
 مذكور أدناه األدوات المالية. 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 2019يناير  1  قود اإليجار  16المعيار الدولي التقارير المالية رقم 

  م2019يناير  1 المعالجات الخاصة بضريبة الدخلالتيقن من  دم  (23)تفسير لجنة التفاسير 

 2022يناير  1  قود الت مين  17المعيار الدولي التقارير المالية رقم 
 
 
 

 ، عقود التأمين(4)يشمل التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

سيحل محل والذي  "األدوات المالية" (9) لتقرير الماليل لدوليا معيارالالدولي  ةمجلس معايير المحاسب أصدر،  م2014في يوليو 

لمالية ا موجوداتديدة للاألدوات المالية: اال تراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات ج( 39) معيار المحاسبة الدولي

( 39) الدولي ةالخسارة المتكبدة في معيار المحاسب محل نموذ حل يس ذيوال ةالمتوقعخسارة اإلئتمان  انخفاض إدخال نموذ ، و

 :( 9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارال. بموجل الجديدةمحاسبة التحوط  ومتطلبات
 
لتدفقات ا خصائصو طبيعة النشاطالتصنيف  ل  تمد أساس يتم قياس جمي  الموجودات المالية إما بالتكلفة المطف ة أو بالقيمة العادلة. يع  • 

 فيما  دابالنسبة للمطلوبات المالية  (39) الدولي المعيار بمعظم متطلبات معيار المحاسبة احتفظللموجودات المالية.  التعاقديةالنقدية 

الدخل  ئمةقا في المتعلقة بهاة العادلة من تغيرات القيم إدرا  ذلك الجزءالمحددة بالقيمة العادلة من خالل الربن أو الخسارة حيث يتم 

 الدخل. قائمةالشامل اآلخر بدالً من 
 الموجوداتو روضلقا لجمي  اإلئتمان المتوقعةة خسارل صمخص لتسجي المنشآت نم (9) لتقرير الماليل لدوليا معيارال للطيت  • 

والذمم المدينة بموجل  قود اإليجار ،  لخدلا قائمة لخال نم لةدلعاا بالقيمة بها ظالحتفاا ميت ال لتيا رىألخافي أدوات الدين  لماليةا

المرتبطة  ةاالئتمان المتوقع خسارة المخصص إل يستند هذا . لماليا نلضماا ود قروض ولقا تمازالتا لیإ باإلضافة، التمويلي

 لدوليا رمعياللنش تها. وفقًا  مان منذ اإلئت القادمة ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر اإلثني  شر شهراً  السداد في  دمباحتمال 

 .(39)معيار المحاسبي الدولي  توقيت يسبق ذلك المتب  فيإثبات خسائر االئتمان في  ، يتم (9) لتقرير الماليل
 .مبدأ أكثر منهجية تتب و طرلمخاإدارة ا تسارمما م تتوافق بشكل وثيق  وطلتحا محاسبة تلباطمت    •

 
وهي   قود الت مين -( 4) لتقرير الماليل لدوليا معيارال تعديالت  ل  مجلس معايير المحاسبة الدولينشر ،  م2016سبتمبر  في

 المتوق ار المحاسبي يل نشر المعشركات الت مين قب  ل  (9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارالتطبيق ل المحاسبية متعلقة بمعالجة اآلثار

 ،ةمؤهل كانتإذا  ، للمنش ة يوفر الت جيل خيار. و خيار التغطيةالت جيل  خيارخيارين لشركات الت مين: قدمت التعديالت الت مين.  دلعقو

ً مؤقت إ فاءً  خيار . ايهما أقرل -م 2021الت مين أو   قود معيار تطبيقحت  تاريخ  (9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارالمن تطبيق  ا

من الربن أو  الت مين الجديد معيار  قود قبل تطبيق الفروق المحاسبية التي يمكن أن تحدثب ستبعاد إجمالي  لمنش ةل التغطية يسمن

 الخسارة.
 

التي تتعلق أنشطتها  للمنشآت، يمكن (4)لتقرير المالي ل لدوليا معيارالالتعديالت  ل  بموجل اإل فاء المؤقت الذي تم إدخاله  بموجل

 النتائج المترتبة  ل  تطبيق المعيار . قامت الشركة بتقييم (9)لتقرير المالي ل لدوليا يارمعال طبيقساسي بـ "الت مين" ت جيل تبشكل أ

 .م2022يناير  1يتجاوز  البحيث  الحق تاريخإل   (9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارال طبيقت جيل ت قررتو
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 )تتمة( المعايير الصادرة غير سارية المفعول بعد   ( 

 

ار  قود يمعت ثير  المالية للشركة يجل أن ي خذ في اال تبار إل  حد كبير القوائم ل   (9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارالن ت ثير تطبيق ا

 .(9)لتقرير المالي ل لدوليا معيارال تطبيقكامل لت ثير التقييم كما أنه من  ير الممكن ال. الت مين القادم
 

يستبعد المعيار . م2019يناير  1 أ في أو بعد ل  الفترات السنوية التي تبد قود اإليجار"، ينطبق ( "16المعيار الدولي للتقرير المالي )

( والذي يميز بين  قود اإليجار التمويلي في 17الجديد نموذ  المحاسبة الحالي المزدو  للمست جرين وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )

( 16معيار الدولي للتقرير المالي )قائمة المركز المالي و قود اإليجار التشغيلي خار  قائمة المركز المالي. و وضاً  ن ذلك، يقترح ال

 .دهذا المعيار الجديالتطبيق المبكر ل الشركة  دم . قررتنموذ  محاسبة ضمن قائمة المركز المالي
 

حل ي، وسوف م2022يناير  1أ في أو بعد تبد الفترات السنوية التي قود الت مين"، ينطبق  ل  ( 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

ً  إذا تم بالتطبيق المبكر قود الت مين". يسمن ( "4المعيار الدولي للتقرير المالي ) محل  رير الماليلتقليق كل من المعيار الدولي تطب ايضا

 ل   هام. تتوق  الشركة وجود ت ثير "األدوات المالية"  (9) لتقرير الماليلالمعيار الدولي  "اإليرادات من العقود م  العمالء" و (15)

هذا المعيار ل التطبيق المبكر. قررت الشركة  دم لمركز الماليالدخل وافي قائمتي ن وإ ادة الت مين الت ميإلفصاح  ن  مليات ياس وإقال

 .دالجدي
 

 :عداد هذه القوائم المالية إالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في  ج( 

 

 عقود التأمين (أ

 ل   لموافقهباتعرف  قود الت مين ب نها تلك العقود التي قبلت فيها الشركة )المؤمن( خطر الت مين من قبل طرف آخر )المؤمن  ليه( 

تعويض المؤمن  ليه إذا كان الحدث المستقبلي  ير مؤكد في المستقبل )حدث مؤمن  ليه( يؤثر سلباً  ل  المؤمن  ليه، كمبدأ 

ة إذا ما كان لديها خطر ت مين هام، من خالل تقييم ما إذا كان الحدث المؤمن  ليه  قد يتسبل للشركة بدف  توجيهي  ام، تحدد الشرك

 فوائد إضافية كبيرة. يمكن أيضا لعقود الت مين نقل المخاطر المالية.

 

كذلك للفترة المتبقية منه حت  لو كان خطر الت مين يقل بشكل ملحوظ خالل  بق العقد  ل  أنه  قد ت مين، ف نه ي ندما يتم تصنيف 

 هذه الفترة، مالم تكن جمي  الحقوق واإللتزامات قد أطف ت أو إنتهت.

 تقسم  قود الت مين بشكل أساسي إل  الت مين الطبي،البحري، الممتلكات، المركبات، الهندسي والحوادث والمسؤولية تجاه الغير وهي    

 أساساً  قود ت مين قصيرة األجل.   

    

تم تصميم الت مين الطبي لتعويض حملة الوثائق  ن النفقات التي تم تكبدها في  ال  مرض أو إصابة. يقدم الت مين الطبي في المقام 

 األول للشركات التي لديها  دد كبير من المستفيدين ليتم تغطيتهم بموجل العقد.
 

للتعويض  ن األضرار والمسؤولية الناتجة من خالل خسارة أو تلف المراكل والسفن البحرية والحوادث  تم تصميم الت مين البحري

البحرية الناتج  نها فقدان كلي أو جزئي للبضائ . إن المخاطر الرئيسية للت مين البحري هي الخسارة أو األضرار التي تصيل 

 المركبات والسفن البحرية والبضائ .

 يضاً قد يلحق بممتلكاتهم. ويمكن أود الت مين  ل  الممتلكات بشكل أساسي لتعويض  مالء الشركة  ن الضرر الذي تم تصميم  ق     

للعمالء أن يحصلوا  ل  تعويض  ن الخسارة في األرباح الناتجة  ن خسارة الربن وتوقف العمل التجاري. إن المخاطر الرئيسية 

 لكوارث الطبيعية، توقف األ مال التجارية والسطو.لعقود الت مين  ل  الممتلكات هي الحريق، ا

 

تم تصميم ت مين المركبات لتعويض حملة الوثائق  ن أضرار مركباتهم أو المسؤولية تجاه الغير والناشئة  ن الحوادث. يمكن أيضاً 

 تغطي ثائق ت مين شاملباإلضافة ال  ذلك تصدر الشركة ولحملة الوثائق الحصول  ل  تعويض نتيجة حريق أو سرقة مركباتهم. 

 الكوارث الطبيعية، الحوادث الشخصية وإصالح الوكيل.
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 : )تتمة( عداد هذه القوائم الماليةإالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في  ج( 

 

 )تتمة( عقود التأمين (أ

ت مين جمي  المخاطر، ت مين السفر.لت مين الحوادث العامة يضم النقود، ضمان الدقة، الحوادث الشخصية، المجوهرات 

المنتج، مسؤولية صاحل العمل تجاه العمال والمسؤولية المهنية والتي المسؤولية يشمل المسؤولية العامة تجاه الغير، مسؤولية 

 تغطي حماية المؤمن  ليه من المسؤولية القانونية التاتجة  ن اإلهمال أثناء  ملياتهم التجارية.

 
 

 الت مين الهندسي يغطي نو ين رئيسيين:
 

المباني أو أشغال الهندسة المدنية كالمنازل والمحالت التجارية، " تقدم تغطية ت مينية أثناء تشييد المقاولين خاطركافة م"أ( 

 الشقق، مباني المصان ، الطرق، المباني، الجسور، أ مال الصرف الصحي والخزانات.
 

تركيل المصان  واآلالت مثل محطات الكهرباء، مصافي النفط، تشييد و" تقدم تغطية ت مينية أثناء كافة مخاطر التشييد" ل( 

ل اإلسمنت، الهياكل المعدنية أو أي مصن  من مصان  اآلالت. إن قطال الت مين الهندسي يشمل أيضاً االكيميائية، أ م المعامل

 ت مين أ طال اآلالت وتشمل المعدات اإللكترونية وت مين تدهور أو توقف البضائ .
 

 اإليرادات تحقق ( 

 إيراد األقساط  

  الوثائقاء الت مين باستثن وثيقةالقسط الثابت  ل  مدار سنة تغطية  قائمة الدخل  ل  أساس ت فياألقساط والعموال تسجيليتم         

 ثيقةو( والشحن البحري. يتم احتسال األقساط  ير المكتسبة بطريقة القسط الثابت  ل  تغطية و التشييدطويلة األجل )البناء 

 الت مين باستثناء:
 

 من الت مين  ل  الشحن البحري ةمكتسب ير التقرير المالي تعتبر  أقساط األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ. 
 مسبق المحدد سالتحاأل ً تسال إحسال ، يتم تح. وفقا لهذا اإلةواحدتتجاوز سنة لمخاطر التي ، وذلك لمواجهة ا "ةالهندس"لفئة  ا

 ؛ وتغطية وثيقة الت ميننهاية  فيتزداد تدريجيا  ثمالسنة األول   خاللأقساط أقل 
 
 

حيل التغير في ويتم تر .بالفترة السارية من التغطية الت مينية بة المتعلقةتمن األقساط المكت اً المكتسبة جزءتمثل األقساط  ير 

 .طرلخا فترة دىم  لی راداتباإلي رافال تا فيه ميتالترتيل الذي  سنففي  لخدلا قائمة لیإ لمکتسبةا ر ي األقساط صمخص
 

  قود إ ادة الت مين        

يتم إدرا  األقساط  .تتحمل الشركة أيًضا مخاطر إ ادة الت مين في سياق األ مال اال تيادية لعقود الت مين الطبي  ند االقتضاء        

والمطالبات المتعلقة ب  ادة الت مين المفترضة ك يرادات أو مصروفات بالطريقة نفسها التي سيتم بها ا تبار إ ادة الت مين من 

دة تمثل مطلوبات إ ادة الت مين األرص. ارية المباشرة، م  األخذ في اال تبار تصنيف المنتج للشركة المعاد ت مينهااأل مال التج

والمطالبات أ يتم تقديم األقساط. يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتفق م   قد إ ادة الت مين ذي الصلة .المستحقة لشركات الت مين

يتم إلغاء اال تراف ب صول أو مطلوبات إ ادة الت مين منها.  لت مين التي تم التنازل  نها والمفترض ل  أساس إجمالي إل ادة ا

 . ندما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو  ند نقل العقد إل  طرف آخر
 

وديعة هي موجودات والمركز المالي.  قائمةل مباشرة من خال هامةيتم احتسال  قود إ ادة الت مين التي ال تنقل مخاطر ت مين         

او مطلوبات مالية يتم إثباتها بناًء  ل  الثمن المدفول أو المستلم ناقصاً أي أقساط ت مين محددة بوضوح أو اتعال يجل إستبقاؤها 

 من قبل المؤمن  ليه.

 .الفائدة الفعلي  ند استحقاقهايتم احتسال إيرادات االستثمار في هذه العقود باستخدام طريقة معدل         
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 االستثمارإيرادات 
 

إيرادات االستثمار في أدوات الدين المصنفة ضمن استثمارات محتفظ بها حت  تاريخ االستحقاق وودائ  المرابحة  ل  يتم احتسال 

 ..أساس الفائدة الفعلية
 

 توزيعات األرباح إيرادات 
 

القيمة المصنفة بتوزيعات األرباح  ل  أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن القيمة العادلة من خالل استثمارات يتم احتسال إيرادات 

 . ند إثبات الحق في تلقي المدفو اتالعادلة من قائمة الدخل 
 

 الماالبات( ج
 

ستبعاد ومصاريف تعديل الخسارة ذات الصلة بعد إتتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدف  ال  حملة وثائق الت مين واألطراف الثالثة 

 قيمة الخردة والمستردات األخرى.
 

 ل  التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة  ير المسددة بتاريخ المركز المالي، وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، القائمة تشتمل المطالبات 

خرى، سواء تم أو لم يتم التبليغ  نها من قبل المؤمنين. يتم تكوين مخصصات و النقص في القيمة المتوقعة للخردة و االستردادات األ

للمطالبات المبلغ  نها و  ير المدفو ة بتاريخ قائمة المركز المالي  ل  أساس تقدير كل حالة  ل  حده. كما يتم تكوين مخصص، وفقا 

 ات المتكبدة  ير المبلغ  نها، بما في ذلك تكاليف معالجة المطالباتلتقديرات اإلدارة و خبرة الشركة السابقة، مقابل تكلفة سداد المطالب

 و القيمة المتوقعة للخردة و االستردادات األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي. 

 

ة ال  ذلك فيتم إدرا  المطالبات تحت التسوية  ل  أساس إجمالي، و يتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي الت مين بصورة منفصلة. باإلضا

يخ رمن تاة حدواسنة ل خالت لمطالبااجمي   سداديتم أن لمدفو ة حيث يتوق  ا ير ت لمطالباابخصم إلتزاماتها  ن لشركة م اال تقو، 

 لمالي.ا كزلمرا

 

 إعادة التأمين( عقود د
 
إن العقود التي تبرمها الشركة م  . إ ادة ت مين فائض الخسارة  إ ادة ت مين اختيارية و بموجل اتفاقيات و  قودتتم  إ ادة الت مين 

شركات إ ادة الت مين التي يتم بموجبها تعويض الشركة  ن الخسائر في  قود أو  قود أخرى تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات 

)ل( تصنف كعقود إ ادة ت مين معلقة. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه  ل   3تصنيف  قود الت مين في إيضاح 

يتم تضمين  قود الت مين التي أبرمتها الشركة والتي بموجبها صاحل العقد هو شركة ت مين أخرى )معيدي ت مين مالية.  موجوداتأنها 

المركز المالي الذي يمثل المدفو ات المستحقة من معيدي الت مين ،  قائمةم في يتم تسجيل أصل أو التزا .داخلي( ضمن  قود الت مين

 وحصة الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي الت مين واألقساط المستحقة لمعيدي الت مين. يتم تقدير المبالغ المستحقة من إ ادة الت مين

 تنتهي ماد ن نلت ميا دة اإ تباولطمأو  وداتجوم دستبعاا ميت ليهم. بطريقة تتوافق م  التزام المطالبة المرتبط باألطراف المؤمن 

 .رخطرف آ لیإ دلعقا لنق ميت ماد نأو  صالحيتها تنتهيأو  يةدلتعاقا وقلحقا
  
 لقيمةافي  ضنخفاا وجود لی  رشؤم يبرز ماد ن ررمتک ونح  لیأو  مالي ريرتق لک يخرتا في لقيمةا ضنخفاا جعةرام راءجإ ميت

 روطش لجوبم لقائمةا لمبالغا ردتست ال دق کةرلشأن ا  لی  يوضوم لليد ودجو د ن لقيمةا في ضنخفاإلا دثيح. لماليةا لسنةا لخال

. يتم تسجيل خسارة انخفاض قةوثوم ورةبص نلت ميا دة اإ کةرش نم کةرلشا ستستلمها لتيا لمبالغا  لی رألثا سقيا نيمک ماد نو دلعقا

ترتيبات إ ادة الت مين ال تعفي الشركة  إن (.ل)3 ايضاح  تكبدها. لمزيد من التفاصيل ، يرج  الرجول إل  القيمة في قائمة الدخل  ند

والمطالبات  ل  إ ادة الت مين المفترض ك يرادات ومصروفات بنفس  أقساط الت مينوثائق الت مين. يتم إثبات  امليمن التزاماتها تجاه ح

 أل مال إ ادة الت مين. نتجعتبر أ ماالً مباشرة ، م  األخذ بعين اال تبار تصنيف الميالطريقة كما لو كان إ ادة الت مين 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  ـ3

 
 ثائق تأمين مؤجلةتكاليف اقتناء و( هـ

ً قها وفالت مين وتجديد  قودخرى المتعلقة مباشرة بشراء األالعموالت والتكاليف  وإطفاءيتم ت جيل  بها  ةتعلقلما لشروط  قود الت مين  ا

اء في "تكاليف طفتسجيل اإلخرى كمصروفات  ند تكبدها. يتم األ لشراء تراف بجمي  تكاليف ااألقساط المكتسبة. يتم األ،  ل   رار 

 الدخل. قائمة" في اء وثائقاقتن
 

ل و المتوقعة الستنفاذ المناف  االقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك األص ةيتم حسال التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوق  أو الطريق

 اإلطفاء، و يتم ا تبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. ةذلك بتعديل فتر
 

مرة واحدة أو أكثر، و ذلك  ند وجود دليل  ماليتقرير كل القيمة، و ذلك في تاريخ يتم إجراء فحص للت كد من حدوث انخفاض في 

في  الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض قيم ل  حدوث هذا االنخفاض. و في الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد  ن ال

 .ماليتقرير ترة كل ف ؤخذ تكاليف اقتناء و ثائق الت مين المؤجلة بعين اال تبار  ند إجراء اختبار كفاية المطلوبات في. كما تالدخلقائمة 
 

 اختبار كفاية المالوبات( و

بتاريخ كل قائمة مركز مالي يتم إجراء اختبارات للت كد من مدى كفاية مطلوبات  قود الت مين، بعد خصم تكاليف اقتناء وثائق الت مين 

د قالمؤجلة ذات العالقة. و إلجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعا

ائر تكوين مخصص للخسالدخل ب، و مصاريف إدارة و معالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرة  ل  قائمة  ليها

 .وباتالناجمة  ن اختبارات كفاية المطل
 
 مدينة الذمم ( الز
 

بالغ  ير مخصص ألي م اً  قود الت مين ، ناقص  ل  إجمالي أقساط الت مين المكتتبة المستحقة اإلستالم من المدينةيتم إثبات األقساط 

لة دقابلة للتحصيل. يتم إثبات أرصدة إ ادة الت مين وأقساط إ ادة الت مين  ند استحقاقها ويتم قياسها  ند اال تراف المبدئي بالقيمة العا

أن  لیإ ظروفلأو ا داثألحا رتشي ماد نو لقيمةا ضنخفاا ديدلتح للذمم المدينة يةرفتدلا لقيمةا جعةرام ميتللمقابل المستلم أو المستحق. 

 ونيدلا قيمة في ضنخفاا صمخص" نهاأ  لی لقيمةا في ضالنخفاا رةخسا لتسجي ميت،  ردادلالست قابلة ونتک ال دق يةرفتدلا لقيمةا

 هانميتكون  لتيا يةدلتعاقا وقلحقا في کةرلشا متتحک ال ماد ن ينةدلما دةصرألا دستبعاا ميت .لخدلا قائمة في" تحصيلها في وكلمشکا

 ثثالطرف  لیإ دصيربال لمتعلقةا يةدلنقا تفقادلتا جمي  تحويل أو قلمستحا دصيرلا بي  د ن دة ا ونيک ذيلا رألم، وهو ادصيرلا

 " قود الت مين". 4رقم  ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 7 يضاحالذمم المدينة المفصن  نها في إ. لمستق

 
 االستثمارات( ح

 
 متاحة للبيعإستثمارات 

 
ها حت  تاجرة أو محتفظ بكمحتفظ بها للم  ير مصنفةمشتقة التي  موجودات مالية  ير ب نهاالموجودات المالية المتاحة للبي   تعرف

مبدئيًا  ستثماراتاإلهذه  تقيد بن أو الخسارة.الر اللتصنيفها بالقيمة العادلة من خ يتم والو قروض وذمم مدينة ، ستحقاق أاإلتاريخ 

بالقيمة بعد ذلك ياسها ستثمار ويتم قاإل شراء بتكلفةمباشرة  تعلقالمعاملة التي ت لفةتك شامالً بالتكلفة ، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفول 

 بند تحت لشاملا لدخلا قائمة في آلخرا لشاملا لدخلا ضمن راتالستثماا هلهذ لةدلعاا لقيمةا في المتراكمة اتلتغيرا ر تدالعادلة. 

 قائمةاألرباح والخسائر المحققة من بي  هذه االستثمارات في يتم تسجيل ". للبي  لمتاحةا راتالستثماا - لةدلعاا لقيمةا في لتغيرا صافي"

 "الربن   الخسارة المحققة من استثمارات متاحة للبي ".بمسم  الدخل 
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 )تتمة( االستثمارات( ح

 
 )تتمة( متاحة للبيعإستثمارات 

الدخل  قائمة المتاحة للبي  فيالمتعلقة باإلستثمارات العمالت األجنبية العمولة وأرباح   خسائر  وإيراداترباح األتوزيعات  تسجيليتم 

 وهريدائم أو ج أي انخفاض تعديل وتسجيليتم  ستثمار.اإلمين كجزء من صافي دخل   خسارة لمساهلعمليات االدخل الشامل  قائمةأو 

الستثمارات ل تستند القيم العادلة مة.انخفاض في القي كمصاريف ملالدخل الشا قائمةفي   ات المتاحة للبيستثمارإلفي القيمة العادلة ل

مخصومة  ل  أساس التدفقات النقدية ال المرتبطة بعمولة للبنود . يتم تقدير القيمة ل  أسعار األسهم المتداولة أو القيمة العادلة المقدرة

بالرجول  ادلةالع د القيمةيتحديتم ، درجةالستثمارات االسهم  ير الم بالنسبة .ذات الشروط والمخاطر المشابهةلبنود لباستخدام العمولة 

 تقييم ساليبأمن خالل  اهتحديد يتم،  لنشطةا اقألسوا من لةدلعاا لقيما مماثل، أو في حال تعذر تقديرلقيمة السوقية الستثمار إل  ا

من  تحديد القيمة العادلةيتم  ، في حال تعذر ذلكحيثما أمكن ، و المعتمدةسواق األمن  الحسابية النماذ  تلك. يتم أخذ مدخالت متنو ة

 .خالل التقدير
 

 إعادة التصنيف:
دما تكون ال تزال مناسبة.  ن صيرالمالية المتاحة للبي   ل  المدى الق موجوداتهاتقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبي  

األسواق  ير النشطة ، يجوز للشركة أن تعيد  الشركة  ير قادرة ، في ظروف نادرة ،  ل  تداول هذه الموجودات المالية بسبل

تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت اإلدارة لديها القدرة والنية  ل  االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حت  تاريخ 

دارة روض والذمم المدينة واإلاالستحقاق. إن إ ادة التصنيف إل  قروض وذمم مدينة مسموح به  ندما يستوفي األصل المالي تعريف الق

ستثمارات إلديها النية والقدرة  ل  االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظور أو حت  تاريخ االستحقاق. ال يُسمن ب  ادة التصنيف إل  

النسبة االستحقاق. بالقدرة والنية  ل  االحتفاظ باألصل المالي حت   الشركةإال  ندما يكون لدى  محتفظ بها ال  تاريخ اإلستحقاق

دة يللموجودات المالية المعاد تصنيفها من الفئة المتاحة للبي  ، ف ن القيمة العادلة في تاريخ إ ادة التصنيف تصبن التكلفة المطف ة الجد

لالستثمار  تبقيوأي أرباح أو خسائر سابقة  ل  ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إطفاءها للربن أو الخسارة  ل  العمر الم

ألصل لستحقاق  ل  مدى العمر المتبقي إلاباستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطف ة الجديدة ومبلغ 

 قائمةي ف كيةلباستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد انخفاض قيمة األصل بعد ذلك ، يتم إ ادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق الم

 .الدخل

 
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلإستثمارات مصنفة 

إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة  ـک دارةإلا لقب نم تعيينها متأو  رةلمتاجا مقتناة لغرض تکانإذا  لفئةهذه ا في راتالستثماا فصنتُ

لغرض البي  أو إ ادة الشراء  ل   أساسييتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل  ليوألا رافال تا د ن من خالل قائمة الدخل

 لدخل.ا قائمة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في لةالمركز المالي بالقيمة العاد قائمةالمدى القصير ويتم تسجيلها في 
 

 أستوف ، إذا ئيدلمبا رافال تا د ن،  دارةإلا لقب نم خالل قائمة الدخلك ستثمار مصنف بالقيمة العادلة من  رالستثماا تصنيف نيمک

 لتيوا ةطنش وقس  ير المتداولة في لملکيةا وقحق إستثمارات ادوات ءباستثنا (39) مقر ليدولا لمحاسبةا رمعيا في الموضحة رلمعاييا

 .ةوقثوم ورةبص لةدلعاا قيمتها سقيا نيمک ال
 

 األ ترافتم يو .مبدئيا بالقيمة العادلةفي قائمة المركز المالي المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها  اإلستثمارات

مة ال يتم إضافة تكاليف المعامالت ، إن وجدت ، إل  قياس القيفي قائمة الدخل في السنة التي تنش  فيها.  في القيمة العادلة بالتغيرات

 . تظهر إيرادات الفوائد وإيرادات التوزيعاتبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المصنفة ستثماراتاإلاال تراف األولي بالعادلة  ند 

ن م بالقيمة العادلةإستثمارات من  إيراداتتاجرة أو لماإيرادات ضمن  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ل  الموجودات المالية 

 .خالل قائمة الدخل

 إعادة التصنيف: 
الية  ير األدوات الم عد اال تراف األولي ، باستثناءبالمسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل تم إ ادة تصنيف اإلستثمارات يال 

لم تعد محتفظ  إذا (متاجرة  ل  سبيل المثاللل)يمكن إ ادة تصنيفها و لدخلبالقيمة العادلة من خالل قائمة الإلستثمارات المصنفة  المشتقة

 بها لغرض بيعها أو إ ادة شراؤها  ل  المدى القريل ، ويتم استيفاء الشروط التالية:
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 )تتمة(  إعادة التصنيف
  ل  أنه محتفظ به للمتاجرة  ند اال تراف األولي ، ه إذا لم يتم تصنيفومدينة ، مم ذاألصل المالي تعريف قروض و استوف إذا 

اريخ تفي المستقبل المنظور أو حت   المالي باألصلالنية والقدرة  ل  االحتفاظ  الشركةفيمكن إ ادة تصنيفه إذا كان لدى 

 .اإلستحقاق
  ظروف" في طفق المتاجرة فئة نم تصنيفها دة اإ نفيمک،  ينةدلما ممذلوا روضلقا فيرتع قتحق لماليةا وداتجولما نتک ملإذا 

 "درةنا
 

 اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق 

هي  بارة  ن موجودات مالية  ير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها اإلستثمارات المحتفظ بها حت  تاريخ اإلستحقاق 

ستثمارات اإلب تراف اإليتم  تواريخ إستحقاق محددة ولدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة  ل  اإلحتفاظ بها حت  تاريخ اإلستحقاق.

بالتكلفة المطف ة  آالحقويتم قياسها  واإلضافيةكاليف المعاملة المباشرة ستحقاق بالقيمة العادلة بما في ذلك تالالمحتفظ بها حت  تاريخ ا

تسجل اإلستثمارات المحتفظ بها حت  تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة وتعدل ب طفاء العالوة أو  .مطروًحا منها مخصص انخفاض القيمة

دما يتم  مليات المساهمين  نقائمة ستثمارات في اإلك  ي ربن أو خسارةب يتم اإل تراف الخصم باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.

 .قيمته إنخفاضستثمار أو استبعاد اإل

 

  إعادة التصنيف

دون الت ثير  ل  قدرة الشركة  ل  استخدام هذا تصنيفها أو إ ادة  هاال يمكن بيع اإلستثمارات المحتفظ بها حت  تاريخ اإلستحقاق

يلة االجل من هذه طوالتصنيف وال يمكن تصنيفها كبند تحوطي فيما يتعلق بمخاطر معدل العمولة أو الدف  المسبق ، مما يعكس الطبيعة 

 االستثمارات. 
  :الشركة  ل  استخدام هذا التصنيفوم  ذلك ، لن تؤثر المبيعات وإ ادة التصنيف في أي من الحاالت التالية  ل  قدرة  

  ا التي تغيير من معدل العمولة في السوق لن يكون لهالمبيعات أو إ ادة التصنيف التي تكون قريبة جًدا من تاريخ االستحقاق

 ت ثير جوهري  ل  القيمة العادلة. 
  كبيراألصول األصلية بشكل قيمة بالتحصيلالمبيعات أو إ ادة التصنيف بعد قيام الشركة 
  بشكل  توق  حدوثهاالمبيعات أو إ ادة التصنيف التي تعزى إل  أحداث  ير متكررة خارجة  ن سيطرة الشركة والتي لم يكن

 .معقول
 
 إثبات األدوات المالية ( إلغاءا

يعها، تكون منها و يتم ذلك  ادة  ند بتيطرة  ل  الحقوق التعاقدية التي  ن ممارسة الس الشركة توقفإثبات أي أداة مالية  ند  لغاءيتم ا

 أو  ند إنتقال كافة المخاطر والمزايا بشكل جوهري. مستقلطرف ثالث أو  ند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إل  
 

 المقاصة( ي

غ افذ نظاما لمقاصة المبالوالمطلوبات المالية و يدر  الصافي في قائمة المركز المالي  ند وجود حق ن المالية تتم مقاصة الموجودات

د المطلوبات في آن واحد. ال تتم االصافي أو تسييل الموجودات و سدتسويتها  ل  أساس لو  ندما يكون لدى الشركة نية  المدرجة

 يراتها.تفسإال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجل المعايير المحاسبية أو  الدخل الشاملمقاصة االيرادات و المصاريف في قائمة 

 

 المتاجرةالمحاسبة بتاريخ ( ك

ذي تلتزم فيه )أي التاريخ ال المتاجرةيتم إثبات أو إلغاء قيد كافة العمليات اال تيادية المتعلقة بشراء و بي  الموجودات المالية بتاريخ 

 الشركة بشراء أو بي  الموجودات(. العمليات اال تيادية المتعلقة بشراء و بي  الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلل أن يتم سداد

 تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص  ليها األنظمة بصفة  امة أو تلك المتعارف  ليها في السوق.
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 ات المالية االنخفاض في قيمة الموجود( ل

لموجودات ا قيمة أصل مالي او مجمو ة من دليل موضو ي  ل  انخفاضما إذا كان هناك تقييم تقرير مالي ب تاريخ تقوم الشركة في كل 

دفقات  ل  التويكون لذلك الحدث أثر  ( "حدث خسارة"لألصل )يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي كثر أو أ واحد المالية نتيجة لحدث

 .قياسها بشكل موثوق به التي يمكن والمالية  الموجوداتجمو ة لألصل المالي أو مالمقدرة  النقدية المستقبلية

  

 :في القيمة المؤشرات التالية  ل  االنخفاض الموضو يوقد يشمل الدليل 
 

 المدين. أو ةلمصدرا جهة ال كبيرة تواجه مالية ةصعوب 

 خرق بنود العقد مثل العجز  ن السداد او الت خر في سداد الدفعات. 
  او المدين في إجراءات اشهار افالس أو إ ادة هيكلة مالية.وجود إحتمال بدخول الجهة المصدرة 
 بسبل الصعوبات المالية. المالي لالصلنشط إختفاء السوق ال 
 من  ة مجموالمقدرة لفي التدفقات النقدية المستقبلية  قابل للقياس انخفاض وجود بيانات جديرة بالمالحظة ال  وجود

 االنخفاض في قيمة كل الر م من  دم إمكانية تحديد ل  الموجودات،  تلكل المبدئيتاريخ االثبات  منالموجودات المالية 

 :من الموجودات المالية للشركة ، بما في ذلكأصل 
  أو :في حالة السداد للجهات المصدرة او المدينين للشركةتغيرات سلبية 
  حاالت العجز في الموجودات.المقترنة ب ةالمصدرالجهات في بلد  المحليةأو  الوطنيةالظروف االقتصادية 

 
 :كما يلينخفاض االهذا ، يتم تحديد  أصل ماليإذا كان هناك دليل موضو ي  ل  وجود خسارة انخفاض في 

 
  ل  أساس االنخفاض الدائم او الجوهري في القيمة العادلة االنخفاض يتم إحتسال بالقيمة العادلة،  المسجلةللموجودات المالية 

 لالصل المالي.
  المقدرة ستقبليةلتدفقات النقدية الما ل  أساساالنخفاض في القيمة   يستندبالتكلفة المطف ة،  المدرجةبالنسبة للموجودات المالية 

 .المخصومة بمعدل العمولة األصلي الفعلي
 

ي  ل  أن هناك دليل موضو كان تقييم ما إذا ب جراء بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبي  ، تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي 

 .تعرضت النخفاض في قيمتهاأو مجمو ة استثمارات قد  اً استثمار

شمل يإذا كان هناك دليل موضو ي  ل  انخفاض القيمة. قد فردي بتقييم كمتاحة للبي  ، تقوم الشركة في حالة أدوات الدين المصنفة 

ة خاصالعمولة الفي دخل   جز او إخفاقكبيرة أو جوهرية صعوبات مالية  يواجهمؤشرات  ل  أن المقترض   ل  الموضو ي الدليل

القابلة للمالحظة تشير الي البيانات ا اذا كانتأخرى و ةمالي هيكلةإفالس أو إ ادة حالة دخوله في  يةواحتمالا، مدفو اتاصل الأو 

 القيمةوم  ذلك ، ف ن  .باالخفاقة التي ترتبط االقتصادي تغيرات في الظروفكالة المستقبلية ، في التدفقات النقدي قابل للقياسانخفاض 

قًصا المطف ة والقيمة العادلة الحالية ، نا  ل  انها االختالف بين القيمة ساقتالخسارة المتراكمة التي  هينخفاض في القيمة الل ةالمسجل

رة الحقة ، في فتإذا زادت والدخل الشامل.  وقائمةخل الد قائمةستثمارات المعترف بها سابقًا في أي خسارة انخفاض في القيمة لتلك اال

ائمة قيمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضو ي بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة في ، وعادلة ألداة الدين القيمة ال، 

 الدخل الشامل. ائمةوقالدخل  قائمةالدخل الشامل ، يتم  كس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل  قائمةالدخل و
 

موضو ياً  ل   الً في القيمة العادلة دلي المستمرأو  الجوهرينخفاض االمحتفظ بها كمتاحة للبي  ، يمثل سهم الألستثمارات في اإلبالنسبة ل

 في دةيازن ال، أي أ باألصل افال تراستمرا طالما لدخلا قائمة لخال من لقيمةا ضنخفاا رةخسا  كس يمكن ال. في القيمةنخفاض اال

 ةمتراكمالخسارة الربن أو ال شمل، يتم الغاء االثبات.  ند آلخرا لشاملا لدخلاتسجيل األصل اليمكن إثباتها إال في  بعد لةدلعاا لقيمةا

 المحققة" من االستثمارات المتاحة للبي .(الخسارة )سابقاً في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربن   المثبتة 
 
نسبة شهراً أو أكثر طويلة األجل ويعتبر االنخفاض ب 18 تعد الفترة التي تصل ال . يتطلل تقديراً " مستمرتحديد ما هو "هام" أو " ان

ً من التكلفة األصلية هام 25٪ ً وفق ا مدى أو  دةم، من بين  وامل أخرى ،  بتقييم الشركةوم ، تقالتقدير هذاالقيام ب ند ولسياسة الشركة.  ا

 . ن تكلفتها القيمة العادلة الستثمارانخفاض 
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  )تتمة( ات الماليةاالنخفاض في قيمة الموجود( ل

 للجدارةالسوق  مثل تقييمت خذ بعين اال تبار  وامل   الشركة ف نة ، تقيمقد انخفضت الدين  واتما إذا كان االستثمار في أدفيتقييم   ند

أس ر  ل  الوصول إل  أسواق وقدرة الدولةاالئتمانية ،  للجدارة وائد السندات ، وتقييم وكاالت التصنيف وانعكاسها  ل  االئتمانية 

قد يسفر  نها من خسارة للمالكين بسبل اال فاء من الديون طوا ية او  ما و  ين،دإ ادة هيكلة ال يةتمالجديد واحسندات  المال إلصدار 

يمة الفرق بين التكلفة المطف ة والق المقاسة  ل  انها  الخسارة المتراكمة  يه في القيمةإلنخفاض ل ةالمسجل القيمة. إن بصورة الزامية

ً العادل ً االستثمارات المعترف بها سابق لتلكانخفاض في القيمة  ةرأي خسا ة الحالية ، ناقصا  .شامللا وقائمة الدخلالدخل  قائمةفي  ا
 
  ( الموجودات غير الملموسة م

ا محدد ويتم إدراجه الحقً  . العمراإلنتاجي( بالتكلفة التاريخيةكما هومذكور أدناه ير الملموسة بشكل منفصل ) لموجوداتيتم  رض ا

 ير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود  لموجوداتتستهلك الشركة ا. وخسائر انخفاض القيمة اإلطفاء المتراكمبالتكلفة ناقًصا 

 :باستخدام طريقة القسط الثابت  ل  مدى الفترات التالية
 

  دد السنوات 

 سنوات  4 البرامج

 سنوات 4 التراخيص

 
 

 معداتالممتلكات و ( الن

ً تلكات و المعدات بالتكلفة المم يتم بيان  لدفتريةا لقيمةا في لالحقةا لتكاليفا ر دإويتم  .القيمةانخفاض  خسائرو  االستهالك المتراكم ناقصا

 لمرتبطةا لمستقبليةا يةدالقتصاا المناف  تتدفقأن  لمحتملا من نيكو  ندما فقط،  االقتضاء حسب،  منفصل صلك  اثباتها يتمأو  لألصل

قائمة  ل  المتكبدة  تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى . يتم تحميل جمي موثوقة رةبصو لبندا تكلفة سقيا يمكنو كةلشرا ل إ بالبند

م تباستخدام طريقة القسط الثابت، و ياألخرى  تكلفة الممتلكات والمعدات . يحمل. ال يتم استهالك األرضسنة الماليةال اللالدخل خ

 توزي  تكاليف الموجودات ذات الصلة  ل  قيمتها المتبقية  ل  أساس األ مار االنتاجية التقديرية التالية:
 

  دد السنوات 

 سنوات  5 سيارات

 سنوات  5 أثاث و تجهيزات

 سنوات  3 كمبيوتر ومعدات مكتبية 
 

ً ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسب مالي كل تقرير نتاجية في تاريخاإل مار األو للموجوداتتتم مراجعة القيم المتبقية  م مراجعة القيم تت. ا

لموجودات لتحديد انخفاض القيمة  ندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إل  أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. الدفترية ل

يمتها القابلة إل  ق الموجوداتالدفترية  ن المبلغ القابل لالسترداد ، يتم تخفيض  ةفي حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيثما تزيد القيمو

 لالسترداد.

إل  الفئة  هم نقل، سيت.  ندما يجهز األصلشمل العقارات التي يتم تطويرها لالستخدام في المستقبلتقيد التنفيذ  أن اال مال الرأسمالية

 .تهالكها وفقًا لسياسة الشركةالممتلكات والمعدات ، وسيتم اس ضمن المعنية
ائمة ق اإليرادات األخرى في االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت م  القيمة الدفترية و يتم قيدها في منتحدد األرباح و الخسائر 

 الدخل.

 

 عقود االيجار( س

 لتحمي ميت. كعقود إيجار تشغيلي  الشركة الملكية إل ومناف من مخاطر  جزء جوهريفيها  م يحولالتي ل اإليجارتصنف  قود 

 للتشغيا تفارومص م  لخدلا قائمة إل  (رجؤلما نم تستلم زفواحأي  بعد خصم) التشغيلي ريجااإل ود ق لجوبمالمقدمة  المدفو ات

 .دلعقا مدة مدى  لی تلثابا طلقسا ب ستخدام طريقة
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 الموجودات غير المالية قيمة االنخفاض في( ع

تتم  .لإلستهالك ويتم اختبارها سنوياً من حيث انخفاض القيمة  -مثل األرضي -محددال  ير نتاجيذات العمر اإل الموجوداتتخض   ال

 تغيرات في الظروفاحداث أو  لتحديد إمكانية وجود انخفاض في قيمتها وذلك  ند وجود لالستهالك  ضخالتي تالموجودات  راجعةم

 .القيمة الدفترية استرداد إحتمالية  دم قابلية إل  تشير

 التي تمثل الستردادل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل  ن القيمة القابلةب  تبارها  االنخفاض في القيمةة الناتجة  ن يتم إثبات الخسار

 رض تقدير االنخفاض، يتم تجمي  الموجودات  ند ادن  مستوى ال ي  أو قيمة االستخدام.تكاليف الب مخصوماً منهاالقيمة العادلة لألصل 

 للنقد(.  مدرة)وحدات منفصلة ومحددة  تدفقات نقديةجد اتوتلها بحيث 

 

 ف( منافع نهاية الخدمة للموظفين 

ً بمناف  نهاية الخدمة للموظفين  ةتعلقالخطة الم تقوم الشركة ب دارة يد ققوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم ل وفقا

استخدام طريقة ب حصل  ليها الموظف مقابل خدماته في الفترة الحالية والفترات السابقةالمستحقات بتقدير مبلغ المناف  المستقبلية التي ي

سنوات الخدمة ومستويات األجور والرواتل المستقبلية المتوقعة للموظفين و دد يؤخذ في اإل تبار حتسال  ند االوحدة االئتمان. 

ة الجودة  ائد السوق  ل  السندات الحكومية  اليية المتوقعة باستخدام يتم خصم المدفو ات المستقبل الموظفين المتوق  لمغادرة الشركة.

تزامات المناف  . يتم سداد الفي تاريخ القوائم المالية التي لها شروط و مالت تقارل، بقدر االمكان، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

يتم اال تراف بالمبالغ )المكاسل   الخسائر اإلكتوارية( نتيجة للتعديالت في الخبرات والتغيرات في االفتراضات  . ند استحقاقها

 اإلكتوارية في قائمة الدخل الشامل. 

 

 ( الزكاة وضريبة الدخل  ص

حقوق  حصة المساهمين السعوديين فييتم احتسال الزكاة  ل  وضريبة الدخل. تخض  الشركة للزكاة وفقًا للوائن الهيئة العامة للزكاة 

 م2017يناير 1ا تباًرا من  .تستحق الزكاة  ل  أساس رب  سنوي. الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجل لوائن الزكاة

رةً  ل  اة مباشالزك  ل  تحميل، بناًء  ل  التعميم الصادر  ن مؤسسة النقد العربي السعودي،  دلت الشركة سياستها المحاسبية 

 .الدخل قائمةبدالً من  لكيةالتغيرات في حقوق الم قائمةفي  بقاهاألرباح الم
 

 ( توزيعات األرباح   ق

م هيتم اإل تراف بتوزيعات األرباح  ل  مساهمي الشركة ك اللتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها إ تماد أرباح األس

 من قبل مساهمي الشركة. 
 

 نقد و ما في حكمه( الر

أشهر  تستحق خالل ثالثة ودائ  مرابحةك الجارية و والبن الجارية لدى حساباتال النقد في الصندوق و في حكمه منيتكون النقد و ما 

 أو أقل من تاريخ اقتنائها.

 

 ( قائمة التدفقات النقدية ش

إن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من  مليات الت مين التي تصنف  ل  أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم تصنيف 

ً ستثمار والتمويل وفق ن أنشطة االالتدفقات النقدية الناتجة   لذلك. ا
 

 العمالت األجنبية( ت

يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إل  اللاير السعودي ب سعار التحويل السائدة  ند إجراء المعاملة. و يتم تحويل الموجودات و 

جمي   نإالمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إل  اللاير السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. 

ً الدخل والدخل الشامل. يتم تحويل البنود  ير النقدية التي يتم قياسها  قائمة تُحمل  ل وق الفر ة بعملة أجنبية بالتكلفة التاريخي مبدئيا

 راتلالستثما ألجنبيةا تلعمالا فصر خسائرأو  حباأر يتم قيد. اً الحق قياسهاوال يتم إ ادة لصرف في تاريخ المعاملة باستخدام سعر ا

. وبما أن معامالت العملة األجنبية للشركة هي بالدرجة لشاملا لدخلا وقائمة لدخلا قائمة في" صافي،  ىخرأ اداتير"إ في  للبي لمتاحةا

 العمالت األجنبية ليست كبيرة. صرف األول  بالدوالر األمريكي ، ف ن مكاسل وخسائر
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 التقارير القااعية( ث

أو خدمات )قطال تشغيلي( و التي هي  رضة لمخاطر و مناف  تختلف  ن ن الشركة و يقوم بتقديم منتجات يمثل القطال جزءاً أساسيا م

 مناف  القطا ات األخرى.مخاطر و 
 

 وأل راض إدارية، تتكون الشركة من وحدات  مل و ذلك حسل منتجاتها و خدماتها، و لديها قطا ات األ مال الرئيسية التالية:
 

  تعويضآ لحاملي وثائق الت مين  ن النفقات المتكبدة في  ال  مرض، أو المرض أو اإلصابة.  يوفر الطبيالت مين 
  ،و يقوم بتغطية الخسائر و االلتزامات المتعلقة بالسيارات.ت مين السيارات 
  .القطا ات األخرى تشمل ممتلكات، بحري، هندسي، الحوادث والمسئولية وفئات أخرى 

 
يتم التقرير  ن المعلومات القطا ية بطريقة تتوافق م  التقارير الداخلية المقدمة إل  صان  القرارات الرئيسية. إن صان  القرارات 

 يم أداء الوحدات القطا ية( تم تعيينه كرئيس تنفيذي يتخذ قرارات استراتيجية.يالمصادر و تق زي  ن تو شغيلية )المسؤولالت

 .السنةلم تحدث أي معامالت بين القطا ات خالل 
 
 
 حتيااي النظامياإل( خ

حت   النظاميإل  االحتياطي   مليات المساهميندخلها من من صافي سنوياً  ٪20 بتحويلللشركة ، تقوم الشركة  ساسيوفقاً للنظام األ

 للتوزي . اح. االحتياطي  ير متالمالرأس  يساوي

 

 العادلة ةالقيم (ذ
 

ر القيمة يأو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدفي األسواق  وراق المالية لأل المتداولةسعار األ اساس ل القيمة العادلة للموجودات المالية   تحدد

 .شابهةمخاطر مو آجالعمولة  ل  أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات ب المرتبطة للبنودالعادلة 
 

 مماثلةالية م لموجوداتد القيمة العادلة بالرجول إل  القيمة السوقية ، تحد ةنشط مالية سوق ير المتداولة في  بالنسبة للموجودات المالية

 وقلسا نم ذ لنماهذه ا تخالدم ذختؤ. متعددة تقييم طرقيتم تحديدها باستخدام فالقيم العادلة من السوق النشطة صعوبة استخرا   أو  ند

ً  ةظللمالح لقابلةا  .لةدلعاا ملقيالتحديد    ندئذ ينبغي القيام بالتقدير،  نممک ر ي كلذاذا كان  نلک، و اذا كان ممكنا

 

 ذمم دائنة ومستحقات( ض
لمبالغ الواجل دفعها في المستقبل  ن بضا ة أو خدمات مستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل ليتم إثبات اإللتزامات 

 الموردين.

 

 المخصصات( ظ
يتم إثبات المخصصات  ندما يكون لدى الشركة إلتزام )نظامي أو ضمني( ناشئ من حدث سابق وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة 

 ويمكن قياسها بشكل موثوق به. 

 

 مخصص ماالبات تحت التسوية(غ

قود التي تمت ضمن   الناشئة من المطالباتالحكم الجيد من قبل اإلدارة أمر مطلول  ند تقدير المبالغ المستحقة  ل  حاملي العقود 

قد تختلف و االحكام و دم اليقينتستند هذه التقديرات بالضرورة إل  افتراضات حول  دة  وامل تتضمن درجات متفاوتة من  .الت مين

اتها بناًء  ل  بتقدير مطالبتقوم الشركة . مما يؤدي إل  تغييرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة اإلدارةالنتائج الفعلية  ن تقديرات 

 .إن وجدت ، يتم تقديرها بشكل فردي ،التي تتطلل قرارات المحكمة أو التحكيم رتها في محفظة الت مين الخاصة بها. المطالباتخب

يتم إدرا  أي فرق  . نها ،  ل  أساس شهري يرالمبلغ تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة 

 مليات الت مين  مةقائ من في السنة التاليةيتم إدراجها تسويات والمخصصات المركز المالي، بالنسبة لل قائمةبين المخصصات في تاريخ 

 .من قبل خبير اكتواري مستقل ، يتم مراجعتهديسمبر 31، كما في  . أن مخصص المطالبات تحت التسويةوالفائض المتراكم لتلك السنة
 ــ25ــ



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم الماليـة 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  ـ3

 

 إحتيااي عجز األقساا( أ
يت ثر تقدير  جز األقساط كثيراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حيث انه يستند  ل  نسبة الخسارة المتوقعة 

للجزء الساري المفعول من مخاطر وثائق الت مين المكتتبة. وللوصول ال  تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الخبير اإلكتواري  القة 

 ل  أساس شهر لشهر. بناء  ل  اقتراح الخبير االكتواري، فقد استخدمت اإلدارة االحتماالت ت واألقساط المتوق  تطبيقها المطالبا

موذ  ن المختلفة إلبراز االتجاهات المتوقعة في نسبة الخسائر. اإلفتراض الرئيسي المستخدم من قبل اإلدارة هو أن المطالبات الماضية

 . قبلالمست مستقر وستستمر في

 

 (مبدأ االستمرارية  

قامت إدارة الشرركة ب جراء تقييم  ل  قدرة الشرركة باالسرتمرار كمنشر ة  املة وهي مقتنعة ب ن لديها الموارد الالزمة لمواصلة العمل 

 ل  وجود أي شررررركوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشرررررك في قدرة  كفي المسرررررتقبل المنظور.   الوة  ل  ذلك، ف ن اإلدارة ال تدر

 الشركة  ل  االستمرار كمنِش ة  املة. لذلك، ف نه تم إ داد القوائم المالية  ل  أساس مبدأ االستمرارية. 
 

 النقد و ما في حكمه  - 4
 

 يت لف النقد ومافي حكمه المدر  في قائمة التدفقات النقدية ممايلي: أ( 

   االنقد و ما في حكمهأ(   
 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   عمليات التأمين
 14,392 81,792 في الصندوقالنقد لدى البنك و

   
   

   عمليات المساهمين

 11 5,077 نقد لدى البنوك

 

  (   ودائع ألجل
  

   عمليات التأمين

 15,292 141,136 ودائ  ألجل

   

   

   عمليات المساهمين

 - 100,379 ودائ  ألجل

 
ومن خالله إكتسرال  مولة بالسرعر السوق السائد. إن ودائ  باللاير السرعودي  التجاريةالودائ  ألجل محتفظ بها في البنوك إن 

جل بشكل الودائ  ألمحتفظ باإلستحقاق األصلي في اكثر من ثالثة أشهر وأقل من إثني  شر شهر. المبالغ الدفترية لهذه ألجل 

 معقول وتقريباً هي القيم العادلة في تاريخ التقرير.

 
 

 
 

 ــ26ــ



 

 

 
 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 مدينة، صافيومعيدي التأمين تأمين الأقساا  - 5

 

 تشمل المبالغ المستحقة كما يلي:      

 

   

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 129,760 171,520 من حملة الوثائق مستحق

 30,448 21,551 (12ذات  القة )أنظر إيضاح  ةمن جه مستحق

 2,329 4,107 مستحق من معيدي الت مين 
 197,178 162,537 

 (34,238) (41,734) مشكوك في تحصيلها )أنظر أدناه( اقساط ت مين مدينةمخصص 

 128,299 155,444 مدينة، صافيومعيدي التأمين تأمين الأقساا 

   

   :تحصيلها في المشكوك التأمين أقساط مخصص حركة يلي فيما

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   

 25,321 34,238 الرصيد في بداية السنة
 11,256 7,496 مكون خالل السنةال

 (2,339) - الرصيد المشطول 

 34,238 41,734 الرصيد في نهاية السنة

 

 :المدينة فيما يلي بياناً ب  مار ذمم أقساط الت مين
 

 

تحصريل ذمم أقسراط الت مين  ير منخفضرة القيمة بالكامل. ليس من سررياسة  أن يتم وبناءاً  ل  الخبرة السرابقة،تتوق  الشرركة، 

، وبالتالي ف ن معظمها بدون ضمانات. تشكل أرصدة أكبر خمسة المدينة الشركة الحصول  ل  ضمانات بش ن أقساط الت مين

 المدينة تت لف أقساط الت مين (.%41م: 2017م )2018ديسمبر  31في كما  المدينة أقساط الت مين اجمالي من %31 مالء 

 في المملكة العربية السعودية.    معظمهامن  دد كبير من  مالء وشركات ت مين 
 

 ــ27ــ

  متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 
  

 
 ثالثة  أشهر

 أو أقل

 ألف لاير سعودي

 
 

أكثر من ثالثة أشهر 
 أشهروأقل من ستة 

 ألف لاير سعودي

 
أكثر من سررررتة أشررررهر 
وأقرل من إثني عشرررررررر 

 شهرا  

 ألف لاير سعودي

 
 

أكررثررر مررن إثررنرري 
 عشر شهرا  

 ألف لاير سعودي

 
 
 

 المجموع

 ألف لاير سعودي
      

 155,444 5,341 33,161 36,875 80,067 م2018
 128,299 3,863 22,285 36,657 65,494 م2017



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة - 6
   
 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   
 10,590 14,516 الرصيد في بداية السنة

 34,522 33,550 تكاليف متكبدة خالل السنة
 (30,596) (33,931) خالل السنة المحمل

 14,516 14,135 نهاية السنةفي الرصيد 

 
 تكبدةالماالبات الم - 7

 م2017 م2018 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
 478,425 576,790 إجمالي المطالبات المدفو ة

 177,776 210,260 (أدناه(أ)إجمالي المطالبات تحت التسوية في نهاية السنة )انظر ايضاح 

 787,050 656,201 

 (147,176) (177,776) إجمالي المطالبات تحت التسوية في بداية السنة

 509,025 609,274 تكبدةإجمالي المطالبات الم

 (6,069) (18,154) اإلسترداد من معيدي الت مين
السرررنة )انظر  نهاية في حصرررة معيدي الت مين من المطالبات تحت التسررروية

 (11,444) (23,783) أدناه( (ل)ايضاح 

 (41,937) (17,513) 
 6,376 11,444 السنة بدايةحصة معيدي الت مين من المطالبات تحت التسوية في 

 (11,137) (30,493) حصة معيدي الت مين من المطالبات

 497,888 578,781 تكبدةصافي المطالبات الم

 

    المتكبد  ير المبلغ  نه والبالغة المطالبات مخصص  ضمنيت م2018ديسمبر  31كما في  التسويةتحت إجمالي المطالبات  (أ
 لاير سعودي(.ألف  132,287 م: 2017ألف لاير سعودي )151,890

 
. يتم يرالتقرجوهريا والمتوق  أن تستلم جمي  المبالغ المستحقة من معيدي الت مين في  ضون اثني  شر شهرا من تاريخ  (ب

 تناسل م  نمط توزي  المخاطر ذات الصلة.احتسال حصة معيدي الت مين من المطالبات تحت التسوية بما ي
 

 الماالباتتاور جدول 
 

 ن كل سنة  يتم التقرير  نهاولكن لم والمبلغ  نها المطالبات المتكبدة المتراكمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة يعكس الجدول التالي 
ً إن تطور مركز مالي م  المدفو ات المتراكمة حت  تاريخه. قائمة تاريخ كل متعاقبة في حادث  قدرة ل التزامات الت مين يوفر مقياسا

 الشركة  ل  تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
. تقبليةمن ظهور المطالبات السلببية المسحماية الالشركة إل  الحفاظ  ل  احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط الت مين من أجل تسع  

رد ي تؤدي إل  المطالبات السلبية التف نه سيتم التخلص من ، تحديداً التكلفة النهائية للمطالبات أكثر بما أن المطالبات تتطور وتصبن و
  احتياطيات إلالرد الكثير من هذا بتحويل الشركة تقوم من أجل الحفاظ  ل  احتياطيات كافية، وسابقة. حوادث حتياطيات من سنوات اال

 ية للمطالبات.التكلفة النهائوأن هناك درجة أكبر من الشك ترتبط ببكثير استحقاقاً المطالبات أقل يكون تطور  ندما وذلك الية الحالسنة 

 ــ28ــ



 

 

 
 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 تكبدة )تتمة( الماالبات الم - 7

 

 )تتمة(جدول تاور الماالبات 

 
       م2018ديسمبر  31

 سنة الحادث
2014  
 المجموع 2018 2017 2016 2015 وما قبلها

 ألف لاير سعودي 
       :تقدير التكلفة النهائية للمطالبات

  609,709 512,589 342,562 293,230 228,220 في نهاية سنة الحادث

  - 517,900 306,082 278,395 270,018 بعد سنة

  - - 280,911 264,510 262,252 بعد سنتين

  - - - 242,611 235,804 بعد ثالث سنوات

  - - - - 211,040 بعد أرب  سنوات

 1,862,171 609,709 517,900 280,911 242,611 211,040 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 (1,651,911) (441,013) (490,788) (270,559) (240,055) (209,496) المتراكمة حت  تاريخهالمدفو ات 

االلتزامرررات المررردرجرررة في قرررائمرررة المركز 

 210,260 168,696 27,112 10,352 2,556 1,544 المالي

 
       م2017ديسمبر  31

 سنة الحادث
2013  
 المجمول 2017 2016 2015 2014 وما قبلها

 لاير سعوديألف  
       :تقدير التكلفة النهائية للمطالبات

  512,589 342,562 293,230 228,220 163,326 في نهاية سنة الحادث

  - 306,082 278,395 270,018 171,923 بعد سنة

  - - 264,510 262,252 190,416 بعد سنتين

  - - - 235,804 187,293 بعد ثالث سنوات

  - - - - 160,286 بعد أرب  سنوات

 1,479,271 512,589 306,082 264,510 235,804 160,286 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 (1,302,033) (382,277) (276,243) (253,995) (229,784) (159,734) المدفو ات المتراكمة حت  تاريخه

االلتزامرررات المررردرجرررة في قرررائمرررة المركز 

 177,238 130,312 29,839 10,515 6,020 552 المالي

 

 

 
 

 ــ29ــ



 

 

 
 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 اإلستثمارات - 8

   
 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   عمليات التأمين

 354,374 143,984 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات

 35,790 28,627 إستثمارات محتفظ بها حت  تاريخ اإلستحقاق 

 390,164 172,611 اإلجمالي 

   عمليات المساهمين

 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثمارات
 

90,752 
 

216,980 
 1,923 1,923 إستثمارات متاحة للبي  

 13,642 13,526 إستثمارات محتفظ بها حت  تاريخ اإلستحقاق

 232,545 106,201 اإلجمالي

 

 الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثماراتأ (  
 

 
 

 عمليات التأمين
 

 كما يلي: الدخل قائمة خالل من العادلة بالقيمة مصنفة استثماراتالحركة في حسال 

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 254,516 354,374 الرصيد في بداية السنة
 114,667 - خالل السنة المشتريات
 (20,500) (211,655) خالل السنة المستبعد

 142,719 348,683 

 5,691 1,265 لإلستثمارات العادلةالتغير في القيمة 

 354,374 143,984 الرصيد في نهاية السنة

 

 م2017 م2018  
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي مصدر القيمة العادلة 

 211,656 -  **األصولصافي قيمة  الوحدات في صناديق سوق المال المحلية
 3,664 3,157 صافي قيمة األصول**  الوحدات في صناديق األسهم المحلية 

 139,054 140,827 صافي قيمة األصول**  أوراق مالية المحتفظ بها في إدارة محافظ محلية

  143,984 354,374 
 

 

 

 

 

 ــ30ــ



 

 

 
 
 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة( اإلستثمارات - 8

 

 عمليات المساهمين

 إستثمارات يتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل كما يلي:الحركة في حسال 

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 145,210 216,980 الرصيد في بداية السنة
 82,500 - خالل السنة المشتريات

 (14,992) (129,919) خالل السنة المستبعد

 87,061 212,718 

 4,262 3,691 لإلستثمارات العادلة التغير في القيمة

 216,980 90,752 الرصيد في نهاية السنة

 

 م2017 م2018  
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي مصدر القيمة العادلة 

 84,756 - **األصولصافي قيمة  الوحدات في صناديق سوق المال المحلية
 6,588 1,988 األصول**صافي قيمة  الوحدات في صناديق األسهم المحلية 
 10,149 9,010 صافي قيمة األصول** الوحدات في صناديق العقار المحلية

 59,401 22,746 صافي قيمة األصول** أوراق المالية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية 

 17,125 19,561 متداولة أسهم  ادية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية  

 16,623 15,486 متداولة أسهم  ادية محتفظ بها في إدارة محافظ أجنبية   
 متداولة سندات وصكوك أجنبية 

21,961 22,338 

  90,752 216,980 

 

 إستثمارات متاحة للبيع  (  
 

 المساهمينعمليات   

 كما يلي: متاحة للبي الحركة في حسال إستثمارات 

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 1,923 1,923 الرصيد في بداية السنة

 1,923 1,923 الرصيد في نهاية السنة

 

ألف لاير سعودي(  1,923م: 2017ألف لاير سعودي ) 1,923 ير المتداولة  تبلغ القيمة الدفترية لإلستثمارات المتاحة للبي  (أ
ادلة التكلفة و ذلك لغيال الطريقة التي يتم من خاللها الوصول قيمتها العتم تقييمها بالقيمة العادلة لها والتي تم تقييمها  ل  أساس 

 بشكل يعتمد  ليه.
 

 

 ــ31ــ



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة( اإلستثمارات - 8
 

 ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقإ(   ج
 

 عمليات التأمين

 ها حت  تاريخ اإلستحقاق كما يلي:الحركة في حسال إستثمارات محتفظ ب

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 35,947 35,790 الرصيد في بداية السنة
 - (7,000) استحقت خالل السنة 

 (157) (163) خالل السنة   طفلما

 35,790 28,627 الرصيد في نهاية السنة
 
 

 

 
 

 عمليات المساهمين

 الحركة في حسال إستثمارات محتفظ بها حت  تاريخ اإلستحقاق كما يلي:
 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 13,755 13,642 الرصيد في بداية السنة
 (113) (116) خالل السنة   طفلما

 13,642 13,526 نهاية السنةالرصيد في 
 
 
 

 تقدير مؤسسة مالية محلية منظمة )"إدارة المحافظ الخاصة"(.* تدار وفقآ ل

 صافي قيمة األصول: صافي قيمة األصول كما أ لن مدير األصول. * *
 
 

 مبالغ مدفوعة مقدما  وذمم مدينة أخرى - 9

 

   عمليات التأمين 

 م2017 م2018 
 لاير سعوديألف  ألف لاير سعودي 

 ً  2,436 5,221 مبالغ مدفو ة مقدما
 1,919 2,155 سلف موظفين

 541 224  مولة مستحقة

 9,685 16,684 ذمم مدينة أخرى 

 14,581 24,284 ديسمبر  31الرصيد في 
 

 
 

   مساهمين عمليات ال

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 123 93 ذمم مدينة أخرى

 123 93 ديسمبر  31الرصيد في 
 

 ــ32ــ



 

 

 
 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 ممتلكات ومعدات  - 01
 
 

 أثاث وتجهيزات سيارات 
آلي  حاس 
 م2017 اإلجمالي م2018 اإلجمالي ومعدات

 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي

      :التكلفة

 15,374 19,246 8,906 10,281 59 م2018يناير 1في 

 3,872 12,676 5,377 7,208 91 ت خالل السنةإضافا

 19,246 31,922 14,283 17,489 150 م2018ديسمبر  31كما في 
      :المتراكماإلستهالك 

 12,767 14,315 7,413 6,843 59 م2018يناير 1في 

 1,548 3,148 1,592 1,541 15 المحمل  ل  السنة 

 14,315 17,463 9,005 8,384 74 م2018ديسمبر  31كما في 

      القيمةالدفترية صافي

 - 14,459 5,278 9,105 76 م2018ديسمبر  31في 

 4,931 - 1,493 3,438 - م2017ديسمبر  31في 
 
 
 

 موجودات غيرملموسة - 11

 م2018 
  برامج حاس  األلي 

 ألف لاير سعودي 

   التكلفة:
 - - م2018يناير 1في 

 8,015 8,015 ت خالل السنةإضافا

 8,015 8,015 م2018ديسمبر  31كما في 
   

   :اإلستهالك المتراكم
 - - م2018يناير 1في 

 (858) (858) المحمل  ل  السنة 
 (858) (858) ديسمبر  31كما في 
   القيمةالدفترية صافي
 7,157 7,157 م2018ديسمبر  31في 

 - - م2017ديسمبر  31في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــ33ــ



 

 

 
 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 االحتياايات الفنية  -12
 ات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط (1،1،12

 
 : من مايليات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط يتكون 

 م2017  م2018 
 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي  

 45,489  58,370 المطالبات تحت التسوية
 132,287  151,890 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

 2,304  5,083 احتياطي عجز أقساطي تأمين 
 3,977  6,375 احتياطيات فنية أخرى 

 221,718  184,057 
    : يخصم

المطالبات تحت حصة معيدي التأمين من  -
 التسوية 

(13,316)  (9,951) 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة  -
 غير المبلغ عنها 

 
(10,467) 

  
(1,493) 

 (23,783)  (11,444) 
 172,613  197,935 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 

 
 الحركة في األقساط غير المكتسبة   (2،1،12

 
 الحركة األقساط غير المكتسبة كاالتي:  إن     
 

 م2018ديسمبر  31المنتهية في  السنة 
 صافي معيدي التأمين اإلجمالي 
 ألف لاير سعودي 

 313,720 (8,889) 322,609 الرصيد في بداية السنة
 710,339 (24,643) 734,982 األقساط المكتتبة خالل السنة
 (750,105)         20,393      (770,498)   األقساط المكتسبة خالل السنة

 273,954      (13,139)      287,093   الرصيد في نهاية السنة 
    

 
 م2017ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 صافي معيدي الت مين اإلجمالي 
 ألف لاير سعودي 

 276,217      (4,752)    280,969 الرصيد في بداية السنة
 731,050 (19,641)    750,691 األقساط المكتتبة خالل السنة
 (693,547)      15,504    (709,051)    األقساط المكتسبة خالل السنة

 313,720      (8,889)    322,609    الرصيد في نهاية السنة 
    

 
 وديعة نظامية - 13
 

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 25,000 25,000 وديعة نظامية
 25,000 25,000 

 
لاير  مليون 25م: 2017مليون لاير سعودي ) 25وفقاً لمتطلبات نظام الت مين في المملكة العربية السعودية اود ت الشركة مبلغ 

 متاحةن هذه الوديعة النظامية  ير إ .ته مؤسسة النقد العربي السعوديحددمن رأسمالها المدفول لدى بنك  %10تمثل نسبة  سعودي(
 سسة النقد العربي السعودي.للسحل بدون موافقة من مؤ

 ــ34ــ



 

 

 

 
 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 المحتملة االلتزامات  -14
 

 إن التزامات المحتملة والحاالت الطارئة تتكون من اآلتي:  (أ
 

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 700 700 خطابات الضمان لصالن  مالء  ير حكوميين
 9,500 9,500 خطابات الضمان لصالن الهيئة العامة للزكاة والدخل

 10,200 10,200 

 
تخض  الشركة لإلجراءات القانونية في سياق األ مال العادية. لم يكن هناك أي تغيير في حالة اإلجراءات القانونية كما تم  (ل

 م. 2018ديسمبر  31اإلفصاح  نها في 
 
مليون لاير سعودي( فيما  0.3: 2017مليون لاير سعودي ) 0,7الشركة ضمانات للعمالء  ير الحكوميين بقيمة قدمت بنوك  ( 

مليون لاير  9.5: 2017مليون لاير سعودي ) 9,5بمبلغ  ضريبة الدخليتعلق بالت مين  ل  السيارات والهيئة العامة للزكاة و
 .م2012إل   م2008الزكاة للسنوات  بالتقييمسعودي( فيما يتعلق 

 

 و مالوبات أخرىمبالغ مستحقة  - 15

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 4,180 4,838 مستحقة الدف  مصروفات
 14,984 18,445 مبالغ مستحقة لوسطاء ووكالء ت مين

 17,783 28,896 مطلوبات أخرى
 

 
52,179 36,947 

 
 
 

 غير مكتسبةمعيدي تأمين عموالت  - 61

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
   

 1,287 2,244 الرصيد في بداية السنة
 5,270 6,616 العموالت المستلمة خالل السنة 
 (4,313) (6,317) العموالت المكتسبة خالل السنة

 2,244 2,543 الرصيد في نهاية السنة
 
 
 

 احتياطيات فنية أخرى - 17

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
   

 - 274 احتياطي الكوارث الطبيبعية 
 2,248 3,708  البياناتاحتياطي  جز في 

 1,729 2,393 إحتياطيات مستحقة للمعيدي الت مين

 6,375 3,977 

 

 ــ35ــ



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 موظفيننهاية الخدمة لل منافع - 18

يتم سداد التزام  مابينالمتوقعة  الوحدة إئتمانطريقة  بموجلوفقًا للتقييم االكتواري  ستحقاقات مناف  نهاية الخدمة للموظفيناإل قيديتم 

المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناًء  ل  قيمتها الحالية هي  قائمة ند استحقاقها. إن المبالغ المعترف بها في  المناف 

 كالتالي:

 

 المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء  على قيمتها الحالية هي كالتالي: قائمةإن المبالغ المعترف بها في   1ـ 18

 
 م2018 
 ألف لاير سعودي 

 8,941 مناف  محددةتزامات إللالقيمة الحالية 

 
 

 حركة إلتزامات منافع محددة  2ـ 18

 
 م2018 
 ألف لاير سعودي 

 9,262 إلرصيد اإلفتتاحي

 1,373 المحمل لقائمة الدخل 

 (1,079) المحمل لقائمة الدخل الشامل اآلخر

 (615) المسدد خالل السنة

 8,941 الرصيد في نهاية السنة 

 

 

 الحالية إللتزامات المنافع المحددةتسوية القيمة   3ـ 18
 

 م2018 
 9,262 إلرصيد اإلفتتاحي

 1,111 تكلفة الخدمة الحالية

 262 تكاليف تمويلية

 (1,079) خسارة إكتوارية من تسويات الخبرة السابقة

 (615) المسدد خالل السنة

 8,941 الرصيد في نهاية السنة

 
 اإلفتراضات األساسية اإلكتوارية  4ـ 18
 

 فيما يلي سلسلة من اإلفتراضات اإلكتوارية الهامة التي إستخدمتها الشركة في تقييم التزام مناف  ما بعد الخدمة:      

 
 م2018 

 %3.50 معدل الخصم في التقييم

 %1.00 نسبة زيادة مستوى الراتل  ل  مختلف األ مار

 

 

 

 

 ــ36ــ



 

 

 

 
 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 سـعودية()شركة مساهمة 

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 موظفين )تتمة( نهاية الخدمة لل منافع - 18

 

 اإلفتراضات األساسية اإلكتوارية )تتمة(   4ـ 18

 
  ل  القيمة الحالية اللتزامات المناف  المحددة  تحليل الحساسيةتاثير التغيير في  
 

 م2018 

 ألف لاير سعودي معدل الخصم في التقييم

 (419) %1زيادة بمعدل  -

 464 %1نقص بمعدل  -

  نسبة زيادة متوقعة لمستوى الراتل  ل  مختلف األ مار

 457 %1زيادة بمعدل  -

 (420) %1نقص بمعدل  -

 

 سنوات.  5متوسط مدة إلتزام المناف  المحددة في نهاية فترة التقرير 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية - 19
القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في 

 -تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين:

 الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أوفي السوق   -

 للموجودات و المطلوبات. صولفي غياب السوق الرئيسي ، في السوق األكثر مالئمه للو  -

 القوائم المالية.إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه 

 ة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة تحديد القيمة العادل

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

 ;أو ما يطابقها التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس   المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة
التها يم أخرى تحدد كافة مدخيتق أساليبلموجودات ومطلوبات مماثلة أو  األسواق المالية النشطةالمستوى الثاني: األسعار المتداولة في 

 القابلة للمالحظة، و  الهامة وفقاً لمعلومات السوق

 .  القابلة للمالحظة لسوقالتي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقاً لمعلومات ا التقييمالمستوى الثالث: أساليب 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ

والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة يوضح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات 

معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة  نالعادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال تتضم

 بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة. 

 

 

 

 

 

 ــ37ــ



 

 

 
 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية - 19

 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة )تتمة( (أ

 

 القيمة العادلة   عمليات التأمين 

 
  

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي    

 م 2018 ديسمبر 31
      

      بالقيمة العادلة: يتم قياسهاموجودات مالية 

 خالل من العادلة بالقيمة مصتتنفة استتتثمارات- 
 الدخل قائمة

  

- 143,984 - 143,984 

 
  - 143,984 - 143,984 

 بالقيمة العادلة: لم يتم قياسهاموجودات مالية 
      

  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  -
  - 28,627 - 28,627 

 
  - 28,627 - 28,627 

 

 القيمة العادلة   عمليات التأمين 

 
  

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي    

 م 2017 ديسمبر 31
      

      بالقيمة العادلة: يتم قياسهاموجودات مالية 

بالقيمة العادلة من خالل  مصنفةاستثمارات  -

 قائمة الدخل  

  - 354,373 - 354,373 

 
  - 354,373 - 354,373 

 بالقيمة العادلة: لم يتم قياسهاموجودات مالية 
      

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   -
  - 35,790 - 35,790 

 
  - 35,790 - 35,790 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ38ــ



 

 

 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة(  القيمة العادلة لألدوات المالية - 19

 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة )تتمة(  (أ

 
 القيمة العادلة   عمليات المساهمين  

 
  

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي   

 م 2018 ديسمبر 31
      

 بالقيمة العادلة: يتم قياسهاموجودات مالية 
     

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من  -
  خالل قائمة الدخل 

  
- 90,752 - 90,752 

   - 90,752 - 90,752 
بالقيمة  يتم قياسهالم موجودات مالية 

 العادلة:
  

    
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ -

  االستحقاق  
  

- 13,526 - 13,526 
   - 13,526 - 13,526 
       

 القيمة العادلة   المساهمين عمليات 

 
  

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي   

 م 2017 ديسمبر 31
      

 بالقيمة العادلة: يتم قياسهاموجودات مالية 
     

بالقيمة العادلة من مصنفة استثمارات  -
 خالل قائمة الدخل  

  
- 216,980 - 216,980 

   - 216,980 - 216,980 
       :بالقيمة العادلة لم يتم قياسهاموجودات مالية 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ -
 االستحقاق   

  
- 13,642 - 13,642 

   - 13,642 - 13,642 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ39ــ



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

   القااعات التشغيلية  - 20
يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة 

 لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.

 ةتتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية المبلغة لمجلس إدار
 في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.الذي الشركة بطريقة تتوافق مع ذلك 

 
 م.2017ديسمبر  31غييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ لم تطرأ أي ت

 
المصاريف المدفوعة ، ومعيدي التأمين أقساط التأمينصافي النقد وما في حكمه، ودائع قصيرة األجل، ال تتضمن موجودات القطاعات 

وبالتالي تم إدراجها ضمن عالقة، االستثمارات و الممتلكات والمعدات. والمبالغ المستحقة من جهة ذات مقدماً والموجودات األخرى، 
 الموجودات غير الموزعة.

 
افأة ، ومكمصاريف مستحقة والمطلوبات األخرىالتأمين،  لمعيديمطالبات حملة الوثائق، ذمم دائنة ال تتضمن مطلوبات القطاعات، 

 الموزعة. نهاية الخدمة. وبالتالي تم إدراجهم ضمن المطلوبات غير
 

ويتم مراقبتها على أساس التشغيلي للقطاعات ذات صلة يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار ال 
 مركزي.

 
المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم تقريرها عن مجموع الموجودات والمطلوبات للشركة  إن معلومات قطاعات التشغيل

 ذلك التاريخ، كاآلتي: للسنة المنتهية فيم ، مجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها 2017ديسمبر  31م و 2018 ديسمبر 31 في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ40ــ

 



 

 

 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة(  القااعات التشغيلية - 20

 

 

 

 

 

 ــ41ــ

   م2018 ديسمبر 31في كما  
    
   عمليات التأمين  
 

تأمين 
 ابي 

تأمين 
 مركبات

تأمين 
 ممتلكات 

إجمالي 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 إجمالي  المساهمين 

 ألف لاير سعودي 
       الموجودات 
الت مين من حصة معيدي 

 األقساط  ير المكتسبة
- - 13,139 13,139 - 13,139 

الت مين من حصة معيدي 
 مطالبات تحت التسوية

- - 13,316 13,316 - 13,316 

حصة معيدي الت مين من 
المطالبات المتكبدة  ير المبلغ 

  نها

- 8,469 1,998 10,467 - 10,467 

 14,135 - 14,135 1,067 9,867 3,201 تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 836,319 239,436 596,883    موجودات  ير موز ة 
 887,376 239,436 647,940    إجمالي الموجودات 

       
       المطلوبات

 287,093 - 287,093 9,335 218,379 59,379 األقساط غير المكتسبة
 2,543 - 2,543 2,543 - - مكتسبةغير عمولة إعادة تأمين 

 58,370 - 58,370 16,786 24,878 16,706 مطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة غير المبلغ 

 عنها
 

10,398 
 

138,874 
 

2,618 
 

151,890 
-  

151,890 
 5,083 - 5,083 - - 5,083 يةإضافتأمين أقساط ات ياحتياط
 6,375 - 6,375 274 3,708 2,393 ات فنية أخرىياحتياط

 112,232 22,447 89,785     غير موزعةوفائض مطلوبات 
 623,586 22,447 601,139    جمالي المطلوباتإ
       

       لكيةحقوق الم
 250,000 250,000 -    رأس المال 

 5,003 5,003 -    االحتياطي النظامي 
 7,708 7,708 -    األرباح المبقاه 

 262,711 262,711 -    لكيةإجمالي حقوق الم
إعادة القياس إلحتياطي 

 -إلتزامات المنافع المحددة 

 المتعلقة بعمليات التأمين 

    
 
- 

 
 

1,079 

 
 

1,079 

 263,790 263,790 -    لكيةإجمالي حقوق الم
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 لكية الم
    

601,139 
 

286,237 
 

887,376 



 

 

 
 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة(  القااعات التشغيلية - 20

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ــ42ــ

   م2017ديسمبر  31كما في  
    
   عمليات التأمين  
 

تأمين 
 ابي 

تأمين 
 مركبات

تأمين 
 ممتلكات 

إجمالي 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 إجمالي  المساهمين 

 ألف لاير سعودي 
       الموجودات 

حصة معيدي الت مين من 
 األقساط  ير المكتسبة

- - 8,889 8,889 - 8,889 

الت مين من حصة معيدي 
 مطالبات تحت التسوية

- - 9,951 9,951 - 9,951 

حصة معيدي الت مين من 
المطالبات المتكبدة  ير المبلغ 

  نها

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1,493 

 
 

1,493 

 
 
- 

 
 

1,493 
 14,516 - 14,516 1,309 11,281 1,926 تكاليف استحواذ وثائق مؤجلة

 827,502 259,843 567,659    موجودات  ير موز ة 
 862,351 259,843 602,508    إجمالي الموجودات 

       
       المطلوبات

 322,609 - 322,609 11,866 281,214 29,529 األقساط غير المكتسبة
 2,244 - 2,244 2,244 - - مكتسبةغير عمولة إعادة تأمين 

 45,489 - 45,489 13,766 24,738 6,985 مطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة غير المبلغ 

 عنها
 

6,162 
 

123,954 
 

2,171 
 

132,287 
 
- 

 
132,287 

 2,304 - 2,304 - 2,304 - عجز أقساط تأمينات ياحتياط
 3,977 - 3,977 - 2,248 1,729 ات فنية أخرىياحتياط

 101,073 20,353 80,720     غير موزعةوفائض مطلوبات 
 609,983 20,353 589,630    جمالي المطلوباتإ
       

        لكيةحقوق الم
 250,000 250,000 -    رأس المال 

 1,734 1,734 -    االحتياطي النظامي 
 634 634 -    األرباح المبقاه 

 252,368 252,368 -    لكيةإجمالي حقوق الم
إجمالي المطلوبات وحقوق 

 لكيةالم
   589,630 272,721 862,351 



 

 

 

 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 القااعات التشغيلية )تتمة(  - 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ43ــ

 م )مراجعة( 2018 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة
 
 تأمين ابي  

تأمين 
 مركبات

تأمين 
 إجمالي  ممتلكات 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

     إيرادات 
 734,982 23,427 592,479 119,076 إجمالي أقساط الت مين المكتتبة 
     أقساط إ ادة الت مين المسندة 

 (953) (953) - - محلي  -
 (23,690) (15,795) (7,895) - أجنبي  -
 - (7,895) (16,748) (24,643) 

     مصروفات فائض الخسارة
 (557) (230) (327) - محلي -
 (22,438) (1,322) (16,687) (4,429) أجنبي  -
 (4,429) (17,014) (1,552) (22,995) 

 687,344 5,127 567,570 114,647 صافي أقساا التأمين المكتتبة 
 39,765 3 69,613 (29,851) التغيرات في أقساط الت مين  ير المكتسبة، صافي

 727,109 5,130 637,183 84,796 صافي أقساا التأمين المكتسبة
 6,317 5,152 1,165 -  موالت إ ادة الت مين 
 5,184 - 5,184 - إيرادات اكتتال أخرى
 738,610 10,282 643,532 84,796  مجموع اإليرادات

     
     تكاليف ومصاريف االكتتا  
 576,790 7,022 513,616 56,152  إجمالي المطالبات المدفو ة 

 (18,154) (5,219) (9,549) (3,386) حصة معيدي الت مين من المطالبات المدفو ة 

 558,636 1,803 504,067 52,766 صافي الماالبات المدفوعة 
 9,516 (343) 138 9,721 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 10,629 (57) 6,450 4,236 التغيرات في المطالبات المتكبدة  ير المبلغ  نها، صافي 

 578,781 1,403 510,655 66,723 صافي الماالبات المتكبدة
 2,779 - (2,304) 5,083 التغيرات في احتياطي  جز أقساط الت مين 
 2,398 274 1,460 664 التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى 

 33,931 2,838 25,777 5,316   وثائق تأمين استحواذتكاليف 
 24,785 296 18,408 6,081 مصاريف اكتتال أخرى

 642,674 4,811 553,996 83,867 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتا  

 95,936 5,471 89,536 929 صافي دخل االكتتا 
     تشغيلية أخرىإيرادات /  )مصاريف(

 (91,897)    مصاريف  مومية وإدارية 
 (7,496)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 7,547    إيرادات االستثمارات
 4,956    أرباح غير محققة من االستثمارات 

 8,736    إيرادات أخرى
 (78,154)    إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى

 17,782    صافي الدخل للسنة 
 (1,439)    صافي دخل السنة العائد إلى عمليات التأمين 

 16,343    صافي دخل السنة العائد إلى المساهمين 



 

 

 
 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 القااعات التشغيلية )تتمة(  - 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــ44ــ

 م )مراجعة( 7201 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة
 
 تأمين ابي  

تأمين 
 مركبات

تأمين 
 إجمالي  ممتلكات 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

     إيرادات 
 750,691 26,614 645,307 78,770 إجمالي أقساط الت مين المكتتبة 
     أقساط إ ادة الت مين المسندة 

 (909) (909) - - محلي  -
 (18,732) (18,732) - - أجنبي  -
 - - (19,641) (19,641) 

     مصروفات فائض الخسارة
 (431) - (431) - محلي -
 (17,793) (933) (15,098) (1,762) أجنبي  -
 (1,762) (15,529) (933) (18,224) 

 712,826 6,040 629,778 77,008 صافي أقساا التأمين المكتتبة 
 (37,503) (1,608) (18,031) (17,864) التغيرات في أقساط الت مين  ير المكتسبة، صافي

 675,323 4,432 611,747 59,144 صافي أقساا التأمين المكتسبة
 4,313 4,313 - -  موالت إ ادة الت مين 
 4,267 - 4,267 - إيرادات اكتتال أخرى
 683,903 8,745 616,014 59,144  مجموع اإليرادات

     
     تكاليف ومصاريف االكتتا  
 478,425 2,457 454,879 21,089  إجمالي المطالبات المدفو ة 

 (6,069) (1,619) (2,663) (1,787) حصة معيدي الت مين من المطالبات المدفو ة 
 472,356 838 452,216 19,302 صافي الماالبات المدفوعة 

 17,903 451 13,194 4,258 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
 7,629 108 6,268 1,253 التغيرات في المطالبات المتكبدة  ير المبلغ  نها، صافي 

 497,888 1,397 471,678 24,813 صافي الماالبات المتكبدة
 2,304 - 2,304 - التغيرات في احتياطي  جز أقساط الت مين 
 282 282 - - التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى 

 30,596 2,015 25,083 3,498   وثائق تأمين استحواذتكاليف 
 18,485 210 11,230 7,045 مصاريف اكتتال أخرى

 549,555 3,904 510,295 35,356 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتا  
 134,348 4,841 105,719 23,788 صافي دخل االكتتا 

     تشغيلية أخرىإيرادات /  )مصاريف(
 (63,887)    مصاريف  مومية وإدارية 

 (11,256)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 7,475    إيرادات االستثمارات

 4,537    أرباح غير محققة من االستثمارات 
 1,201    إيرادات أخرى

 (61,930)    إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى
 72,418    صافي الدخل للسنة 

 (6,926)    صافي دخل السنة العائد إلى عمليات التأمين 

 65,492    صافي دخل السنة العائد إلى المساهمين 



 

 

 

 
 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 ذات عالقة واألرصدة مع جهاتمعامالت  - 21
ويشمل موظفي اإلدارة العليا على جميع أعضاء مجلس  العليا اإلدارة وموظفي والمدراء المؤسسين المساهمين العالقة ذات الجهات تمثل

 هذه قبل من كبير بشكل تتأثر أو مشتركة سيطرة تحت الواقعة آتوالمنش للشركة اإلدارة واإلدارة التنفيذية وغير التنفيذية واإلدارة العليا
أهم فيما يلي  .اإلدارة قبل من والمعتمدة االعتيادية واألحكام للشروط وفقا العالقة ذات الجهات تلك مع المعامالت جميع تتم .الجهات

 :سنةالجوهرية التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الواألرصدة المعامالت 

 

 ابيعة المعاملة العالقة ذات الجهة
مبالغ المعامالت للسنة المنتهية في 

 ديسمبر   31
 

 الرصيد مدينة /)المستحق( كما في
 م2017 م2018 م2017 م2018  

 سعودي لايرألف  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي سعودي لاير ألف  

الشركات التي تساير 
عليها األاراف ذات عالقة 

بشكل أو تسيار عليها 
مشترك أو تتأثر بشكل 

      كبير بها
 - - 73,069 56,778 وثائق ت مين مكتتبة )شقيقة( شركة ت جير

 30,350 20,494 (79,081) (66,634) مدفو ات ومطالبات مدفو ة 
 - - 341 315 وثائق ت مين مكتتبة مجلس اإلدارة رئيس

 71 215 (414) (171) مدفو ات ومطالبات مدفو ة 
 - - - 3,025 اإليجار المدفول 

 - - 150 142 وثائق ت مين مكتتبة العالمية رصدشركة 
 - 74 (341) (68) مدفو ات ومطالبات مدفو ة 

 - - 1,742 1,662 وثائق ت مين مكتتبة شركة مجمو ة  الفردوس
 27 768 (1,742) (921) مدفو ات ومطالبات مدفو ة 

 - - - 111  موالت مدفو ة إدساس لمؤسسة جب
 - - - 4,300 خدمات مستلمة شركة ت جير العالمية

شركة كونكرد للت مين 
 - - - 2,008  موالت ت مين ووساطة الت مين
 - - - 498 الخدمات المستلمة شركة كوادر برو

 شركة األول كابيتال
 
 

االستثمار في إدارة المحافظ 
وصناديق االستثمار 

 344,528 159,790 - - المشتركة
 رصد كابيتال

 
االستثمار في صناديق 
 7,465 7,716 - - االستثمار المشتركة

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 :الفترة كما يليموظفي اإلدارة خالل  كبارفيما يلي تعويضات 
 م2017 م2018 
 لاير سعوديألف   

 3,729 4,227 أخرى مزايا رواتب و
 174 367 مكافأة نهاية الخدمة

 4,594 3,903 
 726 3,031 أعضاء مجلس اإلدارة  –مكافأة للمكلفين بالحوكمة 
 254 - أعضاء لجان   -مكافأة للمكلفين بالحوكمة  

 3,031 980 

 

 

 ــ45ــ

 



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 الزكاة  - 22

 

 الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصفة رئيسية لبعض التعديالت وفقاً لألنظمة ذات العالقة.
 

   
 م2018 المخصص خالل السنة حركة

 ألف لاير سعودي
 م2017

 ألف لاير سعودي

   
 14,054 18,189 في بداية السنة الرصيد 

 6,300 6,000 المكون خالل السنة 

 (2,165) (4,428) المدفول خالل السنة 

 18,189 19,761 في نهاية السنةالرصيد 

 

 الوضع الزكوي:

 31 المنتهية في لسررررررنواتلم و 2008ديسررررررمبر  31م حت  2007مايو  16قدمت الشررررررركة اإلقرار الزكوي  ن الفترة من 

 التي التزال قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ولم يتم االنتهاء من تقييمها.  م2017 ال  م2009ديسمبر 

 
 

م وطالبت 2012ال   م2008ديسمبر  31 م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية للسنوات من2016خالل 

. إ ترضت الشركة  ل  هذه المطالبة وتعتقد اإلدارة لتلك السنوات لاير سعودي مليون 13.7بمبلغ   بزكاة وضريبة إستقطال

مليون لاير  9,5باإلضافة ال  ذلك فقد أصدرت الشركة خطال ضمان بمبلغ  أن نتيجة اإل تراض ستكون في صالن الشركة.

مليون لاير سرررعودي مقابل ضرررريبة  4.4افية بمبلغ سرررعودي لصرررالن الهيئة العامة للزكاة والدخل وتم تسرررجيل إلتزامات إضررر

 م.2016مليون لاير سعودي مقابل زكاة سنوات سابقة في  4ومبلغ  الدخلاإلستقطال في قائمة 

  

 رأس المال - 23

لاير  10مليون سهم  ادي  قيمة السهم  25مليون لاير سعودى مقسم  ل   250يبلغ راس مال الشركة  المرخص  والمصدر

 سعودى.

 

 ــ46ــ

 

 

 

 م2018

 ألف لاير سعودي
 م2017

 ألف لاير سعودي

   المحمل خالل السنة  (أ
   إحتسال مخصص السنة الحالية كمايلي: 

 193,176 252,366 حقوق المسـاهمين
 32,374 56,596 وتعديالت  أول السنةرصيد مخصص 

 (54,363) (93,378) صافي القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

 215,584 171,187 

 78,958 30,309 الربن المعدل للسنة

 250,145 245,893 الو اء الزكوي



 

 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 س المال أرإدارة   - 24

 لمساهمين.ل العائدة قيمةالوزيادة األ مال د م أهداف لل  نسل رأس المال السليمة للحفاظ   تحديد األهدافتقوم الشركة ب
 
أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة  ل  أساس  تحديدمن خالل  المالمتطلبات رأس  ب دارة الشركة تقوم

طة الشركة.  نشالمتعلقة بمخاطر الء التغيرات في ظروف السوق ومنتظم. يتم إجراء تعديالت  ل  مستويات رأس المال الحالية في ضو
   سهم.أتوزيعات المدفو ة للمساهمين أو إصدار التعديل مبلغ بلشركة ا يمكن أن تقوممن أجل الحفاظ  ل  هيكل رأس المال أو تعديله ، 

 .السنة الماليةخارجيا خالل  رأس المال المفروضةأوفت بمتطلبات االلتزام المتعلقة ب قدإن الشركة في رأي مجلس اإلدارة، 
 
 مصاريف عمومية وإدارية  - 25

 
 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   عمليات التأمين
 45,952 58,754 تكاليف موظفـين
 4,443 7,489 إيجار مكاتل
 2,869 2,465 تقنية معلومات
 289 367 تدريل وتطوير

 1,548 4,006 (11اإلستهالك )أنظر إيضاح 
 737 862 سفر وإنتقال
 1,550 1,551 إتصاالت
 1,401 1,755 ومطبو ات قرطاسية
 313 243 اشتراكات أتعال و

 176 259 ناف م
 385 640 صيانة وإصالح

 1,264 1,293 أتعال مراجعة ومهنية
 488 2,220 تسويق وإ الن

 1,014 6,589 أخرى

 88,493 62,429 
 

   عمليات المساهمين
 775 2,430 أدناه(أ مجلس اإلدارة )أنظر اإليضاح أتعال بدل حضور إجتما ات 

 328 601 أدناه(   )أنظر اإليضاح مصاريف لجان

 355 373 أخرى 

 3,404 1,458 
 

 .وإجتما ات اللجان مجلس اإلدارةأتعال حضور تمثل بدل حضور إجتما ات  (أ

 .اخرى متعلقة باللجنة الفر يةلغير أ ضاء مجلس اإلدارة ومصاريف   جلساتأتعال حضور  أتعال اللجان تمثل (ل

 
 لسهما ربح - 26

 .ةوالقائمة للسن السنة  ل  المتوسط المرجن لعدد األسهم المصدرةربن السهم للسنة بتقسيم صافي  ربنيتم إحتسال 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المعلومات الملحقة   - 27

 

  قائمة المركز المالي أ( 

 م 2017ديسمبر  31 م 2018 ديسمبر 31 

 

 
 عمليات التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 
  مليات الت مين

 مليات 
 المساهمين

 
 المجمول

 

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       الموجودات  
 14,403 11 14,392 86,869 5,077 81,792 النقد وما في حكمه

 15,292 - 15,292 241,515 100,379 141,136 ودائ  بنكية قصيرة األجل 
 128,299 - 128,299 155,444 - 155,444 يصاف –أقساط الت مين ومعيدي الت مين مدينة 

 8,889 - 8,889 13,139 - 13,139 حصة معيدي الت مين من االقساط  ير المكتسبة 
 9,951 - 9,951 13,316 - 13,316 تحت التسويةحصة معيدي الت مين من المطالبات 

حصة معيدي الت مين من مطالبات متكبدة  ير مبلغ 
 1,493 - 1,493 10,467 - 10,467  نها 

 14,516 - 14,516 14,135 - 14,135 وثائق ت مين مؤجلة  استحواذتكاليف 
 622,709 232,545 390,164 278,812 106,201 172,611 إستثمارات

 12,878 12,878 - 45,722 45,722 - مبالغ مستحقة من  مليات الت مين 
 14,704 123 14,581 24,377 93 24,284 مدفو ة مقدما وموجودات أخرى اريفمص

 4,931 - 4,931 14,459 - 14,459 ممتلكات ومعدات 
 - - - 7,157 - 7,157 موجودات  يرملموسة 

 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - وديعة نظامية 

 2,164 2,164 - 2,686 2,686 - استثمار الوديعة النظامية عائد
 647,940 285,158 933,098 602,508 272,721 875,229 

 (12,878) (12,878) - (45,722) (45,722) - ناقصآ: حذف العمليات المتداخلة 

 862,351 259,843 602,508 887,376 239,436 647,940 مجموع الموجودات
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المعلومات الملحقة )تتمة(   - 27

 
 
 )تتمة( قائمة المركز المالي أ(    

    

  
       

   

 م 2017 ديسمبر 31 م 2018 ديسمبر 31 

 

 
 عمليات التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 
  مليات الت مين

 مليات 
 المساهمين

 
 المجمول

 
ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       المالوبات
 11,512 - 11,512 7,583 - 7,583 مطالبات مستحقة لحملة وثائق الت مين

 36,947 - 36,947 52,179 - 52,179 مستحقة ومطلوبات اخرى اريفمص
 9,902 - 9,902 6,547 - 6,547 ذمم دائنة لمعيدي الت مين 
 322,609 - 322,609 287,093 - 287,093 اقساط ت مين  ير مكتسبة

 2,244 - 2,244 2,543 - 2,543  ير مكتسبة إ ادة الت مين الت مو
 45,489 - 45,489 58,370 - 58,370 مطالبات تحت التسوية

 132,287 - 132,287 151,890 - 151,890 مطالبات متكبدة  ير مبلغ  نها
 2,304 - 2,304 5,083 - 5,083 احتياطي  جز أقساط ت مين 

 3,977 - 3,977 6,375 - 6,375 إحتياطيات فنية أخرى
 12,878 - 12,878 45,722 - 45,722 مستحق إل   مليات المساهمين 

 9,262 - 9,262 8,941 - 8,941 تعويض نهاية الخدمة
 13,097 - 13,097 14,535 - 14,535 فائض  مليات الت مين 

 18,189 18,189 - 19,761 19,761 - الزكاة

 2,164 2,164 - 2,686 2,686 -  ائد استثمار وديعة نظامية مستحقة إل  ساما

 646,861 22,447 669,308 602,508 20,353 622,861 

 (12,878) - (12,878) (45,722) - (45,722) ناقصا: حذف العمليات المتداخلة

 609,983 20,353 589,630 623,586 22,447 601,139 مجموع المالوبات 

       
       لكيةحقوق الم
 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - رأس المال
 1,734 1,734 - 5,003 5,003 - نظامي احتياطي
 634 634 - 7,708 7,708 - مبقاه أرباح 

 252,368 252,368 - 262,711 262,711 - لكيةإجمالي حقوق الم
إعادة القياس إلحتياطي إلتزامات المنافع 

 - - - 1,079 - 1,079 المتعلقة بعمليات التأمين -المحددة 

 1,079 262,711 263,790    

 862,351 272,721 589,630 887,376 285,158 602,218 لكية إجمالي المالوبات وحقوق الم

 10,200 - 10,200 10,200 - 10,200 االلتزامات واالحتماالت 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المعلومات الملحقة )تتمة(   - 27

   قائمة الدخل  (          
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 م 2017 م 2018 

  
 ت التأمينعمليا

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 
  مليات الت مين

 مليات 
 المساهمين

 
 المجمول

  
 ألف لاير سعودي

 
 ألف لاير سعودي

 
 ألف لاير سعودي

 
 ألف لاير سعودي

 
 ألف لاير سعودي

 
 ألف لاير سعودي

        االيرادات
 750,691 - 750,691 734,982 - 734,982 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 734,982 - 734,982 750,691 - 750,691 
       سندةأقساط إ ادة الت مين الم

 (909) - (909) (953) - (953) محلي  -
 (18,732) - (18,732) (23,690) - (23,690) أجنبي  -
 (24,643) - (24,643) (19,641) - (19,641) 

       مصروفات فائض الخسارة
 (431) - (431) (557) - (557) محلي  -
 (17,793) - (17,793) (22,438) - (22,438) أجنبي  -
 (22,995) - (22,995) (18,224) - (18,224) 

 712,826 - 712,826 687,344 - 687,344 صافي اقساا التأمين المكتتبة
اقساط التامين  ير التغيرات في 

 (37,503) - (37,503) 39,765 - 39,765 ، صافي المكتسبة
 675,323 - 675,323 727,109 - 727,109 صافي اقساا التأمين المكتسبة

 4,313 - 4,313 6,317 - 6,317 إ ادة الت مين  الت مو
 4,267 - 4,267 5,184 - 5,184  ايرادات إكتتال اخرى

 683,903 - 683,903 738,610 - 738,610 اإليراداتمجموع 
       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتا  
 478,425 - 478,425 576,790 - 576,790 اجمالي المطالبات المدفو ة
حصة معيدي الت مين من 

 (6,069) - (6,069) (18,154) - (18,154) المطالبات المدفو ة
صافي الماالبات والمنافع األخرى 

 472,356 - 472,356 558,636 - 558,636 المدفوعة
تحت التغيرات في المطالبات 

 17,903 - 17,903 9,516 - 9,516 التسوية، صافي 
دة متكبالمطالبات الالتغيرات في 
 صافي ، ير مبلغ  نها

 
10,629 

 
- 

 
10,629 

 
7,629 

 
- 

 
7,629 

متكبدة الماالبات الصافي 
 والمنافع األخرى المتكبدة 

578,781 - 578,781 497,888 - 497,888 

التغيرات في احتياطي  جز 
 2,304 - 2,304 2,779 - 2,779 أقساط الت مين 

التغيرات في االحتياطيات الفنية 
 282 - 282 2,398 - 2,398 األخرى 

تكاليف استحواذ وثائق ت مين 
 مؤجلة

33,931 - 33,931 30,596 - 30,596 

 مصاريف اكتتال أخرى 
 

24,785 
 
- 

 
24,785 

 
18,485 

 
- 

 
18,485 

مجموع تكاليف ومصروفات 
 االكتتا 

 
642,674 

 
- 

 
642,674 

 
549,555 

 
- 

 
549,555 

 134,348 - 134,348 95,936 - 95,936 صافي دخل االكتتا 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المعلومات الملحقة )تتمة(   - 27

 

   )تتمة( قائمة الدخل  (          
   

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 م 2017 م 2018 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 مليات 
 الت مين

 مليات 
 المساهمين

 
 المجمول

ألف لاير  
 سعودي

 ألف لاير سعودي
 

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

 
 ألف لاير سعودي

ألف لاير 
 سعودي

 
       تشغيلية أخرى)مصاريف( / إيرادات 

 (11,256) - (11,256) (7,496) - (7,496) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 (63,887) (1,458) (62,429) (91,897) (3,404) (88,493) مصاريف  مومية وإدارية 

 7,475 81 7,394 7,547 3,103 4,444 إيرادات االستثمارات 
 4,537 4,537 - 4,956 3,691 1,265 أرباح  ير محققة من إٍستثمارات

 1,201 - 1,201 8,736 - 8,736 إيرادات أخرى 

تشغيلية إجمالي )مصاريف( / إيرادات 
 (61,930) 3,160 (65,090) (78,154) 3,390 (81,544) أخرى

 72,418 3,160 69,258 17,782 3,390 14,392 صافي الفائض من عمليات التأمين 

 (65,492) (3,160) (62,332) (16,343) (3,390) (12,953) الفائض المحول إل  المساهمين
بعد من عمليات التأمين نتيجة الصافي 

 تحويل الفائض إلى المساهمين
1,439 - 1,439 6,926 - 6,926 

       

       

ربحية السهم )باللاير السعودي للسهم 
 الواحد(

      

 المتوسط المرجن لعدد األسهم )باألالف(
- 25,000 25,000 - 25,000 25,000 

 2,62 2,62 - (0,65) (0,65) - ربحية السهم األساسية والمخفضة 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المعلومات الملحقة )تتمة(   - 27

 
   الشامل      قائمة الدخل ج( 

   

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 م 2017 م 2018 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 مليات 
 الت مين

 مليات 
 المساهمين

 
 المجمول

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

 
 72,418 65,492 6,926 17,782 16,343 1,439 صافي دخل السنة   

       الدخل الشامل األخر 

 في الدخل لقائمة تصنيفها يُعاد ال بنود
       :قادمة سنوات

أرباح إكتوارية  ل  إلتزامات مناف  
 - - - 1,079 - 1,079 المتعلقة بعمليات التأمين-محددة 

 72,418 65,492 6,926 18,861 16,343 2,518 إجمالي الدخل الشامل للسنة
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المعلومات الملحقة )تتمة(   - 27

   التدفقات النقدية قائمة و(          
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في                                                             

 م 2017 م 2018 
 
 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 
  مليات الت مين

 مليات 
 المساهمين

 
 المجمول

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشاة 

 72,418 65,492 6,926 17,782 16,343 1,439 السنةصافي دخل 
       نقدية:تعديالت للبنود الغير 

 1,548 - 1,548 3,148 - 3,148 ممتلكات ومعداتاستهالك 
 - - - 858 - 858 إطفاء الموجودات  ير الملموسة 

 270 113 157 279 116 163 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقإطفاء 
 11,256 - 11,256 7,496 - 7,496 مشكوك في تحصيلها ديونمخصص 

 (9,953) (4,262) (5,691) (4,956) (3,691) (1,265) أرباح  ير محققة من االستثمارات 
 - - - (2,764) (1,119) (1,645) رباح محققة من االستثمارات

 2,209 - 2,209 1,373 - 1,373 الخدمة نهاية مخصص مكاف ة ترك
 11,567 11,649 23,216 16,405 61,343 77,748 

       التغيرات في الموجودات والمالوبات التشغيلية:
 (39,937) - (39,937) (34,641) - (34,641) أقساط الت مين ومعيدي الت مين مدينة

 (4,137) - (4,137) (4,250) - (4,250) حصة معيدي الت مين من االقساط  ير المكتسبة 
 (5,068) - (5,068) (3,365) - (3,365) تحت التسويةحصة معيدي الت مين من المطالبات 

حصة معيدي الت مين من مطالبات متكبدة  ير مبلغ 
  نها 

 
(8,974) 

 
- 

 
(8,974) 

 
- 

 
- 

 
- 

 (3,926) - (3,926) 381 - 381 وثائق ت مين مؤجلة  استحواذتكاليف 
 6,835 9 6,826 (9,674) 30 (9,704) أخرىمدفو ة مقدما وموجودات  اريفمص

 (519) (519) - (522) (522) - استثمار الوديعة النظاميةعائد 
 3,940 - 3,940 (3,929) - (3,929) وذمم دائنة مطالبات مستحقة لحملة وثائق الت مين

 11,232 - 11,232 15,232 - 15,232 أخرىمستحقة ومطلوبات  اريفمص
 3,453 - 3,453 (3,355) - (3,355) ذمم دائنة لمعيدي الت مين  
 41,640 - 41,640 (35,516) - (35,516) اقساط ت مين  ير مكتسبة 

 957 - 957 299 - 299  ير مكتسبة إ ادة الت مين  ت موال
 30,600 - 30,600 12,881 - 12,881 مطالبات تحت التسوية 

 - - - 19,603 - 19,603 مطالبات المتكبدة  ير المبلغ  نها 
 2,304 - 2,304 2,779 - 2,779 احتياطي أقساط ت مين إضافية 

 282 - 282 2,398 - 2,398 احتياطيات فنية أخرى 
 عائد استثمار وديعة نظامية مستحقة إلى ساما  

 
 
- 

 
522 

 
522 

 
- 

 
519 

 
519 

 (38,594) 11,679 (26,915) 64,571 61,352 125,923 
 (2,165) (2,165) - (4,428) (4,428) - الزكاة وضريبة الدخل المسددة

 (1,329) - (1,329) (615) - (615) المسدد من مخصص مكأفأة نهاية الخدمة

من األنشاة  لناتجا)المستخدم في( / صافي النقد 
 التشغيلية

 
(39,209) 

 
7,251 

 
(31,958) 

 
63,242 

 
59,187 

 
122,429 

       التدفقات النقدية من األنشاة االستثمارية  
 (197,167) (82,500) (114,667) (200,000) (200,000) - شراء االستثمارات 

 35,492 14,992 20,500 351,338 131,038 220,300 المتحصل من بي  إستثمارات 
 (15,292) - (15,292) (290,757) - (290,757) المحصل من ودائع أجلة 

 14,783 - 14,783 264,534 99,621 164,913 أجلة مستحقة   ودائعمتحصالت من 
 (3,872) - (3,872) (12,676) - (12,676) شراء الممتلكات والمعدات 
 - - - (8,015) - (8,015)  ةشراء موجودات  ير ملموس

صافي النقد الناتج من /)المستخدم في( األنشاة 
 االستثمارية 

 
73,765 

 
30,659 

 
104,424 

 
(98,548) 

 
(67,508) 

 
(166,056) 

       التدفقات النقدية من األنشاة التمويلية 
 - 8,321 (8,321) - (32,844) 32,844 المستحق إل   مليات المساهمين 

صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشاة 
 التمويلية 

 
32,844 

 
(32,844) 

 
- 

 
(8,321) 

 
8,321 

 
- 

 (43,627) - (43,627) 72,466 5,066 67,400 صافي التغير في النقد وما في حكمه 
 58,030 11 58,019 14,403 11 14,392 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 14,403 11 14,392 86,869 5,077 81,792 سنةالنقد وما في حكمه في نهاية ال
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاار    - 28

 ل  مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل  ملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخض   الشركةتنطوي أنشطة 

 الشركةفي  اية األهمية لضرمان استمرار ربحية  ذهإن  ملية إدارة المخاطر ه .لضروابط الحد من المخاطر وضروابط أخرى

لشركة مراقبة ا سياسةلذلك ف ن من  .أو مسئولياتها مسئول  ن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسئولياته الشرركةوكل فرد في 

 المخاطر  ل  األ مال من خالل  ملية تخطيط استراتيجي.

 

 هيكلة مخاار اإلدارة

 مجلس اإلدارة

 ن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإ تماد اإلسرررتراتيجيات والسرررياسرررات لتحقيق  إن مجلس االدارة هو المسرررؤول

 األهداف المحددة للشركة .

 

 لجنة المراجعة

لجنرة المراجعرة تعين من قبرل مجلس اإلدارة. لجنرة المراجعة تسرررررررا د مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير 

 من خالل مراجعة الحسابات لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.المالية ومخاطر اإلدارة 
 

 فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك المخاطر بواسطة اإلدارة:

 
 مخاار التأمين

من حجم وزمن المطالبة الناتجة ان المخراطر الناتجة  ن  قد الت مين تمثل مخاطر وقول حادث ما مؤمن  ليه م   دم الت كد 

 ن ذلك الحادث. تتمثل المخاطر الرئيسررية التي تواجهها الشررركة بموجل هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدفو ة 

لك ت التي تزيرد  ن القيمرة الردفترية لمطلوبات الت مين. ويت ثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفو ة اكثر من

المقدرة أصرالً والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. وبالتالي ف ن الهدف من الشركة هو ضمان أن تتوفر موارد كافية 

 لتغطية المطالبات.
 

تتحسررن تغيرات المخاطر وذلك بتوزي  مخاطر الخسررائر  ل  محفظة كبرى من  قود الت مين حيث أن المحافظ األكثر تنو اً 

ثراً برالتغيير في أي جزء من المحفظرة وبالنتائج  ير المتوقعة. كذلك تتحسرررررررن تغيرات المخاطر  ن طريق سرررررررتكون اقرل تر 

 األختيار والتطبيق الحذر إلستراتيجية الت مين والتعليمات المتعلقة بها وب ستخدام ترتيبات إ ادة الت مين.
 

الحتفاظ بنسررررل تختلف ب ختالف فئات الت مين. تقدر يتم إسررررناد جزء كبير من  مليات إ ادة الت مين  ل  أسرررراس نسرررربي م  ا

المبالغ القابلة لإلسررررترداد من معيدي الت مين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير اإلفتراضررررات المسررررتخدمة في التحقق من مزايا 

 ت مين. ا ادة  قود الت مين المعنية، وتعرض في قائمة المركز المالي كموجودات  مليات
 

ترتيبات إ ادة ت مين لدى الشركة ، ف نها  ير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة العقود، وبالتالي ف نها  بالر م من وجود

 دم تمكن أي من معيدي الت مين من الوفاء تتعرض لمخراطر اإلئتمران بشررررررر ن  مليرات إ رادة الت مين الصرررررررادرة وذلك بقدر 

 ب لتزاماته بموجل ترتيبات إ ادة الت مين.

 (. )3الت مين حساسة لمختلف اإلفتراضات و قد تم التنويه  نها في إيضاح  مطالباتات مطلوب

 

 تكرار و مبالغ الماالبات

يمكن أن يت ثرتكرار ومبالغ المطالبات من قبل العديد من العوامل مثل الفيضررررررانات البيئية واالقتصررررررادية، اضررررررطرال جوي 

 الطبية. تعتبر هذه العمليات و بتغطية مخاطر إكتتال مخاطر المركباتوتركيز المخاطر الخ.تقوم الشرررررركة بشررررركل رئيسررررري 

كعقود ت مين قصررررريرة األجل ألنه يتم في العادة اإلبالم  ن و سرررررداد المطالبات خالل سرررررنة واحدة من وقول الحادث المؤمن 

  ليه. و هذا من ش نه أن يسا د ي التقليل من مخاطر الت مين.
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 التركز الجغرافي للمخاطر

 المملكة العربية السعودية.تعرض الشركة المخاطر الناتجة  ن  قود الت مين متركزة في 

الشرررركة تراقل تركيز المخاطر بالدرجة األول  من قبل فئة من األ مال. التركيزالرئيسررري يكمن في المركبات و الفئة الطبية 

 من األ مال.

 مستقل الكتواري لفحص المستقل للمطالبات واإلحتياطيات بواسطة الخبير اإلا

تسرررتخدم خبير اكتواري مسرررتقل يقوم بمراجعة دورية لمطالبات و توقعات الشرررركة  لمزيد من تقليل مخاطر الت مين، الشرررركة

 وكذلك التحقق من موقف إ الق إحتياطي المطالبات بصورة كافية.

 

 االفتراضات الرئيسية

سرراليل االفتراض األسرراسرري للتقديرات وهو تقدير نسرربة الخسررارة في النهاية للشررركة. تم تحديد الخسررارة النهائية باسررتخدام األ

 االكتوارية بالقدر المعمول بها.

 

  اتالحساسي
تعتقد الشررركة أن مطلوبات المطالبات بموجل  قد الت مين )إجمالي المطالبات تحت التسرروية ناقصرراً حصررة معيدي الت مين من 

المطالبات تحت التسرررروية(  مطالبات تحت التسرررروية في نهاية السررررنة و هي مالئمة. لكن هذه المبالغ ليسررررت معينة، ويمكن أن 

مطالبات في القوائم المالية. مطلوبات مطالبات الت مين لها حسرررراسررررية إلفتراضررررات تختلف المدفو ات الفعلية من مطلوبات ال

مختلفة. و تؤدي حسرراسررية خسررارة السررنة قبل الزكاة إل  تغيير في المطلوبات المتكبدة  ير المبلغ  نها والمطالبة  ل  أسرراس 

المتكبدة  ير المبلغ المطالبات في  ٪15 من االحتيراطي في المطرالبرة المعلقرة وزيادة   إنخفاض قدره ٪10زيرادة   نقصررررررران 

  نها أدناه لكل قطال األ مال.

 م2018 
 ألف لاير سعودي

 م2017
 ألف لاير سعودي

 صافي المطالبات تحت التسوية لمعيدي الت مين

تأثير الزيادة 
 % 10بنسبة 

تأثير النقص 
 % 10بنسبة 

ت ثير الزيادة 
 % 10بنسبة 

ت ثير النقص 
 % 10بنسبة 

     
 2,474 (2,474) 2,488 (2,488) مركبات 

 699 (699) 1,671 (1,671) طبي
 381 (381) 347 (347) أخرى

 (4,506) 4,506 (3,554) 3,554 

 
 

 م2018 

 ألف لاير سعودي

 م2017
 ألف لاير سعودي

 المتكبدة  ير المبلغ  نهاالمطالبات 

تأثير الزيادة 
 % 15بنسبة 

تأثير النقص 
 % 15بنسبة 

الزيادة  ت ثير
 % 15بنسبة 

ت ثير النقص 
 % 15بنسبة 

 18,593 (18,593) 19,561 (19,561) مركبات

 924 (924) 1,560 (1,560) طبي

 102 (102) 93 (93) أخرى
 (21,214) 21,214 (19,619) 19,619 
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 مخاار إعادة التأمين  
 ل   رار شرركات الت مين األخرى ولتقليل المخاطر المالية التي قد تنشر   ن مطالبات الت مين الكبيرة، تقوم الشررركة خالل دورة 

 ب برام اتفاقيات م  أطراف أخرى أل راض إ ادة الت مين.أ مالها العادية 
 

ولتقليل تعرضررها لخسررائر كبيرة نتيجة إفالس شررركات إ ادة الت مين، تقوم الشررركة بتقييم الوضرر  المالي لمعيدي الت مين ومتابعة 

يار ة لمعيدي الت مين.تم إختتركز مخاطر اإلئتمان التي قد تنشررر  في مناطق جغرافية متشرررابهه والنشررراطات أو الظروف االقتصرررادي

 معيدي الت مين وفق المعايير والتعليمات المحددة من قبل إدارة الشركة وتتلخص هذه المعايير في اآلتي:

 

الحد األدن  لتصررنيف اإلئتمان المقبول والمحدد من قبل وكاالت التصررنيف العالمية المعترف بها مثل )"سررتاندرد آند بورز"(  (أ

 ل ل(.يجل أن ال يقل  ن )ل 

 سمعة شركات إ ادة الت مين. (ل

  القة العمل الحالية والسابقة م  معيدي الت مين. ( 

 ويسرتثن  من هذه القا دة الشرركات المحلية التي ال تحمل مثل هذا التصنيف اإلئتماني ، والتي تقتصر  ل  الشركات المسجلة

ذلك ، تقوم الشركة ب جراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية المسرئولة  ن الت مين. إضافة إل  المعنية والمعتمدة من قبل الجهات 

والخبرات اإلدارية والفنية واألداء التاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك م  قائمة المتطلبات المحددة سرلفا من قبل إدارة 

 الشركة قبل الموافقة  ل  تبادل  مليات إ ادة الت مين.

وم  ذلك ، يقتصرررر هذا  ل  الشرررركات . يتعلق بالشرررركات المحلية التي ال تحمل أي تصرررنيف ائتمانياالسرررتثناء من هذه القا دة      

المالية والخبرات  للمتانة الوة  ل  ذلك تقوم الشركة ب جراء مراجعة تفصيلية  .المسرجلة والمعتمدة من قبل منظم الت مين المحلي

 المحددة سررلفاً من قبل مجلس ادارة الشررركةمطابقة ذلك م  قائمة  المتطلبات االدارية والفنية واالداء التاريخي حيثما ينطبق ذلك و

 . ولجنة ا ادة الت مين

 

 ءلجزا  ن مسئولة لشركةا تظل لذلك نتيجةو الترر مين وثائق لحملررة ماتهاالتزا من لشركةا تعفي ال ةبرمررلما لت مينا دة اإ د قوإن 

 .لت مينا دة اإ تتفاقياا بموجب هتماابالتز لت مينا معيد يفي ال يلذا لحدا ل إ  ليها لت مينا دة اإ تم لتيا لقائمةا تلمطالباا من

 

 نظمةالمخاار المتعلقة باأل     

ومراقبتها لتت كد من أن الشررركة تدير األمور بصررورة  وثائق الت ميناسررية بحماية حقوق حملة تهتم الجهات الرقابية بالدرجة األسرر

ي لمقابلة ة كافءحتفاظ الشررركة بمركز مالإمرضررية بما يحقق مصررالحهم. وفي نفس الوقت تهتم الجهات الرقابية أيضررا بالت كد من 

 المطلوبات  ير المتوقعة.
 

الشررررركة. ومثل هذه األنظمة ال تتطلل فقط الموافقة إن  مليات الشررررركة تخضرررر  للمتطلبات النظامية في المناطق التي تعمل فيها 

 ل  أنشرطة الشرركة ومراقبتها بل أنها تفرض  ليها بعض القيود النظامية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل إ سرار شركات الت مين 

 وتوقفها  ن سداد المطلوبات  ير المتوقعة حال نشوء هذه المطلوبات.
 

 مخاار إدارة رأس المال

متطلبات رأس المال بواسطة مؤسسة النقد العربي السعودي. هذه المتطلبات تحدد هامش المالءة المطلول الحفاظ  ليه.  تم تحديد

 من أجل د م أهدافها وتعظيم حقوق المساهمين. المال قامت الشركة بوض  أهدافها للحفاظ  ل  نسبة كفاية  الية لرأس

الفروق بين مسررررررتويات رأس المال المعلنة والمطلوبة  ل  أسرررررراس منتظم. تدير الشررررررركة متطلبات رأسررررررمالها  ن طريق تقييم 

التعديالت  ل  مسرررتويات رأس المال الحالية تتم في ضررروء التغيرات في ظروف السررروق وخصرررائص مخاطر أنشرررطة الشرررركة. 

ند إصدار حصص جديدة  للحفاظ أو تعديل هيكل رأس المال ف ن الشرركة تقوم بتعديل توزيعات األرباح المدفو ة للمساهمين أو 

 من وجهة نظر مجلس اإلدارة ف ن الشركة ملتزمة بمتطلبات رأس المال للسنة المالية الصادر  نها التقرير. الحاجة في المستقبل.
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 المخاار المالية

ه، ذات  القة، النقد وما في حكم جهاتاألدوات المالية الرئيسية للشركة هي المستحقات الناشئة  ن وثائق الت مين، المستحق من 

حملة الوثائق، ذمم دائنة لمعيدي الت مين،  تعويضاتودائ  ألجل، اإلسرتثمارات، أرصردة مدينة أخرى، المطالبات تحت التسوية و 

وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى. المخاطر الرئيسرررية الناشرررئة من األدوات المالية للشرررركة هي مخاطر السررروق، مخاطر 

 اتأسرعار العموالت، مخاطر العمالت األجنبية، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. مجلس اإلدارة إستعرض و وافق  ل  السياس

 كماهو ملخص أدناه: ارة كل من هذه المخاطر المتبعة إلد

 
 مخاار السوق     

تتمثل مخاطر السوق في المخاطر الناتجة  ن تذبذل قيمة أداة مالية ما نتيجة للتقلبات في أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات 

ب ية  وامل أخرى مؤثرة في كافة األوراق المالية نراتجرة  ن  وامرل خراصرررررررة بهرذه الورقة المالية أو بالجهة المصررررررردرة لها أو 

 المتداولة بالسوق.

ر تحد الشررركة من مخاط لالسررتثمارات المصررنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.تتعرض الشررركة لمخاطر السرروق بالنسرربة       

للتطورات في سرروق األسررهم والسررندات. كما السرروق من خالل اإلحتفاظ بمحفظة متنو ة من األوراق المالية والمراقبة المسررتمرة 

الشررررركة بمراقبة العوامل الرئيسررررية التي تؤثر في التغيرات في سرررروق األسررررهم والسررررندات بما في ذلك القيام بتحليل األداء تقوم 

يؤثر  في صافي قيمة أصول هذه الصناديق يمكن أنأساس  نقطة100التشرغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها. زيادة   )نقص( 

لاير سرررررعودي( وقائمة  ألف 3,544م: 2017ألف لاير سرررررعودي) 14,440 ة  ل  قائمة  مليات الت مين والفائض المتراكم بقيم

 لاير سعودي(.ألف  2,170 م:2017ألف لاير سعودي ) 908 مليات المساهمين بقيمة 

 

 مخاار أسعار العموالت 

اسررررعار العمالت و التي تؤثر تبعا  ل  الربحية المسررررتقبلية أو القيمة العادلة تنتج مخاطر أسررررعار العمالت من احتمالية التغير في 

 معرضة لمثل هذه األخطار. و الودائ  ألجل لهذه األدوات المالية .إن إستثمارات الشركة المحتفظ بها حت  اإلستحقاق

 

. ال المركز المالي قائمةودائ  ألجل في كتصنف و عمولة مخاطر القيمة العادلة  ل  ودائ  المرابحة ل ثابت تخضر  الشرركة لمعدل

وفقا  .ات التي يتم قيد التغير في قيمتها  العادلة في قائمة الدخلالشرركة ألداة  مولة ثابتة محتفظ بها للمتاجرة أو االستثمار تحتسرل

 .معقول في أسعار العموالتو الممكن اللذلك ليس هناك ت ثير  ل  الدخل أو حقوق الملكية للتغير 

 

وفقاً ألنظمة الت مين المعمول بها في المملكة العربية السرررررعودية، ف ن الشرررررركة تحتفظ بوديعة مقيدة  ل  أن ال تحصرررررل  ل  أي 

 موالت منها. تحد الشررركة من مخاطر أسررعار العموالت  ل  األدوات المالية األخرى وذلك بمراقبة التغير في أسررعار العموالت 

 .ت الماليةاألدواللعمالت المسجلة بها 

 

 عمليات التأمين     

 م: 2017م و 2018ديسمبر  31في  كما فيما يلي اإلستحقاق لبعض السندات المعرضة لمخاطر أسعار العموالت لعمليات الت مين     
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 )تتمة(  مخاار أسعار العموالت     

 )تتمة(  عمليات التأمين     

 

 

 تحديد االستحقاق  ل  الودائ   ل  أساس الفترة المتبقية من تاريخ القوائم المالية إل  تاريخ االستحقاق التعاقدي. تم

 

 فيما يلي معدل الفائدة الفعال  ل  العموالت لألدوات المالية:

 

 م2017 م2018 
   

 %2,15 %2,15 لاير السعوديالالموجودات المالية ب
 

مردى حسررررررراسررررررريرة قرائمرة  مليات الت مين من أي تغير محتمل في معدل الفائدة م  بقاء جمي  المتغيرات الجردول الترالي يبين 

 االخرى ثابتة:

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
 الت ثير  ل  االرباح التأثير على االرباح 

   اللاير السعودي:
 511 1,698 أساسنقطة 100الزيادة في معدل الفائدة ل 

 (511) (1,698) نقطة أساس 100االنخفاض في معدل الفائدة ل 
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 م2018 
  ألف لاير سعودي

 
 أقل من
 سنة

 5إلى 1من 
 سنوات

 5أكثر من 
 اإلجمالي سنوات

إستثمارات محتفظ بها حت  االستحقاق  
 28,627 10,000 8,627 10,000 )ل( 8االيضاح رقم 

 10,000 8,627 10,000 28,627 

 م2017 
  ألف لاير سعودي

 
 أقل من
 سنة

 5إل  1من 
 سنوات

 5أكثر من 
 اإلجمالي سنوات

إستثمارات محتفظ بها حت  االستحقاق 
 35,790 10,000 18,790 7,000 )ل(  8االيضاح رقم 

 7,000 18,790 10,000 35,790 



 

 

 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاار  )تتمة(   - 28

 )تتمة(  مخاار أسعار العموالت     

م و 2018ديسرررمبر  31في  المسررراهمينفيما يلي اإلسرررتحقاق لبعض السرررندات المعرضرررة مخاطر ألسرررعار العموالت لعمليات 

 م:2017

 

 تم تحديد االستحقاق  ل  الودائ   ل  أساس الفترة المتبقية من تاريخ القوائم المالية إل  تاريخ االستحقاق التعاقدي.

  ل  العموالت لألدوات المالية: ليفيما يلي معدل الفائدة الفع

 

 م2018 
 ألف لاير سعودي

 م2017
 ألف لاير سعودي

   
 %1,52  %1,52 األجنبية الموجودات المالية بالعمالت

 
الجردول الترالي يبين مردى حسررررررراسررررررريرة قرائمرة  مليات الت مين من أي تغير محتمل في معدل الفائدة م  بقاء جمي  المتغيرات 

 االخرى ثابتة:

 

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
 الت ثير  ل  االرباح التأثير على االرباح 

   اللاير السعودي
 136 1,139 أساسنقطة 100الزيادة في معدل الفائدة ل 

 (136) (1,139) نقطة أساس 100االنخفاض في معدل الفائدة ل 
 

 مخاار العمالت

مخرراطر العمالت هو ذاك الخطر الررذي تكون فيرره القيم في القوائم المرراليررة تتررذبررذل للتغير في معرردل األجنبي .اإلدارة تؤمن أن 

ي بالتعامل م  اللاير السررررعود للتغير في تذبذل معدل التغير كما في  مليات الت مين والمسرررراهمينهناك أقل خطر للخسررررارة  

 والدوالر األمريكي أيهما تم تقديره لللاير السعودي . 
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 م2018                               
 ألف لاير سعودي عمليات المساهمين

 اإلجمالي سنوات 5أكثر من   سنوات 5إلى 1من  أقل من سنة 
محتفظ بها حت  إستثمارات 

 13,526 - 13,526 - تاريخ اإلستحقاق
 

 - 13,526 - 13,526 
     

 م2017                                
 ألف لاير سعودي 
 اإلجمالي سنوات 5أكثر من   سنوات 5إل  1من  أقل من سنة 

إستثمارات محتفظ بها حت  
 13,642 - 13,642 - تاريخ اإلستحقاق

 - 13,642 - 13,642 



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاار  )تتمة(   - 28

 مخاار اإلئتمان

 إن جمي . تتمثل مخاطر اإلئتمان في  دم مقدرة طرف ما  ل  الوفاء ب لتزاماته مما يؤدي إل  تكبد الطرف اآلخر لخسارة

ن قبل الموجودات المالية المقتناة مأنشطة  قود الت مين الخاصة بالشركة داخل المملكة العربية السعودية. بالنسبة لكافة فئات 

الشركة، ف ن مخاطر اإلئتمان القصوى للشركة تمثل القيمة الدفترية المفصن  نها في القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز 

 المالي.

 

 ة القائمةم المدينتقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوض  حدود لإلئتمان لكل  ميل، ومراقبة الذم

تقوم اإلدارة بتقدير مخصص انخفاض القيمة  ل  أساس كل حالة  ل   .من أجل الحد من تعرض الشركة للديون المعدومة

حدة. باإلضافة ال  تحديد المخصصات، تقوم الشركة أيضآ بتكوين مخصص إضافي للمحفظة، يتم تقديره  ل  أساس جما ي 

  استنادا إل  أ مار أقساط الت مين مستحقة القبض. 
يتعلق باألطراف األخرى من خالل اإلحتفاظ بودائ  لدى البنوك ذات سمعة وتسع  الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما 

 جيدة.
يتم من  تركز الخطر ب تبال السياسات و الحدود المقترحة طراف تتمت  بتصنيف ائتماني جيد ويتم وض  إ ادة الت مين م  أ

.في كل تاريخ للتقارير،تقوم اإلدارة لجمي  االطراف من ا ضاء مجلس االدارة .إن هذه الحدود تخض  للفحص بشكل ا تيادي

بتقييم مدى الكفاءة اإلئتمانية لشركات إ ادة الت مين و ل  أساسها يتم تحديث استراتيجيات التعامل م  هذه الشركات و الت كد 

 من البدل المناسل للخفض.

 الجدول أدناه يبين أقص  خطر لإلئتمان  ل   ناصر قائمة المركز المالي :

 
 م2017 م2018 

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي عمليات التأمين
 14,392 86,869 النقد وما في حكمه

 15,292 241,515 ودائ  ألجل
 127,669 153,039 ، صافيمدينةت مين اقساط 

 35,790 28,627 إلستحقاقا حت  تاريخ إستثمارات محتفظ بها
 630 2,404 ، صافيذمم مدينة لمعيدي الت مين

 37,986 51,558 أخرى ذمم مدينة
 11,444 23,783 حصة معيدي الت مين من مطالبات تحت التسوية

 587,795 243,203 

 

 م2017 م2018 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي عمليات المساهمين
 11 5,077 النقد وما في حكمه
 123 93 ذمم مدينة أخرى

 13,642 13,526 إلستحقاقا حت  تاريخ إستثمارات محتفظ بها
 18,696 13,776 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني 
 )شركة مساهمة سـعودية(

 إيضاحات حول القوائم الماليـة )تتمة( 

 م2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إدارة المخاار  )تتمة(   - 28

 مخاار السيولة

الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة ب لتزاماتها تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها 

 المالية.

 ، وتقوم اإلدارة بالت كد من توفر السيولة الكافية للوفاء ب لتزاماتها حال نشوئها. ل  أساس شهرييتم مراقبة متطلبات السيولة  
 

شهراً من تاريخ التقرير، فيما  دا  12دد،  ل  التوالي خالل جمي  الموجودات والمطلوبات المالية يتوق  لها أن تتحقق وتس

(، والموجودات المحتفظ بها حت  تاريخ اإلستحقاق، والمتوق  أن 13الوديعة النظامية، والتي ليس لها محددات )أنظر إيضاح 

 وائد.يحتفظ بها حت  تاريخ إستحقاقها كما ذكر في اإليضاح. جمي  المطلوبات المالية ليست مرتبطة بف

 

 دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين    - 29

الحالية. هذه التغييرات تم تلخصيها كما هو موضح  سنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تجميعها للتوافق مع عرض ال

 أدناه، كانت بشكل أساسي للتوافق مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(: 

 

  في القوائم المالية ، في السابق قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية  2اإلفصاح في إيضاح رقم كما تم

ً لعرضالتي وبشكل منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين  هاتم عرض قائمة المركز المالي ،  تم دمجها معا

  قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية.

  بشكل منفصل في قائمة مركز المالي،وعمليات المساهمين التي سبق عرضها عمليات التأمين  "المستحق إلى / من"أن المبلغ 

 )أ((. 27)مرجع اإليضاح  يتم إستبعادهاواألن 

  يتمالتأمين وعرضها بشكل منفصل عمليات بين عمليات المساهمين و 90/10حصة فائض عمليات التأمين مقسومة بنسبة 

 )ب((. 27في قائمة الدخل )مرجع اإليضاح  فكمصروعرضها 
 

 أرقام المقارنة   - 30

 .ةالحالي السنةعرض السابقة لتتوافق مع  السنةأرقام بعض تم إعادة تبويب 

 

 القوائم المالية اعتماد  - 31

   م. 2019 مارس 30 الموافق هـ 1440لعام  رجب 23 تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
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