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 معلومات عامة 1

 

بموجب المرسوم )"الشركة"(  (شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية)إن شركة أكسا للتأمين التعاوني 
( )تاريخ بداية الشركة(. تأسست الشركة بموجب 2008يوليو  1هـ )1429جمادى الثاني  27الصادر بتاريخ  36الملكي رقم م/

( )تاريخ التأسيس(. تم تسجيل الشركة 2009يونيو  3هـ )1430جماد الثاني  10الصادر بتاريخ  192القرار الوزاري رقم ق/
هـ 1430رجب  20صادر في مدينة الرياض بتاريخ ال 1010271203دية بموجب سجل تجاري رقم في المملكة العربية السعو

 ، المملكة العربية السعودية.11421، الرياض 753(. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب. 2009يوليو  13)
 

ي ذلك أنشطة إعادة التأمين. تتمثل يتمثل غرض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بها من أنشطة بما ف
 .الممتلكاتوتأمين المركبات والتأمين على  صحيخطوط األعمال الرئيسية في التأمين ال

 
بها من أنشطة بما في ذلك أنشطة إعادة تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق 

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني )"النظام"( والنظام األساسي للشركة واألنظمة األخرى المعمول بها في  بموجبالتأمين، 
المملكة العربية السعودية. حصلت الشركة على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لمزاولة أعمال التأمين العام والتأمين 

صفر  11الصادر بتاريخ  25/20101السعودية بموجب الترخيص رقم ت م ن/الصحي وإعادة التأمين في المملكة العربية 
( بعد 2010فبراير  18هـ )1431ربيع األول  4(. بدأت الشركة بمزاولة عمليات التأمين في 2010يناير  26هـ )1431

، حصلت الشركة على 2016الحصول على موافقة كاملة لمنتجات تأمين معينة وموافقة مؤقتة للمنتجات المتبقية. خالل عام 
 الموافقة للمنتجات المتبقية.

 
 حسابات الشركة وفروعها التالية: على تتضمن القوائم المالية المرفقة

 
 الموقع تاريخ التسجيل السجل التجاري
 جدة (2011فبراير  18هـ )1432ربيع األول  16 4030209279
 الخبر (2011فبراير  18هـ )1432ربيع األول  16 2051044972
 الرياض (2014يونيو  5هـ )1435رمضان  8 1010383602
 الرياض (2013يوليو  16هـ )1434رمضان  8 1010383603
 الرياض (2015مارس  23هـ )1436الثاني  ىجماد 3 1010431704
 الخبر (2012سبتمبر  11هـ )1433شوال  24 2051050069
 الخبر (2014ديسمبر  9هـ )1436صفر  17 2051059616
 الخبر (2014ديسمبر  9هـ )1436صفر  17 2051059617
 الدمام (2014ديسمبر  9هـ )1436صفر  17 2050104123
 الدمام (2015أبريل  7هـ )1436الثاني  ىجماد 18 2050105348
 الدمام (2013أبريل  30هـ )1434الثاني  ىجماد 20 2050091126
 الجبيل (2015سبتمبر  13هـ )1436ذو القعدة  29 2055024388
 جدة (2012سبتمبر  11هـ )1433شوال  24 4030333610
 جدة (2012سبتمبر  11هـ )1433شوال  24 4030233628

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

منتظم على جميع أهم السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل 
 السنوات المعروضة.

 

 أسس اإلعداد 2-1
 

 بيان االلتزام
 

كما من قبل اإلدارة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي  2018ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية للشرکة للسنة المنتهية في 
من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزکاة وضريبة الدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية  عدلت

"ضرائب الدخل"  - 12للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
"الرسوم" فيما يتعلق منها بالزكاة وضريبة الدخل. وفقا للتعميم الصادر من قبل مؤسسة  - 21رقم للتقرير المالي والتفسير الدولي 

والتعديالت الالحقة له من خالل بعض اإليضاحات  2017أبريل  11بتاريخ  381000074519النقد العربي السعودي رقم 
ودي"(، يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل من خالل المتعلقة بمحاسبة الزكاة وضريبة الدخل )"تعميم مؤسسة النقد العربي السع

 ضمن األرباح المبقاة. حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 
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 بيان االلتزام )تتمة(
 

ً للنظام، تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين،  تعرض القوائم المالية بناًء على ذلك. وطبقا
بالحيازة الفعلية وملكية جميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين. يتم تسجيل اإليرادات تحتفظ الشركة 

. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف من العمليات اوالمصاريف العائدة بشكل واضح إلى أي من األنشطة في الحسابات العائدة له
 كة.المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشر

 
ً لمتطلبات تطبيق الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني )"الالئحة"( الصادرة عن مؤسسة النقد العربي  طبقا

 تم توزيع الفائض الناتج عن عمليات التأمين كما يلي:يالسعودي ووفقاً ألنظمة الشركة، 
 

 %90 إلى عمليات المساهمين يحول
 %10 التأمينإلى عمليات يحول 

 100% 
 

 إذا نتج عن عمليات التأمين عجز، فإن كامل العجز يتم تحميله على عمليات المساهمين.
 

والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي يتم  الدخل الشاملالمالي والدخل وقائمة المركز تم تقديم بيانات 
المالية كمعلومات مالية تكميلية واالمتثال لمتطلبات المبادئ التوجيهية  القوائمن م 75إلى  68عرضها في الصفحات من 

الصادرة عن الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 
لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبناًء السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات 

والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار  الدخل الشاملالمالي والدخل وقائمة المركز على ذلك ، فإن 
 .لعمليات المعنيةواإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشاملة لالموجودات والمطلوبات إليها أعاله تعكس فقط 

 
، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك ركة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير الماليعند إعداد القوائم المالية للش

الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة ، إن وجدت ، بالكامل 
الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المماثلة أثناء 

 في ظروف مماثلة.
 

 أسس القياس
 

ً لمبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء استثمارات بإعداد القوائم المالية المرفقة  الشركةقامت  على أساس التكلفة التاريخية وفقا
ال يتم عرض قائمة المركز المالي متاحة للبيع والتزامات منافع الموظفين كما هو مبين في السياسات المحاسبية ذات الصلة. 

عامة كمتداولة: نقد  ، يتم تصنيف األرصدة التالية بصفةمتداولة / الغير متداولة. مع ذلكللشركة باستخدام تصنيف الموجودات ال
، ريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرىمصا، صافيبال –مدينة الأقساط وأرصدة إعادة تأمين ، الودائع قصيرة األجل، وما يماثله

مطلوب لطرف ، مقدمةأقساط تأمين أرصدة إعادة تأمين دائنة و، أخرىمستحقات ومطلوبات ، يعة نظاميةمن ود أرباح مستحقة
لمؤسسة النقد العربي السعودي. يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة  أرباح مستحقة، الزكاة وضريبة الدخل، ذي عالقة

، موجودات غير ملموسة، ممتلكات ومعدات، استثمارات، مؤجلةتأمين ئق تكاليف اقتناء وثا، متداولة: ودائع طويلة األجل كغير
مطالبات متكبدة لم يتم ، مطالبات قائمة، عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة، أقساط تأمين غير مكتسبة، نظاميةوديعة ، شهرة

، حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة، سبةحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكت، واحتياطيات أخرى اإلبالغ عنها
التزامات منافع ، فائض توزيع مستحق، ياطيات أخرىواحت إلبالغ عنهامطالبات متكبدة لم يتم احصة معيدي التأمين من 

 الموظفين.
 

يتم تطبيق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية بشكل منتظم على جميع السنوات المعروضة، باستثناء بعض 
 1ي تعتبر سارية المفعول للفترة التي تبدأ في أو بعد التعديالت والمراجعات على المعايير الحالية كما هو موضح أدناه ، والت

 ولكن ليس لها أي تأثير مالي كبير على القوائم المالية للشركة: 2018يناير 
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والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية والتعديالت عليها، التي طبقتها المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة، 
 الشركة:

 
. تقدم هذه 2018يناير  1اعتبارا من  سارية المفعول "عقود التأمين" 4رقم للتقرير المالي المعيار الدولي على تعديالت 
اإلحالل ومنهج "األدوات المالية" )منهج ، 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  لتطبيقلشركات التأمين منهجين التعديالت 
 التأجيل(.

 
يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  ينطبق"األدوات المالية"  9إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي مع بعض اإلعفاءات. يقدم المعيار الجديد إرشادات معدلة حول تصنيف وقياس الموجودات 2018
معايير المحاسبة  لحساب االنخفاض في القيمة. وقد سمح مجلس الجديدة المالية، بما في ذلك نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة

أو حتى يتم تطبيق معيار عقود التأمين الجديد إذا  2022الدولي باإلعفاء المؤقت للشركات التي تصدر عقود التأمين  حتى عام 
وتتوقع أن يكون لهذا المعيار تأثير  9كان ذلك في وقت أسبق. قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

وقياس االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. عالوة على ذلك، فإن نموذج  على تصنيف
  الخسائر االئتمانية المتوقعة سيكون له تأثير على تقييم االنخفاض في قيمة الموجودات المالية.

 
 سارية المفعول ة" المتعلقة بتحويل االستثمارات العقارية"االستثمارات العقاري 40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

وجود تغير في  يستوجب. توضح هذه التعديالت أن التحويل إلى أو من العقارات االستثمارية 2018يناير  1اعتبارا من 
ال، لعقار يستوفي التعريف أم االستخدام. الستنتاج ما إذا كان العقار قد تم تغيير استخدامه ينبغي أن يكون هناك تقييم ما إذا كان ا

 . ويجب دعم هذا التغيير بدليل
 

. 2018يناير  1، "الدفع على أساس األسهم"، ساري المفعول اعتبارا من 2تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
القرض من مدفوع نقداً إلى  يوضح هذا التعديل المدفوعات المسددة نقدا والمبنية على األسهم، واحتساب التعديالت التي تغير

 مدفوع على أساس األسهم.
 

اً"، ية والعوض المستلم أو المدفوع مقدم،  "المعامالت بعملة أجنب22تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 
أجزاء من المعامالت التي يكون . ويتناول هذا التفسير معامالت العمالت األجنبية أو 2018يناير  1ساري المفعول اعتبارا من 

 فيها المقابل مقوما أو مسعرا بعملة أجنبية.
 

 2019يناير  1بعد  التي تبدأ المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير المنشورة والتي ستكون سارية المفعول للفترات
 والتي لم يتم تطبيقها بشكل مبكر من قبل الشركة

 

. 2019يناير  1"عقود اإليجار"، ساري المفعول للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد   16لمالي رقم المعيار الدولي للتقرير ا
عقود اإليجار، وتفسير لجنة تفسيرات المعيار الدولي للتقرير المالي ‘ 17ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

"عقود اإليجار  -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  15والتفسير رقم "تحديد ما إذا كان اإلتفاق يحتوي على إيجار"  4رقم 
"تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل  -الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة  27الحوافز" والتفسير رقم  -التشغيلي 

 القانوني لعقد اإليجار".
 

اإليجار" نموذج محاسبة واحد في بنود داخل قائمة المركز المالي "عقود  16يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
للمستأجرين. يعترف المستأجر بموجودات حق االستخدام التي تمثل حقه في استخدام األصل والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه 

بنود منخفضة القيمة. وال تزال بتقديم دفعات اإليجار. وهناك إعفاءات لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات ال
 أي أن المؤجرين يواصلون تصنيف اإليجار كعقود إيجار تمويلية أو تشغيلية. -محاسبة المؤجر مماثلة للمعيار الحالي 

 

سوف تعترف الشركة بالموجودات والمطلوبات الجديدة إليجارات التشغيل الخاصة بها لمختلف أنواع العقود بما في ذلك تأجير 
كتبية. سوف تتغير طبيعة المصاريف المتعلقة بهذه اإليجارات حاليا ألن الشركة ستعترف برسوم االستهالك لموجودات مرافق م

حق االستخدام ومصاريف الفائدة على مطلوبات اإليجار. في السابق، اعترفت الشركة بمصاريف اإليجار التشغيلي على أساس 
دات والمطلوبات المعترف بها فقط إلى قدر وجود فرق توقيت بين مدفوعات القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، والموجو

 اإليجار الفعلية والمصروف المعترف به.
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حاليًا  قوم، وت2019يناير  1اإليجار" اعتباًرا من  ، "عقود16يتعين على الشركة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 .16االنتهاء من تقييم األثر من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
، تخطط الشركة لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16وفقاً لألحكام االنتقالية الواردة بالمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، باستخدام الطريقة االنتقالية المعدلة بأثر رجعي، مع األخذ في االعتبار اإلعفاء الذي يسمح بعدم 2019يناير  1في مبدئيا  16
المعلومات المقارنة أو الفترات السابقة. لذلك، سيتم االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  تعديل
 .2019يناير  1حي لألرباح المبقاة كما في كتسوية للرصيد االفتتا 16
 

تخطط الشركة لتطبيق اإلجراء العملي الستبعاد تعريف عقد اإليجار عند التحول. ويعني هذا أنها ستطبق المعيار الدولي للتقرير 
 17بة الدولي رقم وتم تحديدها كعقود إيجار وفقًا لمعيار المحاس 2019يناير  1على جميع العقود المبرمة قبل  16المالي رقم 

 .4وتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 
 
. وهذه 2019يناير  1، سارية المفعول اعتبارا من 2017 - 2015ر المالي يرلية للتقدولر المعايياية علی ولسنت التحسيناا

لي لما"اندماج األعمال" والمعيار الدولي للتقرير ا  3التحسينات تتضمن تغييرات طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
"تكاليف  23ل" ومعيار المحاسبة الدولي رقم خدل"ضريبة ا 12رقم لي دولالترتيبات المشتركة ومعيار المحاسبة ا 11م قر
 روض".لقا

 
. تتطلب 2019يناير  1ًرا من المفعول اعتبا ة، "التزامات منافع الموظفين"، ساري 19تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

التعديالت من المنشأة تحديد تكلفة الخدمة الحالية وصافي الفائدة لباقي الفترة التالية لتعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها 
ائض، وأي تخفيض في الف التسويةواالعتراف بها في الربح أو الخسارة كجزء من تكلفة الخدمة السابقة أو الربح أو الخسارة عند 

 حتى لو لم يكن هذا الفائض تم االعتراف به سابقا بسبب تأثير سقف األصل.
 

. احتوت هذه 2019يناير  1اعتباًرا من  سارية المفعول ، "اندماج األعمال"،3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 لألعمال. معدلالتعديالت على تعريف 

 
، "عدم التأكد من معالجات ضريبة الدخل"، وهو ساري المفعول 23الدولية للتقرير المالي رقم تفسير لجنة تفسير المعايير 

 12. يوضح هذا التفسير كيفية تطبيق متطلبات االعتراف والقياس وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 2019يناير  1اعتبارا من 
 الدخل. "ضرائب الدخل" عندما يكون هناك عدم تأكد بشأن معالجات ضريبة

 
"السياسات المحاسبية،  8دولي رقم ، "عرض القوائم المالية" ومعيار المحاسبة ال 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

. تتضمن هذه التعديالت إرشادات 2020يناير  1المفعول اعتباراً من  ةساري تقديرات واألخطاء المحاسبية"، وهيفي ال التغيرات
حول استخدام تعريف ثابت لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية، 

حول  1عيار المحاسبة الدولي رقم وتوضيح التفسير الخاص بتعريف المعلومات المادية وإدراج بعض اإلرشادات في م
 المعلومات غير المادية.

 
. يحل هذا المعيار محل المعيار 2022يناير  1من ساري المفعول اعتبارا "عقود التأمين" ، 17للتقرير المالي رقم المعيار الدولي 

 ة عقود التأمين.، الذي يسمح حاليًا بمجموعة متنوعة من الممارسات في محاسب4الدولي للتقرير المالي رقم 
 
 استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية 2-2
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي استخدام بعض التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة التي  يتطلب إعداد القوائم المالية وفقا
والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية تؤثر على المبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واالفصاح عن الموجودات 

والمبالغ المسجلة لإليرادات والمصاريف  خالل فترة التقرير. كذلك، يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق سياسات 
رض خاللها االفتراضات الشركة المحاسبية. وقد يكون للتغير في االفتراضات أثر جوهري على القوائم المالية في الفترة التي تتع

للتغير. تعتقد اإلدارة أن االفتراضات المستخدمة مالئمة وأن القوائم المالية للشركة تظهر بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، 
عن الجوانب التي تتضمن درجة عالية من الحكم أو  3المركز المالي ونتائج العمليات. هذا وقد تم اإلفصاح في اإليضاح رقم 

 د أو الجوانب التي تكون فيها التقديرات واالفتراضات تشكل أهمية بالنسبة للقوائم المالية.التعقي
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 التقارير القطاعية 2-3
 

عنصر من عناصر الشركة ويقوم بأعمال ينتج عنها ايرادات وتتكبد مصاريف وله معلومات مالية منفصلة هو القطاع التشغيلي 
متاحة يتم تقييمها بانتظام من قبل رئيس عمليات اتخاذ القرار والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد وتقييم 

 األداء. 
 
. تم تجميع نتائج القطاعات الخاصة بتأمين الحوادث 2018يناير  1رة القطاع منذ لربح أو خسا تحديد القطاعاتأساس  تعديلتم 

والمسؤوليات والتامين البحري والتأمين الهندسي وتأمين الحوادث العامة األخرى وخطوط حماية األعمال باعتبارها خط أعمال 
 ط المكتتبة من جميع خطوط األعمال.آخر. يعتمد التجميع على مساهمة كل من خطوط األعمال هذه في إجمالي األقسا

 
ال تشمل موجودات القطاع نقد وما يماثله وودائع قصيرة األجل وودائع طويلة األجل واستثمارات وأقساط وأرصدة معيدي 

لكات بالصافي، ومصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى ومطلوب من عمليات المساهمين/ التأمين وممت-التأمين المدينة 
 وجودات غير ملموسة.ومعدات وم

 
دائنة وأقساط تأمين الوأرصدة معيدي التأمين  فائض توزيع مستحقال تشتمل مطلوبات القطاع على مطلوبات مستحقة وأخرى و

منافع الموظفين وزكاة وضريبة الدخل والمطلوب لعمليات المساهمين/ التأمين  اتمقدمة ومطلوب لطرف ذي عالقة والتزام
 مؤسسة النقد العربي السعودي. وأرباح مستحقة ل

 
 ال تشمل القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين.

 
 ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم الشركة إلى وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات التالية المفصح عنها:

 
 مركبات -
 ممتلكات -
 صحي؛ و -
 أخرى -

 
الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو 

 في القوائم المالية.
 

ً ألسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية، وتتم بنفس شروط بين القطاعات وفي حالة توقع حدوث أية معاملة ، فأنها تتم وفقا
ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي يتم التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات 

 حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-4
 

ً العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. يجري تحويل  إن دفاتر الشركة وسجالتها المحاسبية باللاير السعودي وهو أيضا
مالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي على أساس أسعار الصرف السائدة في السـوق في تاريخ تلك المعا

 ةالصرف السائد أسعاراللاير السعودي بالى الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية  يتم تحويلالمعامالت. 
. إن الفروقات الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية لم قائمة الدخلكما في تاريخ قائمة المركز المالي. ترحل جميع الفروقات إلى 

 تكن هامة ولذلك لم يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل.
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 موجودات مالية 2-5
 
 التصنيف 2-5-1
 

 بتصنيف موجوداتها المالية في الفئات التالية: تقوم الشركة
 

 قروض وذمم مدينة
 

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة تحمل دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في سوق نشط 
للبيع. وتصنف أيضا الذمم المدينة  متاحةإستثمارات غير تلك التي تنوي الشركة بيعها على المدى القصير أو أنه قد تم تصنيفها ك

الناتجة عن عقود التأمين في هذه الفئة، ويتم مراجعتها فيما يتعلق بانخفاض القيمة كجزء من مراجعة انخفاض قيمة القروض 
 والذمم المدينة.

 
 استثمارات متاحة للبيع

 
المتاجرة. يتم قياس االستثمارات المصنفة هي االستثمارات غير المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو محتفظ بها ألغراض 

شرة "كمتاحة للبيع" الحقاً بالقيمة العادلة. بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع التي ال يتم التحوط لقيمتها العادلة، يتم االعتراف مبا
ناتجة عن التغير في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل حتى يتم إلغاء االعتراف باالستثمار  غير مكتسبةبأي ربح أو خسارة 
الدخل الشامل، ضمن قائمة الدخل  ةائملمتراكمة المعترف بها سابقا في قيدرج الربح أو الخسارة احينها أو تنخفض قيمته، 

ً مخصص االنخفاض في للسنة. تظهر االستثمارات المتاحة للبيع والتي ال يمكن قي اسها بشكل موثوق بالتكلفة المطفأة ناقصا
 القيمة.

 
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 
يتم تصنيف االستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو محددة ولدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

مارات الحقا بالتكلفة المطفأة ناقصا مخصص االنخفاض في القيمة. يتم احتساب التكلفة ضمن هذا البند. يتم قياس هذه االستث
 قائمة الدخلالمطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء. يتم إثبات أي ربح أو خسارة لهذه االستثمارات في 

 عند إلغاء االعتراف بهذه االستثمارات أو انخفاض قيمتها.
 
 االعتراف والقياس وإلغاء االعتراف 2-5-2
 

يتم االعتراف بمشتريات ومبيعات االستثمارات المتاحة للبيع بتاريخ التداول وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء 
ً إليه تكاليف المعامالت التي  ااالستثمارات أو بيعها. ويتم االعتراف باالستثمارات المتاحة للبيع مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا

 ترتبط ارتباطا مباشرا باقتنائها وتدرج الحقا بالقيمة العادلة. 
 
 الشامل. قائمة الدخليتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع ضمن  
 

 طفأة ناقصا مخصص االنخفاض في القيمة.تدرج القروض والذمم المدينة واالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق بالتكلفة الم
 

يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء. ويتم االعتراف بأي ربح أو خسارة من تلك 
 االستثمارات في قائمة الدخل وذلك عند إلغاء االعتراف بهذه االستثمارات أو انخفاض قيمتها

 
تراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات أو عند تحويلها وقيام يتم إلغاء االع

 الشركة بشكل فعلي بنقل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية. 
 

، راكمة المعترف بها في حقوق الملكيةعند بيع االستثمارات المتاحة للبيع أو انخفاض قيمتها، فإن تعديالت القيمة العادلة المت
الشامل كـ "أرباح وخسائر من االستثمارات المتاحة للبيع". يتم االعتراف بالعمولة من االستثمارات  قائمة الدخلتدرج في 

 المتاحة للبيع المحتسبة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي في قوائم  الدخل الشامل.
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 تحديد القيم العادلة 2-5-3
 

تستند القيم العادلة لالستثمارات المدرجة في أسواق نشطة على أسعار العرض الحالية. إذا لم يكن هناك سوق نشط لموجودات 
حديثة على أسس تجارية بحتة مالية، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم، والتي تشمل المقارنة بعمليات مشابهة 

وتحليل التدفقات النقدية المخصومة، وأساليب التقييم األخرى المستخدمة عادة من قبل المتعاملين في السوق. يتم االعتراف 
بالعمولة على االستثمارات المتاحة للبيع باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وذلك في قائمة الدخل. يتم االعتراف بتوزيعات 

 عند نشوء حق الشركة في استالم الدفعات. و/أو قائمة الدخل الشامل األرباح على االستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل
 
 مـاليةالموجودات الاالنخفاض في قيمة  2-5-4
 
 موجودات مالية مقيدة بالتكلفة المطفأة (أ)
 

أو مجموعة من  ةالمالي موضوعي على انخفاض قيمة الموجوداتليل تقيّم الشركة في نهاية كل فترة مالية ما إذا كان هناك د
أو مجموعة من الموجودات المالية ويتم تكبّد خسائر انخفاض في القيمة فقط  ةالمالي تنخفض قيمة الموجوداتالموجودات المالية. 

ئي باألصل وبحيث يكون إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف المبد
أو مجموعة من الموجودات  ةالمالي بلية التقديرية للموجوداتعلى التدفقات النقدية المستق اَ لحدث )أو أحداث( الخسارة تأثير

 المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق.
 

عد االعتراف باالنخفاض في إذا نقص الحقاً مبلغ خسارة االنخفاض وكان ذلك االنخفاض مرتبط بشكل موضوعي بحدث وقع ب
القيمة، يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقا من خالل تعديل حساب المخصص. ويتم االعتراف بمبلغ العكس في 

 .قائمة الدخل
 
 استثمارات متاحة للبيع (ب)
 

أو  ةالمالي انخفاض قيمة الموجوداتليل موضوعي على تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك د
مجموعة من الموجودات المالية. في حالة االستثمارات في األسهم المصنفة على أنها متاحة للبيع، فإن وجود انخفاض جوهري 
أو طويل األمد في القيمة العادلة لألوراق المالية اقل من تكلفتها هو دليل موضوعي على انخفاض القيمة مما يؤدي إلى 

 عتراف بخسارة االنخفاض في القيمة.اال
 

 اقصا أي خسائر انخفاض في قيمة تلك الموجوداتتقاس الخسارة المتراكمة كفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية، ن
ل الشامل. إن ويتم االعتراف بها في قائمة الدخ يتم استبعادها من حقوق الملكية التي سبق االعتراف بها في قائمة الدخل ةالمالي

زادت في فترة الحقة القيمة العادلة ألداة دين صنفت على أنها متاحة للبيع، مع امكانية ربط هذه الزيادة بشكل موضوعي بحدث 
 وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل الشامل.

 
 المطلوبات المالية 2-6
 

ً في الشروط التعاقدية لألداة. يتم االعتراف  يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية في الوقت الذي تصبح فيه الشركة طرفا
بالمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة بعد خصم أية تكاليف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد االعتراف المبدئي، تقاس 

 فة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.هذه المطلوبات بالتكل
 

لغى االعتراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضا ء أجله. عندما يتم استبدال يـ 
عندما يتم تعديل شروط  أوحالي بآخر من نفس الم قرض بناًء على شروط مختلفة عن السابقة بشكٍل جوهري المالي ال المطلوب
 تراف بالمطلوب األصلي ويتم االعتراف بمطلوبالحالي بشكٍل كامل، تتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء لالع المطلوب

 .قائمة الدخلجديد، ويتم االعتراف بالفرق في القيم الدفترية ذات العالقة في 
 
 المقاصة 2-7
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني قابل 
في  تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبللتطبيق لمقاصة المبالغ المعترف بها وعند توفر نية للتسوية على أساس الصافي، أو 

ت والمصاريف في قائمة الدخل إال إذا كانت المعايير أو التفسيرات المحاسبية تقتضي أو نفس الوقت. ال تتم مقاصة اإليرادا
 تجيز القيام بذلك. 
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 نقد وما يماثله 2-8
 

عالية السيولة، إن وجدت، يتضمن النقد وما يماثله على نقد في الصندوق، ونقد لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل 
 والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء.

 
 ودائع قصيرة األجل وطويلة األجل  2-9
 

تتألف الودائع قصيرة األجل من ودائع ألجل لدى البنوك ذات فترات استحقاق أكثر من ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة من 
 تاريخ االقتناء. تمثل الودائع طويلة األجل ودائع ألجل ذات فترات استحقاق أكثر من سنة واحدة من تاريخ اإليداع. 

 
 أقساط تأمين مدينة 2-10
 

أو  المستلمقساط التأمين المدينة عند إبرام عقد تأمين وقياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المالي يتم االعتراف بأ
المدين. يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو الظروف إلى أن 

ون قابلة لالسترداد مع تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل. يتم إلغاء االعتراف بأقساط التأمين القيمة الدفترية قد ال تك
 المدينة عندما يتم استيفاء معايير إلغاء االعتراف بالموجودات المالية.

 
 إيرادات عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة 2-11
 

على عقود إعادة التأمين الخارجية ويتم إطفاؤها على مدى عقود التأمين المرتبطة بها،  التأمينيتم تأجيل إيرادات عمولة إعادة 
 على غرار األقساط المكتسبة. ويقيد االطفاء في قائمة الدخل.

 
 عقود التأمين 2-12
 

)حاملي وثائق ( مخاطر تأمين جوهرية من طرف آخر كمؤمنتعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة )
التأمين(، وذلك بالموافقة على تعويض حاملي وثائق التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد )الحدث المؤمن 
عليه( يؤثر بشكل سلبي على حاملي وثائق التأمين. وكتوجيه عام، تحدد الشركة وجود مخاطر تأمين جوهرية، وذلك بمقارنة 

 .افع المدفوعة مع المنافعالمن
 
 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 2-13
 

إن العموالت المدفوعة للوسطاء والتكاليف المباشرة اإلضافية االخرى المتكبدة على اقتناء وتجديد عقود التأمين، يتم تأجيلها 
 وإطفاؤها على مدى فترات عقود التأمين، على غرار األقساط المكتسبة.

 
  المطالبات 2-14
 

المطالبات، والتي تتكون من مبالغ مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين وأطراف أخرى ومصاريف تعديل الخسارة يتم إدراج 
 المرتبطة بها، ضمن قائمة الدخل عند تكبدها.

 
على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، سواء  المطالبات القائمةيشتمل إجمالي 

تم التبليغ عنها أم ال. يتم رصد مخصصات للمطالبات المبلغ عنها غير المسددة كما في تاريخ التقارير على أساس تقدير كل حالة 
المطالبات المتكبدة والتي لم ، لقاء تكلفة سداد والخبرة السابقة للشركةرة على حدة. كما يتم رصد مخصص، وفقاً لتقديرات اإلدا

 في تاريخ قائمة المركز المالي. وقد تزيد أو تقل االلتزامات النهائية عن المبلغ المقدم. يتم اإلبالغ عنها
 

يدرج الفــرق بين المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي والتسويات في السنة الالحقة في حساب االكتتاب لتلك السنة. ال 
تقوم الشركة بخصم مطلوباتها للمطالبات غير المدفوعة حيث أنه من المتوقع أن يتم دفع جميع المطالبات خالل سنة واحدة من 

 تاريخ قائمة المركز المالي. 
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 استردادات الحطام والخردة  2-15
 

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات مستحوذة )متضررة عادة( عند تسوية المطالبات )على سبيل المثال، الحطام(. 
 )على سبيل المثال، االستردادات(.للشركة الحق بمالحقة ومطالبة أطراف أخرى لدفع جزء من أو كل المطالبات 

 
قيمة التي . ويعتبر المخصص هو الالمطالبات القائمةالتقديرات من استردادات الخردة تعد مشمولة كمخصص في حساب 

 استبعاد الموجودات المتضررة.  من بشكل معقولباإلمكان استردادها 
 

. يعتبر المخصص هو المبلغ التقديري الممكن استرداده من ةالمطالبات القائميعتبر استرداد الحطام أيضاً كمخصص في حساب 
 . الدائنالتصرف ضد الطرف اآلخر 

 
 إعادة التأمين 2-16
 

وغير تناسبية واختيارية بناء على سياسة صافي االحتفاظ بالشركة  ن للشركة من خالل إيداعات نسبيةيتأثر برنامج إعادة التأمي
وحدود المعاهدات وطبيعة وحجم المخاطر. تتنازل الشركة عن مخاطر التأمين في سياق األعمال االعتيادية لجميع منتجاتها. 

غ القابلة لالسترداد بطريقة تتوافق مع تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبال
 وهي تتم وفقا لعقود إعادة التأمين. المطالبات القائمةمخصص 

 
يتم مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تواترا عندما ينشأ مؤشر االنخفاض في القيمة خالل سنة 

ضوعي على أنه ال يجوز للشركة استرداد المبالغ المستحقة بموجب التقرير. يحدث االنخفاض في القيمة عند وجود دليل مو
شروط العقد وعندما يكون من الممكن قياس التأثير على المبالغ التي ستحصل عليها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق. 

 يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل.
 

 إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. 
 

ريف بنفس الطريقة كما لو كان إعادة التأمين يتم االعتراف باألقساط والمطالبات علی إعادة التأمين المفترضة کإيرادات ومصا
ت لألعمال المعاد تأمينها. تمثل مطلوبات إعادة التأمين أرصدة ، مع األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتجايعتبر عمالَ مباشراَ 

 مطلوبة لشركات إعادة التأمين. يتم تحديد المبالغ المستحقة بطريقة تتفق مع عقد إعادة التأمين المرتبط بها.
 

ها أو عندما يتم تحويل يتم إلغاء االعتراف بموجودات أو مطلوبات إعادة التامين عندما تنقضي الحقوق التعاقدية أو ينتهي أجل
 العقد إلى طرف آخر.

 
يتم االعتراف بمبالغ االسترداد المدينة من معيدي التأمين كأصل في نفس الوقت الذي يتم فيه االعتراف بالمطالبات التي ينشأ 

 عنها حق االسترداد كمطلوبات ويتم قياسها بالمبلغ المتوقع استرداده.
 
 اختبار كفاية المطلوبات 2-17
 

تقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، بإجراء تقييم لمدى كفاية مطلوبات التأمين المعترف بها باستخدام التقديرات الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية لعقود التأمين. إذا أظهر هذا التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين )ناقصا تكاليف االقتناء 

صلة( غير كافية في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، يتم االعتراف بكامل النقص في قائمة الدخل ويتم المؤجلة ذات ال
 تكوين مخصص للمخاطر غير المنتهية. 
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 التزامات عقود التأمين 2-18
 

 وغيرها من االحتياطياتلم يتم التبليغ عنها والمطالبات المتكبدة و قائمةتشمل التزامات عقود التأمين مخصص مطالبات 
األخرى على التكلفة  االحتياطياتولم يتم التبليغ عنها والمطالبات المتكبدة و القائمة. تعتمد مخصصات المطالبات األخرى

، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، باإلضافة إلى النهائية التقديرية لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير
والمبالغ المستردة األخرى. يمكن التأخير في وتخفض بالقيمة المتوقعة لإلستردادات تكاليف تداول المطالبات ذات الصلة 

بشكل مؤكد في ال يمكن معرفتها المطالبات ، فإن التكلفة النهائية لهذه أنواع معينة من المطالبات، وبالتالياإلخطار وتسوية 
، التقنيات اإلكتوارية المعيارية للتنبؤ بالمطالباتفي تاريخ اإلبالغ باستخدام مجموعة من المطالبات تاريخ التقرير. ت حسب 

 رافالعتا ءلغاإ ميتعن القيمة الزمنية للنقود.  االلتزاماستناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية. ال يتم خصم 
 لغائهاأو إ اذهتنفي ميتأو  البةطلما فعدب زاماللتا ينتهي مادعن تباولطبالم
 
 ممتلكات ومعدات 2-19
 

ً االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة، إن وجد. تشتمل  تقيد الممتلكات والمعدات مبدئيا بالتكلفة والحقا بالتكلفة ناقصا
تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو يتم االعتراف بها التكلفة على النفقات العائدة مباشرة إلى اقتناء البنود. 

كأصل منفصل، حسب ما هو مالئم، فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية إلى الشركة مرتبطة بالبند 
الصيانة األخرى في قائمة الدخل خالل الفترة ويكون باإلمكان قياس تكلفة هذا البند بشكٍل موثوق. تقيد جميع عمليات اإلصالح و

المالية التي يتم تكبدها فيها. يتم تحميل االستهالك بقائمة الدخل على أساس القسط الثابت على أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة 
 التالية:

 
 السنوات 

  
 5 أثاث وتركيبات

 4 - 3 معدات
 
في نهاية كل تاريخ لقائمة المركز المالي ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسبا. يتم تخفيض تم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات ي

 قيمة األصل الدفترية إلى قيمته القابلة لالسترداد في الحال عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد المتوقعة.
بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية. وتدرج في قائمة الدخل تحت بند  تم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعادات

 ايرادات أخرى.
 

يتم رسملة الموجودات قيد اإلنشاء أو التحسين في حساب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. ويتم تحويل الموجودات قيد اإلنشاء أو 
د إيصال الموجودات إلى موقعها ووضعها الالزمين الستخدامها على التحسين إلى الفئة المناسبة للممتلكات والمعدات، وذلك عن

الوجه المقصود منها من قبل اإلدارة. إن تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تشمل سعر الشراء وتكاليف 
ألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اإلنشاء/ التطوير وأي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى إنشاء أو حيازة أي بند من بنود ا

 الستخدامها على الوجه المقصود من قبل اإلدارة.  وال يتم تحميل االستهالك على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
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 موجودات غير ملموسة 2-20
 
 الشهرة أ(
 

القيمة العادلة لمقابل الشراء المستحق وفقا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي على صافي تمثل الشهرة الزيادة في 
الموجودات المحددة التي تم الحصول عليها من شركة أكسا العربية القابضة ذ.م.م )سابقا أكسا للتأمين السعودية ش.م.ب(. يتم 

تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد مراجعة قابلية استرداد الشهرة لالنخفاض في قيمتها عندما 
تكون غير قابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته 

 صاً تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أيّهما أعلى.القابلة لالسترداد. تمثل قيمة المبلغ القابل لالسترداد القيمة العادلة لألصل ناق
 
 موجودات غير ملموسة أخرى ب(
 

تتضمن الموجودات غير الملموسة البرمجيات والتي يتم قياسها بالتكلفة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات األعمار 
ً لنمط  االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية. إن العمر اإلنتاجي اإلنتاجية المحددة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة وفقا

سنوات. إن الموجودات غير الملموسة التي لها عمر إنتاجي غير محدد ال تخضع لإلطفاء ولكن يتم  4المقدر للبرمجيات هو 
راجعة الموجودات غير اختبارها لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا أو أكثر في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة. يتم م

الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة فيما يتعلق باالنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن 
 القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد.

 

 مستحقات ومطلوبات أخرى 2-21
 

 ها مقابل بضائع وخدمات مستلمة سواء تم تقديم فواتير بها إلى الشركة أو ال.يتم االعتراف بمبالغ المطلوبات التي سيتم سداد
 
 المخصصات 2-22
 

عن أحداث سابقة ويكون هناك احتمال  ( على الشركة الناتجحكميوجود التزام )قانوني أو يتم االعتراف بالمخصصات عند 
 استخدام مصادر الشركة لسداد االلتزام، ويمكن قياسه بشكل موثوق.

 
 الذمم الدائنة 2-23
 

 يتم االعتراف بالذمم الدائنة مبدئياً بالقيمة العادلة وت قاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
 
 التزامات منافع الموظفين 2-24
 

العمل والعمال في  ظامنلبرنامج المنافع لما بعد التوظيف لخطة المنافع المحددة والذي يتم على أساس  منفردلدى الشركة نظام 
 المملكة العربية السعودية، بناء على آخر راتب وعدد سنوات الخدمة.

 
غير ممولة. وبناًء عليه، يتم تقييم االلتزامات بموجب هذه الخطط من قبل خبير اكتواري مستقل بناء منافع الموظفين إن أنظمة 

طة بهذه األنظمة بشكل أساسي من القيمة الحالية العائدة إلى كل سنة على طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. تتكون التكاليف المرتب
 من سنوات الخدمات على أساس متساٍو، والفائدة على هذا االلتزام فيما يتعلق بخدمات الموظفين في السنوات السابقة.

 
مة الدخل، في حين يتم تسجيل تسديد يتم االعتراف بتكاليف الخدمات الحالية والسابقة والمتعلقة بما بعد التوظيف فوراً في قائ

االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة في قائمة الدخل. يتم اعتبار أي تغيرات في صافي المطلوبات، الناتجة عن التقييمات 
 االكتوارية والتغيرات في االفتراضات، كإعادة قياس ضمن قائمة الدخل الشامل.

 
ر التي تنشأ من تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية مباشرة في يتم االعتراف بإعادة قياس األرباح والخسائ

 قائمة الدخل الشامل ويتم تحويلها إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيرات في حقوق الملكية في الفترة التي تحدث فيها.
 

اتجة من تعديالت الخطة أو أي تقليص بها على الفور في يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الن
قائمة الدخل كتكاليف خدمة سابقة. تعتمد دفعات نهاية الخدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفين النهائية والبدالت وسنوات 

 الخدمة المتراكمة، كما هو موضح في نظام العمل والعمال السعودي.
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 الهامة )تتمة(ملخص السياسات المحاسبية  2

 
 الدفع على أساس السهم 2-25
 

يعترف بالتكلفة التي تتحملها الشركة حسب اتفاقية األسهم بالمجموعة، كمصروف بقائمة الدخل من تاريخ منحها، وعكس األثر 
قائمة . التغير في إعادة قياس القيمة العادلة عند التسوية يعترف به في تياطي أداء السهم بحقوق الملكيةالمتعلق بها في اح

 .التغيرات في حقوق الملكية
 
 الزكاة وضرائب الدخل  2-26
 

ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(، تخضع الشركة للزكاة وضريبة الدخل. يتم احتساب الزکاة علی أساس  وفقا
. يتم تحميل ضريبة قائمة التغيرات في حقوق الملكيةی وصافي الدخل المعدل، أيهما أعلى، وتحمل علی الوعاء الزكوي التقريب

. يتم قيد قائمة التغيرات في حقوق الملكيةالدخل المحتسبة على الحصة في الربح المعّدل المتعلق بالمساهمين األجانب على 
 المبالغ اإلضافية، إن وجدت،عندما يتم تحديدها.

 
عديل ضريبة الدخل على أساس معدل ضريبة الدخل المطبق بالتغيرات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة يتم ت

المتعلقة بالفوارق المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة. يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة بالكامل باستخدام طريقة 
األسس الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في القوائم المالية. ال يتم االلتزام على الفروقات المؤقتة الناشئة بين 

احتساب ضريبة الدخل المؤجلة إذا نشأت من االعتراف المبدئي بالموجودات أو المطلوبات في معاملة أخرى غير دمج األعمال 
خاضع للضريبة. وت حدد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام والتي في وقت المعاملة ال تؤثر على الدخل أو الخسارة المحاسبية أو ال

المعدالت )والقوانين( الضريبية التي تم تنفيذها أو المنفذة بشكل أساسي بنهاية فترة التقرير ويتوقع تطبيقها عند تحقق أصل 
 ضريبة الدخل المؤجلة أو عند تسوية التزام ضريبة الدخل المؤجلة. 

 
الضريبية المؤجلة إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضريبة في المستقبل سوف تكون متاحة يتم االعتراف بالموجودات 

 والتي على أساسها يمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة.
 

ويتم إجراء مقاصة لموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني نافذ لمقاصة موجودات ومطلوبات 
ضريبة المتداولة وعندما ترتبط أرصدة الضريبة المؤجلة بنفس السلطات الضريبية. ويتم إجراء المقاصة بين الموجودات ال

والمطلوبات الضريبية المتداولة عند وجود حق قانوني نافذ للمنشأة إلجراء المقاصة ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي 
 زام في نفس الوقت.المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلت

 
 االعتراف باإليرادات 2-27
 
 االعتراف بأقساط التأمين وإيرادات عموالت إعادة التأمين (أ)
 

يتم االعتراف بإجمالي أقساط التأمين وعموالت إعادة التأمين مع بداية مخاطر التأمين. يتم تسجيل الجزء من أقساط التأمين 
في المستقبل كأقساط تأمين وعموالت إعادة التأمين غير المكتسبة، على التوالي، كما وعموالت إعادة التأمين التي سيتم اكتسابها 

 يتم تأجيلها على أساس ثابت وفقاً لفترة تغطية الوثيقة ذات العالقة.
 

التأمين يتم قيد األقساط المكتسبة من إعادة التأمين المفترض، إن وجدت، كإيرادات بنفس الطريقة كما لو تم اعتبار أقساط إعادة 
 كإجمالي أقساط التأمين.

 
 إيرادات العموالت وإيرادات توزيعات األرباح  (ب)
 

يتم االعتراف بإيرادات العموالت من الودائع قصيرة األجل والودائع طويلة األجل واستثمارات متاحة للبيع واستثمارات محتفظ 
الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بإيرادات توزيعات بها حتى تاريخ االستحقاق على أساس زمني تناسبي باستخدام طريقة معدل 

األرباح عندما ينشأ حق استالم توزيعات لألرباح. يتم االعتراف باإليرادات من صندوق المنافذ للتأمين، وهو طرف خارجي، 
 كإيرادات أخرى على أساس المعلومات المالية ربع السنوية الصادرة عن مدير الصندوق.
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 محاسبية الهامة )تتمة(ملخص السياسات ال 2

 
 عقود اإليجار 2-28
 

عندما تنقل شروط عقود اإليجار لحد كبير كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر.  ةتصنّف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي
تشغيلية. يتم تحميل اإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجار  إيجاراتاألخرى على أنها  الإليجاراتتصنَّف جميع 

 التشغيلي على قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار التشغيلي.
 
 تاريخ التداول المحاسبي 2-29
 

الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ يتم االعتراف أو إلغاء االعتراف بكافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع 
الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع الموجودات المالية هي العمليات 

 ارف عليها في السوق.التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتع
 
 موسمية العمليات 2-30
 

 ال توجد تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين.
 

 التقديرات المحاسبية الهامة 3
 

تتوافق  نادراً ماتقوم الشركة بإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. 
التقديرات المحاسبية، بحكم تعريفها، مع النتائج الفعلية. إن التقديرات واالفتراضات التي تتضمن مخاطر هامة في إحداث تعديل 

 جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية موضحة أدناه:
 

 التأمينالمطلوبات الناتجة عن مطالبات بموجب عقود  أ(
 

ينبغي استخدام حكم اإلدارة إلى حد كبير في تقدير المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق الناشئة من المطالبات بموجب وثائق التأمين. 
تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى وضع افتراضات هامة حول عوامل متعددة تنطوي على اآلراء المختلفة وعدم التأكد والذي 

وله احتماالت جوهرية متباينة، ويمكن أن تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد ينتج عنها تغيرات  قد يكون متنوعا
 مستقبلية في المطلوبات المقدرة. 

 

لنهائية وبالتحديد، ينبغي إعداد تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المدرجة بتاريخ قائمة المركز المالي وللتكلفة ا
من قبل اإلدارة في تقدير  ةالمتبع ةالرئيسي األساليبقائمة المركز المالي. إن  المتوقعة للمطالبات المتكبدة غير المدرجة بتاريخ

التكلفة للمطالبات المدرجة وللمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها يتمثل في استخدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق 
 تسوية المطالبات المستقبلية.

 

ً أو تحكيمياً، إن وجدت، لكل حالة على حدة. يقوم عادة خبراء تقدير الخسائر  يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قراراً قضائيا
المطالبات المستقلين بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، و

 ، على أساس ربع سنوي.المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها
 

تطور  بشكل ربع سنوينزاعات مع احتمال التخلف عن السداد من قبل معيدي التامين. تراقب الشركة لتتعرض الشركة 
 النزاعات ومدى قوة معيدي التأمين. 

 
 انخفاض قيمة أقساط وأرصدة التأمين المدينة والشهرة ب(

 

يكون من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ يتم وضع تقدير للمبالغ غير القابلة للتحصيل من األقساط المدينة، إن وجدت، عندما 
ً للشروط األصلية لوثيقة التأمين. يتم إعداد هذا التقدير لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية كالً على حدة. أما بالنسبة  المدين طبقا

ً لفترة ت أخر السداد والخبرة للمبالغ غير الجوهرية التي تأخر سدادها، فيتم تقييمها بشكل اجمالي ويتم تقدير مخصص لها وفقا
 السابقة للشركة.

 

يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من الشهرة على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع أن يدرها األصل. وفي 
 ة الدخل.حال كان المبلغ المستلم أقل من القيمة الدفترية، يتم تحميل الفرق كخسارة انخفاض في القيمة على قائم
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 )تتمة( التقديرات المحاسبية الهامة 3

 
 انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع ج(
 

تعتبر الشركة االستثمارات المتاحة للبيع منخفضة القيمة عندما يكون هناك انخفاض جوهري أو طويل االمد في القيمة العادلة 
على االنخفاض في القيمة. إن تحديد ما هو "انخفاض جوهري" أو بأقل من تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر 

"انخفاض طويل األمد" يتطلب قدراً كبيراً من التقدير. باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتقييم عوامل أخرى، بما في ذلك التقلبات 
 خصم لالستثمارات غير المدرجة.العادية في سعر السهم لالستثمارات المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل ال

 

 نقد وما يماثله 4
 

 مما يلي: المدرج في قائمة المركز المالييتكون النقد وما يماثله 
 

 2018 2017 

   
 100,400 38,268 بنكية ونقديةأرصدة 
 17,376 7,796 ألجل مع فترات إستحقاق خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداعودائع 

 46,064 117,776 
 

تم ايداع الودائع ، 2018ديسمبر  31ثمارية. كما في يتم إيداع النقد لدى البنوك مع أطراف لديها تصنيف ائتماني بدرجة است
 %1.45وتحقق إيرادات عموالت بمعدل  من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع ألجل لدى بنوك محلية بتواريخ استحقاق أصلية أقل

 ( سنويا.%1.70إلى  %1.45: 2017ديسمبر  31) %2.75إلى 
 

 ودائع قصيرة األجل وطويلة األجل  5
 

يتم إيداع الودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية بفترة استحقاق أصلية أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل أو تساوي اثني عشر شهراً 
 ( سنويا.%2.75إلى  %1.70: 2017) %3.90إلى  %2.00حققت تلك الودائع إيرادات مالية بنسبة من تاريخ اإليداع. 

 
 %4.10إلى  %2.25إن الودائع طويلة األجل تمثل ودائع محتفظ بها لدى بنوك مختلفة، ويتراوح معدل العمولة المتحقق منها 

 .2023فبراير  8( سنويا وتستحق في %4.10إلى  2.25%: 2017)
 

 أقساط وأرصدة تأمين مدينة، صافي 6
 

 2018 2017 

   

 149,114 201,311 ذمم مدينة من حاملي وثائق التأمين

 114 32 ذمم مدينة من وسطاء ووكالء التأمين

 15,943 21,368 (17ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 14,163 18,975 ومؤمنين آخرين ذمم مدينة من معيدي التأمين

 241,686 179,334 

 (25,936) (45,352) (17مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 

 196,334 153,398 
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 )تتمة( أقساط وأرصدة تأمين مدينة، صافي 6

 
 إن تحليل أعمار الذمم المدينة من عقود التأمين وإعادة التأمين كما يلي:

 

 

غير متأخرة 
السداد وغير 

 المجموع غير منخفضة القيمةلكنها متأخرة السداد و منخفضة القيمة 

  
91 – 180 
 يوما  

181 – 360 
 يوما  

 360أكثر من 
  يوما  

      

 196,334 8,291 36,027 61,199 90,817 2018ديسمبر  31

 153,398 7,622 19,052 41,645 85,079 2017ديسمبر  31

 
تتكون الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء والوسطاء وشركات التأمين بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية وشركات 

 90الشرق األوسط وأوروبا. تنص شروط العمل الخاصة بالشركة عموماً على أن يتم سداد األقساط خالل  كال إعادة التأمين في
 يوماً. تتطلب الترتيبات مع معيدي التأمين عادة التسديد إذا تجاوز الرصيد مبلغ معين متفق عليه.

 
 فيما يلي حركة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:

 

 2018 2017 

   

 25,420 25,936 يناير 1

 5,682 20,422 (17مخصص السنة )إيضاح 

 (2,307) (1,006) (17خالل السنة )إيضاح  مخصصات معكوسة

 (2,859) - خالل السنة ديون معدومة

 25,936 45,352 ديسمبر 31

 
الحصول على ضمانات من المتوقع استرداد جميع أقساط وأرصدة التأمين المدينة غير منخفضة القيمة. ليس من عادة الشركة 

 غير مضمونة. هي على هذه الذمم المدينة، وبالتالي
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 استثمارات 7

 
 ما يلي: الستثماراتتشمل ا

 

 2018 2017 

   عمليات التأمين

 239,927 415,131 متاحة للبيع

 78,836 78,820 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 318,763 493,951 المجموع

   

   عمليات المساهمين

 155,862 178,264 متاحة للبيع

 60,000 60,000 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 215,862 238,264 المجموع

   

 534,625 732,215 مجموع االستثمارات

 
 تصنف األوراق المالية االستثمارية كاآلتي:

 

 استثمارات متاحة للبيع (1

 

 المجموع دولية محلية 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       عمليات التأمين

 173,788 335,174 39,495 50,191 134,293 284,983 سندات حكومية

 48,040 59,718 30,434 40,243 17,606 19,475 سندات أخرى

 18,099 20,239 - - 18,099 20,239 صناديق االستثمار

 239,927 415,131 69,929 90,434 169,998 324,697 متاحة للبيع

       

       عمليات المساهمين

 102,695 109,603 25,452 22,760 77,243 86,843 سندات حكومية

 36,203 28,228 12,307 11,228 23,896 17,000 سندات أخرى

 - 9,644 - - - 9,644 االستثمارصناديق 

 16,964 30,789 - - 16,964 30,789 حقوق ملكية

 155,862 178,264 37,759 33,988 118,103 144,276 متاحة للبيع
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 استثمارات )تتمة( 7

 

 استثمارات متاحة للبيع )تتمة( (1
 

 فيما يلي حركة استثمارات متاحة للبيع:
 

 
عمليات 
  التأمين

عمليات 
 المجموع  المساهمين

      

 395,789  155,862  239,927 2018يناير  1كما في 

 242,773  50,087  192,686 مشتريات

 (31,284)  (19,256)  (12,028) استبعادات

 (127)  (57)  (70) إطفاء عالوة من استثمارات متاحة للبيع

 782  173  609 زيادة  خصم على استثمارات متاحة للبيع

 (2,007)  (2,007)  - االنخفاض في القيمة

 (12,531)  (6,538)  (5,993) التغيرات في القيمة العادلة الستثمارات

 593,395  178,264  415,131 2018ديسمبر  31كما في 

      

 295,276  160,466  134,810 2017يناير  1كما في 

 171,408  43,806  127,602 مشتريات

 (68,357)  (45,414)  (22,943) استبعادات

 (228)  (149)  (79) إطفاء عالوة من استثمارات متاحة للبيع

 211  69  142 خصم على استثمارات متاحة للبيع زيادة

 (1,822)  (1,822)  - االنخفاض في القيمة

 (699)  (1,094)  395 في القيمة العادلة الستثمارات التغيرات

 395,789  155,862  239,927 2017ديسمبر  31كما في 

      
( في نجم لخدمات 1,923,078: 2017سهم ) 1,923,078على  2018ديسمبر  31تشتمل استثمارات متاحة للبيع كما في 

 التأمين، ومحتفظ بها لدى الشركة بدون قيمة.
 

 للبيع:فيما يلي حركة احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة 
 

 
عمليات 
  التأمين

عمليات 
 المجموع  المساهمين

      

 (752)  (264)  (488) 2018يناير  1كما في 

 (10,232)  (4,239)  (5,993) خسائر غير مكتسبة

 (965)  (965)  - محققة من استبعادات خسائر

 (1,334)  (1,334)  - صافي -انخفاض في القيمة 

 (13,283)  (6,802)  (6,481) 2018ديسمبر  31كما في 

      

 (53)  830  (883) 2017 يناير 1كما في 

 (1,277)  (1,915)  638 غير مكتسبةأرباح )خسائر( 

 (1,448)  (1,205)  (243) محققة من استبعاداتخسائر 

 2,026  2,026  - صافي -القيمة  في انخفاض

 (752)  (264)  (488) 2017ديسمبر  31كما في 
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 استثمارات )تتمة( 7

 

 استثمارات متاحة للبيع )تتمة( (1
 

 يتكون احتياطي القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع مما يلي:
 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       

 2,600 1,364 1,406 1,052 1,194 312 غير مكتسبةأرباح 

 (3,352) (14,647) (1,670) (7,854) (1,682) (6,793) غير مكتسبةخسائر 

 (6,481) (488) (6,802) (264) (13,283) (752) 

 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (2
 

 138,8بمبلغ  2018ديسمبر  31عدل ثابت كما في متمثل االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، سندات محلية ب
 مليون لاير سعودي(. 138,8: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي )

 
 فما يلي الحركة في استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 

 
عمليات 
  التأمين

عمليات 
 المجموع  المساهمين

      

 138,836  60,000  78,836 2018يناير  1كما في 

 -  -  - مشتريات

 (16)  -  (16) استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقإطفاء عالوة 

 138,820  60,000  78,820 2018ديسمبر  31كما في 

      

 135,000  60,000  75,000 2017يناير  1كما في 

 3,844  -  3,844 مشتريات

 (8)  -  (8) إطفاء عالوة استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 138,836  60,000  78,836 2017ديسمبر  31كما في 

      
 

 واحتياطيات المطالبات القائمةحصة معيدي التأمين من  8
 

 شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي.   12من المتوقع استالم جميع المبالغ المستحقة من معيدي التأمين خالل 
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 ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة 9

 
 ممتلكات ومعدات (أ)

 معدات أثاث وتركيبات 
أعمال رأسمالية 

 المجموع قيد التنفيذ

2018     

     التكلفة

 22,766 705 12,835 9,226 يناير 1

 2,564 - 2,059 505 إضافات

 (752) (705) - (47) استبعادات / تحويل

 24,578 - 14,894 9,684 ديسمبر 31

     

     االستهالك المتراكم

 (15,750) - (8,843) (6,907) يناير 1

 (2,696) - (1,732) (964) (20المحّمل للسنة )إيضاح رقم 

 47 - - 47 استبعادات

 (18,399) - (10,575) (7,824) ديسمبر 31

     

     صافي القيمة الدفترية

 6,179 - 4,319 1,860 ديسمبر 31

 

 معدات ركيباتأثاث وت 
أعمال رأسمالية 

 المجموع قيد التنفيذ

2017     

     التكلفة

 19,243 564 10,338 8,341 يناير 1

 3,523 141 2,497 885 إضافات

 22,766 705 12,835 9,226 ديسمبر 31

     

     االستهالك المتراكم

 (13,173) - (7,352) (5,821) يناير 1

 (2,577) - (1,491) (1,086) (20المحّمل للسنة )إيضاح رقم 

 (15,750) - (8,843) (6,907) ديسمبر 31

     

     صافي القيمة الدفترية

 7,016 705 3,992 2,319 ديسمبر 31

 
 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 همة سعودية()شركة مسا

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
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 ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة )تتمة( 9
 

 غير ملموسةموجودات  )ب(
 

 2018 2017 

 
برامج 

 حاسب آلي
برامج قيد 

 المجموع التطوير
برامج 
 حاسب آلي

برامج قيد 
 المجموع التطوير

       التكلفة

 16,790 4,119 12,671 21,120 46 21,074 يناير 1

 8,403 - 8,403 10,668 - 10,668 إضافات

 (1,383) (1,383) - - - - تحويالت

 (2,690) (2,690) - - - - شطب

 21,120 46 21,074 31,788 46 31,742 ديسمبر 31

       

       اإلطفاء المتراكم

 (8,806) - (8,806) (11,137) - (11,137) يناير 1

 (2,331) - (2,331) (4,081) - (4,081) إطفاء

 (11,137) - (11,137) (15,218) - (15,218) ديسمبر 31

 16,524 46 16,570 9,937 46 9,983 

 
 مستحقات ومطلوبات أخرى 10

 

 2018 2017 

   عمليات التأمين:

 20,419 21,862 رواتب مستحقة

 10,519 12,631 عموالت مستحقة

 1,335 1,351 رسوم تنظيمية

 25,582 26,670 شيكات غير مطالب بها

 68,147 44,677 ذمم دائنة إلى موردين 

 4,540 5,139 أخرى

 112,330 130,542 

    عمليات المساهمين:

 1,020 1,249 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 131,562 113,579 المجموع

 
 فائض توزيع مستحق 11

 

 2018 2017 

   

 8,198 7,422 يناير 1كما في 

 5,530 7,432 السنةمجموع الدخل العائد لعمليات التأمين خالل 

 (6,306) (2,646) فائض مدفوع لحاملي الوثائق

 7,422 12,208 ديسمبر 31كما في 
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 التزامات منافع الموظفين 12

 
 وصف عام للخطة 12-1
 

عند تطبق الشركة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة 
انتهاء خدمات الموظفين وفقاً للخطة على أساس رواتبهم وبدالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية 
خدماتهم، كما هو مبين في الشروط المنصوص عليها في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. إن خطط مكافآت نهاية الخدمة 

 مولة ويتم استيفاء التزامات سداد المكافآت عند استحقاقها.للموظفين هي خطط غير م
 

  2018 2017 

    

 22,402 24,744  يناير 1

 2,299 2,800  تكلفة الخدمة الحالية

 908 1,151  مصروف فائدة

 (865) (409)  مدفوعات

 24,744 28,286  ديسمبر 31

 
 المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل والدخل الشامل اآلخر  12-2
 

 الموظفين: خر المتعلقة بالتزامات منافعفيما يلي المبالغ المعترف بها في قائمة الدخل والدخل الشامل اآل
 

  2018 2017 

    

 2,299 2,800  تكلفة الخدمة الحالية

 908 1,151  مصروف فائدة

 3,207 3,951  به في الربح أو الخسارةمجموع المبلغ المعترف 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 12-3
 

  2018 2017 

    

 %4.35 %4,85  معدل الخصم

 %5.0 %5.0  معدل نمو الرواتب

 سنة 60 سنة 60  سن التقاعد
 

 تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية 12-4
 

 منافع الموظفين األثر على التزامات التغير في االفتراض 

 
الزيادة في 
 االفتراض

النقص في 
 االفتراض

الزيادة في 
 االفتراض

النقص في 
 االفتراض

     

 2,530 (2,610) %1 %1 معدل الخصم

 (2,628) 2,497 %1 %1 الرواتب معدل نمو
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 التزامات منافع الموظفين )تتمة( 12

 
 تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية )تتمة( 12-4

 
تستند تحليالت الحساسية إلى التغير في أي افتراض مع بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، ليس من المرجح 
حدوث ذلك، وقد تكون التغيرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسية التزام المنافع المحددة إلى االفتراضات 

في  وحدة االئتمان المخططةة )القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة التي تحسب بطريقة االكتوارية الجوهرية، فإن نفس الطريق
نهاية الفترة المشمولة بالتقرير( قد تم تطبيقها عند حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. لم تتغير طريقة وأنواع االفتراضات 

 ة.المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية مقارنة بالسنة السابق
 

 احتياطيات فنية 13
 
 واالحتياطيات المطالبات القائمةصافي  .أ

 
 واالحتياطيات على ما يلي: المطالبات القائمةيشتمل صافي 

 

 2018 2017 

   
 284,542 310,497 مطالبات قائمة

 (20,256) (32,656) ناقصا: القيمة القابلة للتحقق من الخردة والتعويضات

 277,841 264,286 
 496,716 616,039 واحتياطيات أخرى مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 893,880 761,002 

   ناقًصا:
 (120,206) (98,534) المطالبات القائمةحصة معيدي التأمين من  -
 (34,548) (46,481) احتياطيات أخرىو مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين من  -

 (145,015) (154,754) 

 606,248 748,865 واالحتياطيات المطالبات القائمةصافي 
 

مليون لاير سعودي  145.4ما قيمته  2018ديسمبر  31المنتهية في  واالحتياطيات للسنة المطالبات القائمةتبلغ التغيرات في 
 مليون لاير سعودي(. 154.4: 2017)
 
 تأمين غير مكتسبةالحركة في صافي أقساط  .ب
 

 تشتمل الحركة في صافي أقساط تأمين غير مكتسبة على ما يلي:
 

                    2018  

 صافي إعادة التأمين إجمالي 
    

 322,971 (22,059) 345,030 الرصيد في بداية السنة
 1,295,375 (150,485) 1,445,860 أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة

 (1,248,428) 154,269 (1,402,697) مكتسبة خالل السنةأقساط تأمين 

 369,918 (18,275) 388,193 الرصيد كما في نهاية السنة
 

                    2017 

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 
    

 261,217 (29,078) 290,295 الرصيد في بداية السنة
 1,299,874 (199,603) 1,499,477 أقساط تأمين مكتتبة خالل السنة
 (1,238,120) 206,622 (1,444,742) أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

 322,971 (22,059) 345,030 الرصيد كما في نهاية السنة
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 احتياطيات فنية )تتمة( 13

 
 الحركة في تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة .ج
 

 فيما يلي الحركة في تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة:
 

                   2018 

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 

    

 23,874 (4,284) 28,158 الرصيد في بداية السنة

 70,333 (25,453) 95,786 المتكبد خالل السنة

 (76,898) 25,606 (102,504) اإلطفاء خالل السنة

 17,309 (4,131) 21,440 الرصيد كما في نهاية السنة

 

                   2017 

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 

    

 13,706 (5,424) 19,130 الرصيد في بداية السنة

 88,343 (24,924) 113,267 المتكبد خالل السنة

 (78,175) 26,064 (104,239) اإلطفاء خالل السنة

 23,874 (4,284) 28,158 الرصيد كما في نهاية السنة

 
  محتملة وارتباطات مطلوبات 14

 
 محتملة مطلوبات )أ(
 
مليون لاير سعودي( خالل  6.6: 2017مليون لاير سعودي ) 11.4بمبلغ  متنوعة أصدرت الشركة ضمانات بنكية (1)

 سياق أعمالها االعتيادية.
 
من غير العملي  تعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع إلجراءات قانونية في سياق العمل االعتيادي. وفي حين أنه (2)

توقع أو تحديد النتائج النهائية لجميع اإلجراءات القانونية المعلقة أو المهددة، فإن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه 
 اإلجراءات )بما في ذلك الدعاوى القضائية( سيكون لها تأثير جوهري على نتائجها ومركزها المالي.

 
 ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية )ب(

 
ديسمبر  31الشركة إيجارات تشغيلية لمكاتبها والتي مدتها عموما سنة واحدة. بلغت مصاريف اإليجار للسنة المنتهية في لدى 

مليون لاير سعودي(. لم يكن هناك ارتباطات إيجار جوهرية قائمة في  4.9: 2017مليون لاير سعودي ) 5.8ما قيمته  2018
 .2018ديسمبر  31
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 ة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةتحديد القيمة العادل 15

 
السوق بتاريخ مساهمي القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين 

 القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن العملية تمت إما:
 
 االلتزام؛ أوفي السوق الرئيسي المتاح لألصل أو  -
 في ظل غياب سوق رئيسي، في أكثر األسواق منفعة لألصل أو االلتزام. -

 
 إن القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة بقائمة المركز المالي ال تختلف بشكل كبير عن قيمها الدفترية المدرجة بالقوائم المالية.

 العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها:تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد القيمة 
 

 المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس؛  سواق نشطة لألدواتفي أ  متداولة: هي أسعار 1المستوى 
 

مدخالت تستند جميعها لتقييم أخرى  أساليبالنشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو  في األسواق متداولةأسعار هي : 2المستوى 
 هامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق؛ و

 
 أي من مدخالتها الهامة على بيانات قابلة للمالحظة في السوق. على : طرق تقييم ال تستند3المستوى 

 
 القيم الدفترية والقيمة العادلة (أ)

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

الهرمي القيمة العادلة بالنسبة لقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات 
 بشكل معقول للقيمة العادلة. المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية مقاربة
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 القيم الدفترية والقيمة العادلة )تتمة( (أ)
 
 القيمة العادلة  

 
القيمة 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الدفترية

      
2018      

      
 بالقيمة العادلةموجودات مالية مقاسة 

      )عمليات التأمين(
      استثمارات متاحة للبيع

 335,174 - - 335,174 335,174 سندات حكومية -

 59,718 - - 59,718 59,718 سندات أخرى -
 20,239 - - 20,239 20,239 صناديق استثمار -

 415,131 415,131 - - 415,131 

      
 بالقيمة العادلةموجودات مالية مقاسة 
      )عمليات المساهمين(
      استثمارات متاحة للبيع

 109,603 - - 109,603 109,603 سندات حكومية -

 28,228 - - 28,228 28,228 سندات أخرى -
 9,644 - - 9,644 9,644 صناديق استثمار -
 30,789 - - 30,789 30,789 حقوق ملكية -

 178,264 178,264 - - 178,264 

 
 القيمة العادلة  

 
القيمة 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الدفترية

      
2017      

      
 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

      )عمليات التأمين(
      استثمارات متاحة للبيع

 173,788 - - 173,788 173,788 سندات حكومية -
 48,040 - - 48,040 48,040 سندات أخرى -
 18,099 - - 18,099 18,099 صناديق استثمار -

 239,927 239,927 - - 239,927 

      
 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

      )عمليات المساهمين(

      استثمارات متاحة للبيع
 102,695 - - 102,695 102,695 سندات حكومية -
 36,203 - - 36,203 36,203 سندات أخرى -
 16,964 - - 16,964 16,964 حقوق ملكية -

 155,862 155,862 - - 155,862 
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 معلومات القطاع 16

 
يتم تحديد القطاعات التشغيلية لغرض بيان معلومات القطاع على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتها 

 من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها. يالتشغيل إدارة الشركة بصفته صانع القراربانتظام من قبل مجلس 
 

التي يتم  تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية. يتم قياس إيرادات األطراف الخارجية
بطريقة تتوافق مع تلك الواردة في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات  إبالغ مجلس اإلدارة عنها

 والمطلوبات التشغيلية.
 
 لخاصة بتأمين الحوادث وااللتزام. تم تجميع نتائج القطاعات ا2018يناير  1أساس التجزئة لربح وخسارة القطاع منذ  تعديلتم 

هندسي وتأمين الحوادث العامة األخرى وخطوط حماية األعمال باعتبارها خط أعمال آخر. يعتمد والتامين البحري والتأمين ال
 األعمال هذه في إجمالي األقساط المكتسبة من جميع خطوط األعمال.التجميع على مساهمة كل من خطوط 

 
بالصافي،  -دي التأمين المدينة ال تشتمل موجودات القطاع على نقد وما يماثله وودائع قصيرة األجل وأقساط وأرصدة معي

وممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة وودائع طويلة األجل ومصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى واالستثمارات 
مستحقة من الوديعة النظامية. وبالتالي، فهي مدرجة نظامية وإيرادات ومطلوب من عمليات المساهمين/ التأمين والشهرة ووديعة 

وأرصدة معيدي  فائض توزيع مستحقموجودات غير موزعة.  وال تشتمل مطلوبات القطاع على مطلوبات مستحقة وأخرى وفي 
منافع الموظفين وزكاة وضريبة الدخل ومطلوب لعمليات  اتتأمين دائنة وأقساط تأمين مقدمة ومطلوب لطرف ذي عالقة والتزام

 د العربي السعودي. وبالتالي، فهي مدرجة في مطلوبات غير موزعة.مؤسسة النقوأرباح مستحقة لالمساهمين/ التأمين 
 

في القطاعات ذات الصلة  - التشغيلرئيس قسم  -الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى صانع القرار هذه ال يتم تقديم تقرير ب
 ويتم مراقبتها على أساس مركزي.

 
 سب منتجاتها وخدماتها ولديها القطاعات التالية المفصح عنها:ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم الشركة إلى وحدات عمل ح

 
 مركبات -
 ممتلكات -
 صحي؛ و -
 خرىاأل -
 

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة 
 في القوائم المالية.

 
ً ألسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية، وتتم بنفس شروط التعامل مع وفي حالة توقع حدوث أية معاملة،  فأنها تتم وفقا

األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي يتم حذفها على 
 مستوى القوائم المالية للشركة.
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ومجموع إيراداتها  2017ديسمبر  31و 2018ديسمبر  31إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنها لمجموع موجودات ومطلوبات الشركة في إن المعلومات المتعلقة بالقطاع المقدمة 

 ومصاريفها وصافي دخلها للسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ مبينة كما يلي:
 

 عمليات التأمين 

 أخرى صحي ممتلكات مركبات 2018
 المجموع
 الفرعي

عمليات 
 المجموع المساهمين

        

        الموجودات

 18,275 - 18,275 7,521 783 9,971 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 98,534 - 98,534 72,535 33 22,465 3,501 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 يتم اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة لم حصة معيدي التأمين من 

 46,481 - 46,481 7,209    - 6,728 32,544 واحتياطيات أخرى

 21,440 - 21,440 2,192 3,805 2,889 12,554 مؤجلة تأمين تكاليف اقتناء وثائق

 184,730 - 184,730 89,457 4,621 42,053 48,599 قطاعيةموجودات 

 2,023,061 638,571 1,384,490     موجودات غير موزعة

 2,207,791 638,571 1,569,220     مجموع الموجودات

        

        المطلوبات وحقوق الملكية

 388,193 - 388,193 37,506 136,372 23,276 191,039 أقساط تأمين غير مكتسبة

 4,131 - 4,131 1,708 178 2,245 - مكتسبةعمولة إعادة تأمين غير 

 277,841 - 277,841 138,483 51,797 56,735 30,826 مطالبات قائمة

 616,039 - 616,039 111,017 64,092 28,317 412,613 واحتياطيات أخرى مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 1,286,204 - 1,286,204 288,714 252,439 110,573 634,478 مطلوبات القطاع

 921,587 638,571 283,016     غير الموزعة المطلوبات وحقوق الملكية

 2,207,791 638,571 1,569,220     مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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 عمليات التأمين 

 أخرى صحي ممتلكات مركبات 2017
 المجموع
 الفرعي

عمليات 
 المجموع المساهمين

        

        الموجودات

 22,059 - 22,059 8,561 196 13,300 2 من أقساط تأمين غير مكتسبةحصة معيدي التأمين 

 120,206 - 120,206 85,727 289 31,670 2,520 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
واحتياطيات  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين من 

 34,548 - 34,548 3,189 - 1,303 30,056 أخرى

 28,158 - 28,158 3,819 3,236 3,213 17,890 مؤجلة تأمين تكاليف اقتناء وثائق

 204,971 - 204,971 101,296 3,721 49,486 50,468 قطاعيةموجودات 

 1,801,825 574,534 1,227,291     موجودات غير موزعة

 2,006,796 574,534 1,432,262     مجموع الموجودات

        

     وحقوق الملكيةالمطلوبات 
  

  

 345,030 - 345,030 42,453 99,594 24,612 178,371 أقساط تأمين غير مكتسبة

 4,284 - 4,284 1,414 - 2,870 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 264,286 - 264,286 143,856 36,903 58,848 24,679 مطالبات قائمة

 496,716 - 496,716 88,236 62,436 25,073 320,971 واحتياطيات أخرى مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 1,110,316 - 1,110,316 275,959 198,933 111,403 524,021 مطلوبات القطاع

 896,480 574,534 321,946     غير الموزعة المطلوبات وحقوق الملكية

 2,006,796 574,534 1,432,262     وحقوق الملكيةمجموع المطلوبات 
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 عمليات التأمين 

 أخرى صحي ممتلكات مركبات 2018
 المجموع
 الفرعي

عمليات 
 المجموع المساهمين

        
        اإليرادات

        إجمالي أقساط تأمين مكتتبة
 مباشرة -

 141,518 - 141,518 6,375 24,385 215 110,543 التجزئه -
 26,549 - 26,549 548 16,268 324 9,409 منشآت صغيرة ومتوسطة -
 1,272,961 - 1,272,961 117,962 316,969 58,752 779,278 اتالشرك -

 4,832 - 4,832 1,328 - 3,504 - إعادة التأمين -
 899,230 62,795 357,622 126,213 1,445,860 - 1,445,860 

        أقساط إعادة تأمين مسندة
 (115,398) - (115,398) (40,612) (3,066) (33,604) (38,116) أجنبية -
 (35,087) - (35,087) (997) - (1,881) (32,209) محلية -
 (70,325) (35,485) (3,066) (41,609) (150,485) - (150,485) 

 1,295,375 - 1,295,375 84,604 354,556 27,310 828,905 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (43,163) - (43,163) 4,946 (36,776) 1,336 (12,669) التغيرات في أقساط غير مكتسبة

 (3,784) - (3,784) (1,038) 587 (3,329) (4) في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة التغيرات
 1,248,428 - 1,248,428 88,512 318,367 25,317 816,232 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 25,606 - 25,606 8,782 444 5,779 10,601 عموالت إعادة التأمين
 1,274,034 - 1,274,034 97,294 318,811 31,096 826,833 مجموع اإليرادات

        
        تكاليف ومصاريف االكتتاب
 912,574 - 912,574 50,861 245,864 20,002 595,847 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (86,835) - (86,835) (23,108) (2,272) (11,496) (49,959) حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة
 825,739 - 825,739 27,753 243,592 8,506 545,888 األخرى المدفوعة والمنافعصافي المطالبات 

 13,555 - 13,555 (5,373) 14,894 (2,113) 6,147 مطالبات قائمةفي  التغيرات
 21,672 - 21,672 13,191 256 9,206 (981) مطالبات قائمةفي حصة إعادة التأمين من  اتالتغير

 119,323 - 119,323 22,781 1,657 3,243 91,642 واحتياطيات أخرى مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنهافي  التغيرات
بالغ عنها مطالبات متكبدة لم يتم اإلفي حصة إعادة تأمين ل التغيرات

 (11,933) - (11,933) (4,019) - (5,426) (2,488) واحتياطيات أخرى
 968,356 - 968,356 54,333 260,399 13,416 640,208 تكبدةاألخرى الم والمنافعصافي المطالبات 
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 عمليات التأمين 

 أخرى صحي ممتلكات مركبات 2018
 المجموع
 الفرعي

عمليات 
 المجموع المساهمين

 
 102,504 - 102,504 12,442 21,766 8,374 59,922 تأمين تكاليف اقتناء وثائق

 1,070,860 - 1,070,860 66,775 282,165 21,790 700,130 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 
 203,174 - 203,174 30,519 36,646 9,306 126,703 صافي دخل االكتتاب

 

 

        مصاريف تشغيلية أخرى

 (165,445) (1,912) (163,533) (11,593) (41,704) (3,316) (106,920) مصاريف عمومية وإدارية

 46,129 11,447 34,682 - - - - إيرادات العمولة على الودائع

 
 (119,316) 9,535 (128,851) (11,593) (41,704) (3,316) (106,920) مجموع المصاريف التشغيلية األخرى

        

 83,858       مجموع الدخل للسنة

 (7,432)       مجموع الدخل العائد لعمليات التأمين

 
 76,426       مجموع الدخل للسنة العائد إلى المساهمين
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 التأمينعمليات  

 المجموع عمليات المساهمين الفرعي المجموع أخرى صحي ممتلكات مركبات 2017
        

        اإليرادات
        مكتتبةالتأمين الإجمالي أقساط 

        مباشرة -
 121,552 - 121,552 4,993 27,892 243 88,424 التجزئه -
 15,619 - 15,619 258 7,440 87 7,834 منشآت صغيرة ومتوسطة -
 1,354,040 - 1,354,040 128,292 230,534 68,835 926,379 اتالشرك -

 8,266 - 8,266 6,108 - 2,149 9 إعادة التأمين -

 1,022,646 71,314 265,866 139,651 1,499,477 - 1,499,477 

        أقساط إعادة تأمين مسندة
 (145,532)  (145,532) (45,108) 757 (44,950) (56,231) أجنبية -
 (54,071)  (54,071) (2,466) - (923) (50,682) محلية -

 (106,913) (45,873) 757 (47,574) (199,603) - (199,603) 

 1,299,874 - 1,299,874 92,077 266,623 25,441 915,733 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 (54,735) - (54,735) 1,795 26,618 (3,651) (79,497) التغيرات في أقساط غير مكتسبة

 (7,019) - (7,019) (4,787) (2,013) (214) (5) في حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة التغيرات

 1,238,120 - 1,238,120 89,085 291,228 21,576 836,231 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 26,064 - 26,064 9,413 25 6,747 9,879 التأمينعموالت إعادة 

 1,264,184 - 1,264,184 98,498 291,253 28,323 846,110 مجموع اإليرادات
        

  -      تكاليف ومصاريف االكتتاب
 911,992 - 911,992 33,680 238,781 16,859 622,672 إجمالي المطالبات المدفوعة

 (72,458) - (72,458) (14,137) (1,178) (3,018) (54,125) حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة

 839,534 - 839,534 19,543 237,603 13,841 568,547 صافي المطالبات والمكافآت األخرى المدفوعة
 37,449 - 37,449 28,699 (12,632) 6,756 14,626 مطالبات قائمةفي  التغيرات
 (22,252) - (22,252) (16,336) 326 (3,726) (2,516) مطالبات قائمةفي حصة إعادة التأمين من  اتالتغير

 واحتياطيات  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنهافي  التغيرات
 166,401 - 166,401 17,776 7,767 (10) 140,868 أخرى  

مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ في حصة إعادة تأمين ل التغيرات
 (27,186) - (27,186) 1,767 - 1,103 (30,056) واحتياطيات أخرى عنها

 993,946 - 993,946 51,449 233,064 17,964 691,469 صافي المطالبات والمنافع األخرى المتكبدة
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 القطاع )تتمة( معلومات 16
 

 عمليات التأمين 

 أخرى صحي ممتلكات مركبات 2017
 المجموع
 الفرعي

عمليات 
 المجموع المساهمين

        

 104,239 - 104,239 14,344 20,012 8,646 61,237 تأمين تكاليف اقتناء وثائق

 1,098,185 - 1,098,185 65,793 253,076 26,610 752,706 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 
 165,999 - 165,999 32,705 38,177 1,713 93,404 االكتتاب دخلصافي 

 
        مصاريف تشغيلية أخرى

 (135,465) (1,752) (133,713) (9,620) (31,452) (2,330) (90,311) مصاريف عمومية وإدارية

 35,183 12,165 23,018 - - - - إيرادات العمولة على الودائع واالستثمارات

 
 (100,282) 10,413 (110,695) (9,620) (31,452) (2,330) (90,311) مجموع المصاريف التشغيلية األخرى

        

 65,717       مجموع الدخل للسنة

 (5,530)       مجموع الدخل العائد لعمليات التأمين

 
 60,187       مجموع الدخل للسنة العائد للمساهمين
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 العالقة ذاتمعامالت وأرصدة األطراف  17

 
والشركات التي تعتبر  الرئيسيين موظفي إدارة الشركةالرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة و المساهمين العالقة ذاتاف تمثل األطر

فيها هذه األطراف المالكين الرئيسين فيها، ومنشآت أخرى مسيطر عليها مباشرة أو بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه 
مجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف تأثيراً هاماً. تعتمد سياسات وشروط تسعير هذه المعامالت من إدارة الشركة و

 واألرصدة المتعلقة بها: 2017و 2018ديسمبر  31العالقة خالل السنة المنتهية في  ذاتطراف أل
 

 
2018 2017 

 المساهمون الرئيسيون
 26,417 22,016 تأمين من المساهمين الرئيسيينالإجمالي أقساط   

 (52,273) (39,348) مسندة إلى المساهمين الرئيسيينالتأمين الأقساط إعادة 

 3,638 2,036 التأمين من المساهمين الرئيسيينعموالت إعادة 

 12,254 13,511 صافي المطالبات المدفوعة للمساهمين الرئيسيين

 15,086 12,015 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة للمساهمين الرئيسيين

 2,855 3,387 مصاريف محملة من المساهمين الرئيسيين

 247 487 حصة األداء المدفوعة

 
  

المنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو التي تمارس عليها األطراف 
   العالقة نفوذا  جوهريا ذات

 29,467 28,903 عالقة أخرى ذاتمن أطراف  إجمالي األقساط

 26,782 26,706 عالقة أخرى ذاتمسددة ألطراف الصافي المطالبات 
 

 اإلدارة خالل السنة: فيما يلي تعويضات كبار موظفي
 

 2018 2017 

   

 7,420 7,775 رواتب ومزايا

 400 495 التزامات منافع الموظفين

 8,270 7,820 

 
 1.3: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.8ما قيمته  2018ديسمبر  31بلغت أتعاب مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(.
 

الرئيسيين على أساس  موظفي اإلدارة األحكام التجارية. يتم تعويضالعالقة وفقا للشروط و ذاتيتم تنفيذ المعامالت مع األطراف 
 للشركة. شروط التوظيف ووفقا ألنظمة

 
 أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة أ()
 

 2018 2017 

   

 2,988 14,458 ذمم مدينة من حاملي الوثائق

 12,955 6,910 من معيدي التأمينذمم مدينة 

 21,368 15,943 

 (7,015) (6,009) ناقصا: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 15,359 8,928 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( العالقة ذاتاألرصدة والمعامالت مع أطراف  17

 
 أقساط التأمين وأرصدة إعادة التامين المدينة )تتمة( )أ(
 

 إن تحليل أعمار الذمم المدينة من عقود التأمين وإعادة التأمين كما يلي:
 

 

غير متأخرة السداد 
وغير منخفضة 

 غير منخفضة القيمةلكنها السداد ومتأخرة  القيمة
 

 المجموع

  
91 – 180  
 يوما  

181 – 360 
 يوما  

 360أكثر من 
  يوما  

      

 15,359 1,536 21 8,930 4,872 2018ديسمبر  31

 8,928 2,246 3,516 94 3,072 2017ديسمبر  31

 
 فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

 

 2018 2017 

   

 2,481 7,015 يناير 1

 4,534 - مخصص للسنة

 - (1,006) عكس

 7,015 6,009 ديسمبر 31

 
 مطلوب إلى طرف ذي عالقة ب()
 

 يمثل المطلوب لطرف ذي عالقة المبالغ المستحقة لشركة أكسا للتأمين )الخليج( ش.م.ب. )مقفلة( 
 

 أرصدة إعادة تأمين دائنة )ج(
 

 37.7: 2017ديسمبر  31 مليون ريـال سعودي ) 29.2مبلغ  2018ديسمبر  31كما في  الدائنةتتضمن أرصدة إعادة التأمين 
 دائنة ألطراف ذات عالقة. (مليون ريـال سعودي

 
 الزكاة وضريبة الدخل 18

 
 مكونات الوعاء الزكوي 18-1

 

 2018 2017 

   

 498,666 543,257 كما في بداية السنة حقوق الملكية

 47,822 56,580 بداية السنةمخصصات كما في 

 70,109 90,376 صافي الدخل المعدل

 (534,625) (732,215) استثمارات

 (253,380) (155,000) ودائع

 (7,016) (6,179) موجودات ثابتة

 (178,424) (203,181) الوعاء الزكوي التقريبي
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 18

 
 :2017و 2018ديسمبر  31فيما يلي حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  18-2
 

 المجموع ضريبة الدخل الزكاة 2018

    
 27,076 2,109 24,967 يناير 1

 17,435 6,146 11,289 مخصص للسنة
 (7,193) (5,995) (1,198) مدفوعات

 37,318 2,260 35,058 ديسمبر 31

 
 المجموع ضريبة الدخل الزكاة 2017

    
 18,961 3,303 15,658 يناير 1

 15,125 4,961 10,164 مخصص للسنة
 (7,010) (6,155) (855) مدفوعات

 27,076 2,109 24,967 ديسمبر 31

 
ديسمبر  31لم تكن ضريبة الدخل المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة أعاله جوهرية، وبناًء عليه، لم يتم االعتراف بها  كما في 

 .2017و 2018
 

 وضع ربوط الزكاة وضريبة الدخل 18-3
 

سعودي، والتي تم تخفيضها  مليون لاير 11.6بمبلغ  2012إلى  2009، أصدرت الهيئة ربوط للسنوات من 2014خالل عام 
ً إلى  مليون لاير سعودي. تقدمت الشركة باستئناف على ربط الهيئة لمطالبة إضافية ناشئة عن حاالت عدم السماح  8.5الحقا

لم توافق  مليون لاير سعودي. 4.87، تم تخفيض االلتزام إلى . وفقا لقرار اللجنة األولية 2012إلى  2009العديدة من السنوات 
. ليا"( على قرار اللجنة األوليةتقدمت الشركة باستئناف لدى لجنة االستئناف العليا )"اللجنة العو كة على قرار اللجنة األوليةالشر

مليون لاير  4.87، تلقت الشركة قرار اللجنة العليا والتي أيدت فيه قرار اللجنة االبتدائية. وتم إدراج  مبلغ 2018خالل عام 
 المالية. سعودي في هذه القوائم

 
مليون لاير سعودي  6.3مليون لاير سعودي و  5.3مع التزام إضافي يبلغ  2014و 2013قامت الهيئة بإصدار ربوط للسنتين 

هاتين السنتين. وال يزال الربط ل لهيئة وحصلت على شهادات محدودةعلى التوالي. تقدمت الشركة باستئناف على الربط األولي ل
 قيد الفحص من قبل الهيئة. 2017حتى  2015للسنوات من الزكوي وضريبة الدخل 

 
 بالصافي -إيرادات عموالت  19

 

 
2018 2017 

   عمليات التأمين:
 22,338 33,183 إيرادات عموالت
 374 975 توزيعات أرباح

 243 - (7)إيضاح  ربح محقق من األستبعاد
 63 524 أخرى

 34,682 23,018 

   عمليات المساهمين:
 12,001 11,346 إيرادات عموالت
 862 1,026 توزيعات أرباح

 1,205 965 (7)إيضاح  محقق من األستبعادربح 
 (1,822) (2,006) االنخفاض في القيمة

 (81) 116 أخرى

 11,447 12,165 
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 مصاريف عمومية وإدارية 20

 

 
2018 2017 

   عمليات التأمين:

 75,731 82,447 رواتب ومزايا

 3,207 3,951 التزامات منافع الموظفين

 10,428 5,888 قانونية ومهنيةأتعاب 

 7,080 17,007 تقنية المعلومات

 1,797 2,098 رحالت عمل

 392 617 طباعة وقرطاسية

 3,375 19,416 (6مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 

 9,783 11,099 رسوم نظامية

 2,579 2,696 (9استهالك )إيضاح 

 19,341 18,315 أخرى

 163,534 133,713 

   عمليات المساهمين:

 1,288 1,767 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 464 144 أخرى

 1,911 1,752 

 
 وديعة نظامية 21

 
لشركات التأمين الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي، يجب على الشركة أن تحتفظ من الالئحة التنفيذية  58طبقا للمادة رقم 

من رأس مالها المدفوع. يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك سعودي وال يمكن سحبها إال  %10بوديعة نظامية ال تقل عن 
 بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

 
 احتياطي نظامي 22

 
()ز( من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين الصادرة من قبل مؤسسة النقد 2) 70النظام األساسي للشركة والمادة رقم طبقا ألحكام 

من أرباحها السنوية، بعد تعديل الخسائر المتراكمة، إلى  %20العربي السعودي، يجب على الشركة أن تحول ما ال يقل عن 
من رأس مال الشركة المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على  %100احتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 

 مساهمي الشركة حتى تصفيتها.
  

 احتياطي حصة األداء 23
 

قدمت مجموعة أكسا )"المجموعة"( برنامج حصة األداء لموظفي شركات أكسا في جميع انحاء العالم والذي يهدف الى مكافأتهم 
المجموعة على المدى الطويل. يحفز هذا البرنامج الموظفين على استكمال عدد معين من السنوات عن دورهم في تحقيق أهداف 

. يتم إصدار ينمع الشركة، وذلك بالحصول على اسهم في شركة أكسا سوسيتي أنونيم )أكسا إس إيه( دون أي تكلفة على الموظف
ول عليها في تاريخ التسوية. تستند بعض أسهم شركة أكسا هذه األسهم خارج المملكة العربية السعودية ويحق للموظفين الحص

إس إيه على تحقق معايير األداء التي تحددها شركة أكسا إس إيه وفترة االستحقاق. تتحمل الشركة تكاليف هذه األسهم بموجب 
 ترتيبات إعادة التحميل في المجموعة، وتدفع إلى أكسا إس إيه بشكل مباشر. 

 
 31مليون لاير سعودي ) 0.34حصة األداء بمبلغ  احتياطي في التغيرات، قامت الشركة باالعتراف ب2018ديسمبر  31كما في 
، قامت الشركة باالعتراف بمصروف 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي(. خالل السنة المنتهية في  0.34: 2017ديسمبر 

 عودي( في قائمة الدخل فيما يتعلق بحصص األداء.مليون لاير س 0.48: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.65 همبلغ
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 رأس المال 24

 
: 2017ديسعمبر  31) 2018ديسعمبر  31مليون لاير سععودي فعي  450يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 

ريعاالت سععودية  10مليعون سعهم ( بقيمعة  45 :2017ديسمبر  31مليون سهم ) 45مليون لاير سعودي( والذي يتكون من  450
 لكل سهم.

 
بالشععركة علععى النحععو التععالي. يخضععع المسععاهمون فععي الشععركة للزكععاة  2017و 2018ديسععمبر  31كمععا فععي إن هيكععل المسععاهمة 

 وضريبة الدخل.
 

 
المصرح به 

 مدفوعال والمصّدر

 
 عدد األسهم
 )باآلالف(

 لاير سعودي
 )باآلالف(

   
 144,000 14,400 ش.م.ب )مقفلة( للتأمينأكسا الخليج 

 81,000 8,100 أكسا ميديترانيان القابضة إس إيه
 225,000 22,500 ملكية أسهم عامة

 45,000 450,000 

 إدارة المخاطر 25
 

 حوكمة المخاطر
 

الهيكل تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم 
التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المقدور عليها والمعروفة والتي تتوافق 
مع الخطة االستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس إدارة الشركة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين 

 ار التنظيمي واالئتمان والسيولة والعمالت األجنبية ومعدل العمولة والسوق.وإعادة التأمين واإلط
 

 هيكل إدارة المخاطر:
 

 مخاطر.بال والتحكم يتم تأسيس هيكل تنظيمي متماسك داخل الشركة من أجل تحديد وتقييم ومراقبة
 

 مجلس اإلدارة:
 

حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد االستراتيجيات والسياسات إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر 
 لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

 

 لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية:
 

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام تقييم المخاطر مع إدارة الشركة العليا سنوياً. تقوم إدارة المراجعة الداخلية كذلك بفحص كفاية 
جراءات ومدى التزام الشركة بهذه اإلجراءات من خالل القيام بعمليات مراجعة منتظمة، ومن ثم يتم رفع أية مالحظات أو اإل

 توصيات مباشرة إلى لجنة المراجعة.
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 إدارة المخاطر )تتمة( 25
 

 حوكمة المخاطر )تتمة(
 

 اإلدارة العليا:
 

يومي بهدف التأكد من تحقيق األهداف تعتبر اإلدارة العليا مسؤولة عن مهام األنشطة التشغيلية للشركة ومتابعتها بشكل 
 االستراتيجية للشركة وذلك ضمن اإلطار العام لسياسة الشركة في قبول المخاطر المحددة مسبقا.

 
 لجنة إدارة المخاطر:

 
 أنشأت لجنة المراجعة في الشركة لجنة إلدارة المخاطر تقوم باإلشراف على عمل إدارة المخاطر في الشركة وتقدم تقريرها إلى

 لجنة المراجعة على أساس دوري. تعمل اللجنة وفقا إلطار عمل أنشأه مجلس اإلدارة.
 

إن الهدف األساسي من إطار إدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة هو حماية الشركة من األحداث التي تعرقل تحقيق أهداف 
 األداء المالي، بما في ذلك عدم استغالل الفرص.

 
 ر التي تتعرض لها الشركة وطرق تخفيفها من قبل اإلدارة تتلخص أدناه: إن أهم أنواع المخاط

 
 إدارة مخاطر التأمين ومخاطر إعادة التأمين 25-1
 

إن المخاطر بموجب عقد التأمين هي احتمال وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ المطالبة الناتجة. وبحكم طبيعة عقد 
ائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به. إن المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة في عقود التأمين هي التأمين، فإن هذا الخطر عشو

اختالف دفعات المطالبات الفعلية أو توقيتها عن المتوقع لها. وتتأثر هذه بمدى تكرار حصول المطالبات وجسامتها، والمنافع 
جل. يتمثل هدف الشركة بناًء على ذلك في التأكد من توفر احتياطيات كافية الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األ

 لتغطية هذه المطلوبات.
 

يتم تقليل التعرض للخطر الوارد أعاله من خالل التنويع في محفظة كبيرة من عقود التأمين. يتم أيضاً تحسين تنوع المخاطر من 
االكتتاب بعناية وإدارة المطالبات بشكل متقن ومراجعة ربع سنوية  خالل اختيار وتنفيذ اإلرشادات الخاصة باستراتيجيات

 لالحتياطيات وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين. 
 
 والمركبات والتأمين العام اآلخر لحوادث وااللتزاماتتأمين ا (أ)
 

مال وتأمين السفر بغرض إن فئة الحوادث تشتمل على الحوادث الشخصية والتأمين على األموال وتأمين لكافة مخاطر األع
العمل. إن تأمين المسؤولية يشمل عموماً المسؤولية تجاه كافة األطراف األخرى ومسؤولية المنتج ومسؤولية صاحب العمل عن 

 تعويض العمال عن األعمال الناجمة عن اإلهمال خالل سير األعمال التجارية.
 

ن عن الضرر الذي يحصل لمركباتهم أو المسؤولية تجاه األطراف التأمين على المركبات مصمم لتعويض حاملي وثائق التأمي
 األخرى الناشئة من الحوادث. من الممكن أن يتلقى حاملو الوثائق أيضاً تعويضاً بخصوص احتراق أو سرقة مركباتهم. 

 
بالنسبة لوثائق الحوادث والمسؤولية والمركبات، فإن المخاطر الرئيسية هي المطالبات بخصوص الوفاة واإلصابات الجسدية 
واستبدال أو إصالح المركبات. يوجد لدى الشركة إجراءات لقبول المخاطر موضوعة بشكل جيد استناداً إلى عوامل االكتتاب 

ً إجراءات إدارة  الرئيسية مثل عمر السائق وخبرة السائق وطبيعة المركبة إلدارة جودة المخاطر التي تقبلها. كما أن لديها أيضا
 المخاطر لمراقبة التكاليف المرتبطة بالمطالبات. 

 
 الممتلكات (ب)
 

ات المفقودة. يمكن أن تأمين الممتلكات مصمم لتعويض حاملي الوثائق عن الضرر الذي يلحق بالممتلكات أو عن قيمة الممتلك
 الوثائق أيضاً تعويضاً عن خسارة األرباح الناتجة عن عدم القدرة على استخدام تلك الممتلكات المؤمن عليها.  يتلقى حاملي



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 (تتمةإيضاحات حول القوائم المالية )
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

53 

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 25
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فحص المخاطر الجوهرية المكتتب عليها بواسطة الشركة ضمن هذه الفئة بشكل فعلي من قبل مهندسي مخاطر مؤهلين للتأكد يتم 

 من كفاية وجود األمن والحماية ضد الحريق. كذلك تقوم الشركة بمتابعة طبيعة المخاطر المحتملة المتراكمة.
 
 النقل البحري (ج)
 

لتعويض حاملي الوثائق عن الحوادث في البحر والبر والجو الناجم عنها خسارة جزئية أو كلية إن التأمين البحري مصمم أساساً 
 للبضاعة و/ أو السلع )تأمين على الشحن(.

 
تتمثل استراتيجية االكتتاب بالنسبة لفئة أعمال النقل البحري في التأكد من توفير التغطية على أساس نوعية السفن المستخدمة 

 بعة. يتم التحقق من تفاصيل السفينة من خالل الوكاالت الدولية عند اتخاذ قرارات االكتتاب.وطرق الشحن المت
 
 الهندسي (د)
 

 :سي نوعين رئيسيين يتلخصان أدناهيغطي التأمين الهند
 
ل تأمين )كافة أخطار المقاولين( والذي يغطي فترة التشييد أو بناء المباني أو القيام بأعمال الهندسة المدنية كالمناز (1

 والمحالت ووحدات الشقق ومباني المصانع والطرق والمباني والجسور وأعمال الصرف الصحي والخزانات، و
 
تأمين )كافة أخطار التركيب( والذي يغطي فترة التشييد أو تركيب مصنع وآالت كمحطات الطاقة وتكرير النفط  (2

 ضمن مصنع وآالت.واالشغال الكيميائية واالسمنت واألساسات المعدنية أو أي منشأة تت
 

 تغطي فئة أعمال التأمين الهندسي التأمين على أعطال اآلالت والمعدات االلكترونية.
 

تأكد من وجود مستوى كاٍف من يتم فحص المخاطر الجوهرية المكتتب عليها بواسطة الشركة ضمن هذه الفئة بشكل فعلي لل
 وإدارة المشاريع. واألمن الحماية ضد الحريق

 
 حي والحمايةالتأمين الص (ه)
 

تم تصميم التأمين الصحي لتغطية المصاريف الطبية المتكبدة نتيجة المرض أو التوعك أو اإلصابة. إن هدف الوثيقة هو إعطاء 
ً لشروط تلك  حامل الوثيقة وموظفيه القدرة على استخدام مراكز طبية جيدة المستوى وأحدث العالجات والتكنولوجيا وذلك وفقا

 لشخصية لحاملي الوثائق.الوثيقة والظروف ا
 

 يغطي تأمين الحماية مخاطر الوفاة أو العجز الناتج عن حادث أو مرض وتعويض العضو أو المعالين في حالة الفقدان.
 

إن الخطر الرئيسي للتأمين الصحي والحماية والذي تواجهه الشركة هو زيادة التكاليف الطبية عن ما هو متوقع أو زيادة 
ألحداث استثنائية كانتشار األوبئة. إن استراتيجية االكتتاب تتضمن إدارة التعرض للمخاطر وتركزها ضمن المطالبات نتيجة 

اإلطار العام لقبول المخاطر وتحمل مخاطر مقبولة وتحسين استراتيجيات إعادة التأمين عبر الجمع بين اسناد إعادة التأمين مع 
طية اسناد إعادة تأمين. لدى الشركة إدارة مطالبات مركزية لمراقبة وإدارة معيدي تأمين معروفين وموافق عليهم وترتيبات تغ

 مطالبات التأمين الطبي.
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 مخاطر إعادة التأمين 25-2

 
خفض التعرض للمخاطر المالية الناشئة من المطالبات الكبيرة، بإبرام تقوم الشركة، كغيرها من شركات التأمين األخرى، وبهدف 

التنوع الكبير في  تدعم اتفاقيات إعادة التأمين هذا عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين خالل سير العمل االعتيادي.
بيرة وتوفر إمكانية إضافية للنمو. يتم تفعيل النشاطات، وتسمح لإلدارة بإدارة التعرض للخسائر المحتملة الناشئة عن المخاطر الك

 جزء كبير من إعادة التأمين بموجب االتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وعقود إعادة تأمين تتعلق بزيادة الخسارة. 
 

التأمين الذين وبهدف تقليل التعرض لخسائر جوهرية من حاالت عجز معيدي التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي 
 تتعامل معهم. تتعامل الشركة مع معيدي التأمين المعتمدين فقط من مجلس اإلدارة. يتلخص المقياس فيما يلي:

 
 الحد األدنى المقبول لمعدل االئتمان من قبل الوكاالت يجب أال يقل عما هو محّدد في اللوائح التنفيذية؛ (أ)
 سمعة شركات إعادة تأمين معينة؛ و (ب)
 لية أو سابقة.عالقة عمل حا (ج)
 

إضافة لذلك، يتم مراجعة القوة المالية والخبرة اإلدارية والفنية إضافة إلى األداء التاريخي، حيثما تطلب ذلك،  بدقة من قبل 
 الشركة قبل ربطها إلعادة التأمين.

 
 تكرار المطالبات وجسامتها 25-3

 
هناك عدة عوامل قد تؤثر على تكرار المطالبات وجسامتها مثل العنف السياسي واالضطرابات البيئية واالقتصادية والجوية 
والكوارث الطبيعية وتركيز المخاطر وأعمال الشغب المدنية، وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل 

 رض محدود لألحداث الكارثية وأحداث الشغب باستخدام ترتيبات إعادة التأمين. اإلجراءات المبينة أعاله.  لدى الشركة تع
 

واألقساط غير المكتسبة )من  المطالبات القائمةتراقب الشركة تركيز مخاطر التأمين حسب فئة األعمال. يبين الجدول أدناه تركيز 
 حيث النسبة المئوية( حسب فئة األعمال كما في تاريخ قائمة المركز المالي:

 

 2018 2017 

 

 إجمالي
المطالبات 

 القائمة

 صافي
المطالبات 

 القائمة

 إجمالي
األقساط غير 

 المكتسبة

 صافي
األقساط غير 

 المكتسبة

 إجمالي
  مطالبات
 قائمة

 صافي
مطالبات 

 قائمة

 إجمالي
األقساط غير 

 المكتسبة

 صافي
األقساط غير 

 المكتسبة

         

 %55 %52 %15 %9 %52 %49 %15 %11 مركبات

 %4 %7 %19 %22 %4 %6 %19 %20 ممتلكات

 %31 %29 %25 %14 %37 %35 %29 %19 صحي

 %10 %12 %41 %55 %7 %10 %37 %50 أخرى

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها للحد من مثل هذه 

 التعرضات إلى مستويات مقبولة للشركة.
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 اليقين في تقدير مبالغ المطالبات المستقبليةمصادر عدم  25-4

 
، سواًء تم اإلبالغ عنها المطالبات تحت التسويةالمصدر الرئيسي لعدم يقين التقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي تتعلق بتقييم 

المبالغ المستحقة لحاملي وثائق  أم ال، وتشمل التكاليف المتوقعة لتسوية المطالبات. يتطلب من قبل اإلدارة اجتهاد كبير في تقدير
التأمين الناتجة عن المطالبات التي وردت بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حول عدة 
عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما كبيرة من الحكم وعدم اليقين، ومن الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة 

تستخدم األحكام النوعية لتقييم أي مدى من الممكن أن تكون االتجاهات ستقبلية في االلتزامات المقدرة. ما يؤدي إلى تغيرات مم
السابقة ال تنطبق في المستقبل، على سبيل المثال حدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل السوق مثل موقف الجمهور تجاه 

تخدم مزيد من األحكام لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية المطالبة والظروف االقتصادية. يس
 والتشريعات الحكومية على التقديرات.

 
على وجه الخصوص، فإن التقديرات يتعين القيام بها لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة 

في تاريخ قائمة المركز  المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنهالمطاف من متوقعة في نهاية االمركز المالي والتكاليف ال
 3( ضمن اإليضاحين المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها)بما فيها  المطالبات القائمةالمالي. تم إدراج تفاصيل تقدير 

 .13و
 

 بشأن االفتراضاتالعملية المستخدمة التخاذ قرار  25-5
 

هو أن ينتج عنه تقديرات محايدة  المطالبات القائمةإن الهدف من اإلجراء المستخدم في تحديد االفتراضات الحتساب احتياطي 
للنتيجة األكثر احتماال أو المتوقعة. إن طبيعة العمل التجاري تجعل من الصعب للغاية أن يتم عن يقين توقع النتيجة المحتملة ألي 

ة محددة والتكلفة النهائية للمطالبات التي يتم اإلبالغ عنها. يتم تقييم كل مطالبة يتم اإلبالغ عنها على أساس كل حالة على مطالب
حدة مع الوضع في الحسبان ظروف المطالبة والمعلومات المتاحة من المعاينين واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة. يتم 

 حالة بشكل منتظم، عندما تتوفر معلومات جديدة. مراجعة وتحديث تقدير كل
 

بشكٍل عام على حالة من عدم التأكد تزيد في حدتها عن تلك المتعلقة  المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنهاتنطوي تقديرات 
ن حدث المطالبة. يتم تقدير بعملية تقدير تكاليف تسوية المطالبات المبلغ عنها بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات ع

مبدئيًا على مستوى إجمالي ويتم إجراء حساب منفصل لتقدير حجم  المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنهامخصصات 
المبالغ المستردة إلعادة التأمين. وتأخذ عملية التقدير في عين االعتبار نمط المطالبات المبلغ عنها في الماضي وتفاصيل برامج 

 عادة التأمين.إ
 

إلى مجموع مخصصات مطالبات األقساط ومدى كفاية األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز  تم تحديد مطلوبات األقساط
األقساط نتيجة اختبار كفاية المطلوبات لخدمة المصاريف والمطالبات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها لوثائق التأمين 

المستقبلية المتوقعة باستخدام التقديرات واالفتراضات المعتمدة  السارية المفعول بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد المطلوبات
 على الخبرة خالل السنوات المنتهية من العقود وتوقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها ستكون معقولة.

 
 تحليل الحساسية 25-6

 
تعتقد الشركة أن المطالبات المستحقة بموجب عقود التأمين القائمة في نهاية السنة، كافية. ومع ذلك، فإن هذه المبالغ ليست 

دخل قبل المؤكدة، وقد تختلف المدفوعات الفعلية عن المطالبات المستحقة الواردة في القوائم المالية. يتم أدناه تحليل أثر ذلك على 
ل في المطالبات المستحقة بعد حسم إعادة التأمين. إن حساسية التغيرات في المطالبات بعد حسم إعادة التأمين الزكاة وضريبة الدخ

 تحدد بشكل منفصل لكل فئة من األعمال مع الحفاظ على ثبات جميع االفتراضات األخرى.
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 تحليل الحساسية )تتمة( 25-6
 

 كالتالي: لسنة المنتهيةادخل  إجمالي٪ على 10أثر الزيادة بواقع 
 

 2018 2017 

   

 28,177 36,665 المركبات

 4,585 5,027 الممتلكات 

 8,915 10,427 الصحي

 12,885 15,278 أخرى

 67,397 54,562 

 
 .لسنة المنتهيةادخل  اجماليدار على أثر عكسي بنفس المق ٪ له10إن النقص بواقع 

 
 تطور المطالبات 25-7

 
لكل سنة متتالية لوقوع الحادث كما في  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنهافيما يلي المطالبات المتكبدة المتراكمة، بما في ذلك 

لمسددة حتى تاريخه. إن تطور مطلوبات التأمين يقدم مقياساً لقدرة تاريخ قائمة المركز المالي، باإلضافة إلى المبالغ المتراكمة ا
 الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. 

 
تحتفظ الشركة باحتياطيات كافية ألعمال التأمين الخاصة بها وذلك لحمايتها من المطالبات والتطورات المستقبلية السلبية. يتم في 

 ن بشأن مبلغ المطالبات وتوقيت سدادها خالل سنة واحدة.العادة إيجاد حلول لعدم التيق
 
 سنة وقوع الحادث       

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 

 3,902,733 784,155 1,120,800 693,068 636,017 668,693 في نهاية السنة المالية
 3,724,519 - 1,004,258 1,119,169 783,867 817,225 بعد سنة واحدة 

 2,756,094 - - 798,330 1,111,943 845,821 بعد سنتين 

 1,968,962 - - - 798,892 1,170,070 بعد ثالث سنوات 

 816,728 - - - - 816,728 بعد أربع سنوات 

التقديرات الحالية للمطالبات 
 4,202,363 784,155 1,004,258 798,330 798,892 816,728 المتراكمة

 (3,930,223) (647,189) (954,779) (767,275) (757,712) (803,268) التسديدات المتراكمة حتى تاريخه

 االلتزامات المعترف بها حتى 
 272,140 136,966 49,479 31,055 41,180 13,460 تاريخه   

 5,701      2013االحتياطي المتعلق بعام 

  يتم اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة لم 
 616,039      واحتياطيات أخرى   

 893,880      طيمجموع االحتيا
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 مخاطر االطار التنظيمي 25-8

 
السعودية. مثل هذه األنظمة ال تحدد فقط الموافقة ومراقبة تخضع عمليات الشركة إلى المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية 

األنشطة ولكنها أيضاً تفرض حدوداً معينة مثل كفاية رأس المال لتقليل خطر التخلف عن السداد أو اإلعسار من جانب شركات 
قد التزمت مع كل المتطلبات التأمين ولتمكنهم من استيفاء أي مطلوبات غير متوقعة عند نشوئها. في رأي اإلدارة، فإن الشركة 

 النظامية ذات العالقة.
 

 المخاطر المالية 25-9
 

نظامية قصيرة األجل وأقساط وأرصدة تأمين مدينة  وودائعتتلخص الموجودات المالية األساسية بالشركة في نقد وما يماثله 
 .المطالبات القائمةحصة معيدي التأمين من  واألجل  طويلةوموجودات أخرى واستثمارات وودائع نظامية 

 
ومطلوب  وأرصدة إعادة تأمين دائنة فائض توزيع مستحقمطلوبات أخرى والمطلوبات المالية الرئيسية للشركة هي مستحقات و

 .مطالبات قائمةلطرف ذي عالقة و
 

إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر معدل العمولة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر 
هذه  . تقوم لجنة المراجعة والمعينة من قبل مجلس اإلدارة بمراجعة وإقرار السياسات إلدارة كل منومخاطر العملة سعرال

 :المخاطر والتي تتلخص أدناه
 
 مخاطر معدل العمولة (1)
 

ت الوات المالية بسبب التغيرات في معدألدالعمولة في مخاطر تقلب القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية لمعدل تمثل مخاطر 
، في حين تعرض أدوات أسعار ركة لمخاطر عموالت التدفق النقديعمولة السوق. األدوات ذات السعر العائم تعرض الش

 .لشركة إلى مخاطر عمولة القيمة العادلةالعمولة الثابتة ا
 

تتعرض الشركة لمخاطر معدل العمولة فيما يتعلق بالودائع ألجل واالستثمارات. تحد الشركة من مخاطر معدل العمولة من 
 خالل مراقبة التغيرات في معدل العمولة. 
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 العمولة )تتمة(مخاطر معدل  (1)
 

 هي كما يلي: 2017و 2018ديسمبر  31معدل العمولة الفعلي الستثمارات الشركة واستحقاقاتها كما في 

 

    المحملة بعمولة 

2018 

أقل من 
سنة 
 واحدة

سنة  
واحدة إلى 

 سنوات 5

أكثر من 
خمس 
 سنوات

معدل العمولة 
  (٪)الفعلي 

 غير
المحملة 
 المجموع بعمولة

        
        عمليات التأمين

        قروض وذمم مدينة
 46,064 38,268  2.1 - - 7,796 نقد وما يماثله

 496,467 -  3.24 - - 496,467 ودائع قصيرة األجل
 110,000 -  3.78 - 110,000 - ودائع طويلة األجل

 504,263 110,000 -   38,268 652,531 
 415,131 -  3.49 - - 415,131 للبيعاستثمارات متاحة 

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
 78,820 -  3.27 - 78,820 - االستحقاق  

 1,146,482 38,268   - 188,820 919,394 2018ديسمبر  31

        
        عمليات المساهمين
        قروض وذمم مدينة
 202,361 -  3.19 - - 202,361 ودائع قصيرة األجل
 45,000 -  2.48 - 45,000 - ودائع طويلة األجل

 45,000 -  2.61 - - 45,000 وديعة نظامية

 247,361 45,000 -   - 292,361 
 178,264 -  3.47 - - 178,264 استثمارات متاحة للبيع

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
 60,000 -  3.21 - 60,000 - االستحقاق  

 530,625 -   - 105,000 425,625 2018ديسمبر  31
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 مخاطر معدل العمولة )تتمة( (1)
 

    المحملة بعمولة 

2017 
أقل من سنة 

 واحدة

سنة واحدة 
 5إلى 

 سنوات

أكثر من 
خمس 
 سنوات

معدل العمولة 
  (٪)الفعلي 

 غير
المحملة 
 المجموع بعمولة

        
        عمليات التأمين

        قروض وذمم مدينة
 117,776 100,400  1.60 - - 17,376 نقد وما يماثله

 500,862 -  2.24 - - 500,862 ودائع قصيرة األجل
 103,380 -  3.49 - 103,380 - ودائع طويلة األجل

 518,238 103,380 -   100,400 722,018 
 239,927 -  2.99 - - 239,927 استثمارات متاحة للبيع

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
 78,836 -  3.27 78,836 - - االستحقاق  

 1,040,781 100,400   78,836 103,380 758,165 2017ديسمبر  31

        
        عمليات المساهمين
        قروض وذمم مدينة

 76,111 -  2.31 - - 76,111 قصيرة األجلودائع 
 105,000 -  2.76 - 105,000 - ودائع طويلة األجل

 45,000 -  1.76 - 45,000 - وديعة نظامية

 76,111 150,000 -    226,111 
 155,862 -  3.32 - - 155,862 استثمارات متاحة للبيع

 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
 60,000 -  3.21 60,000 - - االستحقاق  

 441,973 -   60,000 150,000 231,973 2017ديسمبر  31

 
ال يوجد اختالف جوهري بين إعادة التسعير المتعاقد عليها وتواريخ االستحقاق، والتي تخضع لمعدالت عمولة متغيرة على أساس 

 .سعر الفائدة بين البنوك السعودية
 

قائمة الدخل الحتمال معقول في التغيرات في معدالت العمولة على ودائع الشركة مع ثبات يعرض الجدول أدناه مدى حساسية 
 كافة المتغيرات األخرى:

 
 األثر على صافي الدخل  

 2017 2018 مدى التغير  العملة
    

 4,000 4,211 نقطة أساس  50+ لاير سعودي
 (4,000) (4,211) نقطة أساس  50- لاير سعودي
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 مخاطر االئتمان (2)
 

اآلخر لخسارة  مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف
 مالية.

 
ال تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف ذات مراكز ائتمانية جيدة. كذلك، فإن سياسة الشركة االئتمانية 

ينة لعقود تقتضي بإجراءات تحقق للمالءة االئتمانية لجميع عمالئها اللذين يتعاملون باآلجل. إضافة إلى ذلك تتم مراقبة الذمم المد
التأمين وإعادة التأمين بشكل مستمر للتقليل من مخاطر الديون المعدومة. كذلك فإن الشركة تقلل من مخاطر االئتمان من خالل 

 التعامل فقط مع بنوك ذات سمعة ائتمانية جيدة.
 

لكل وكيل ووسيط ومراقبة تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء من خالل وضع حدود ائتمان 
 الذمم المدينة قيد التسوية. ال توجد هناك تركزات هامة لمخاطر االئتمان في الشركة.

 
تحتفظ الشركة بأرصدتها البنكية واالستثمارات القصيرة والطويلة األجل لدى بنوك لديها درجة استثمار ائتمانية مرتفعة. يتم 

 ال.االستثمار في أدوات ذات تصنيف ائتماني ع
 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان
 

 مليار 1,99يقدر بمبلغ  2018ديسمبر  31إن الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على موجوداتها المالية كما في 
 لاير سعودي(. مليار  1.77:  2017لاير سعودي )

 
من خالل تصنيف األصول وفقا لتصنيف االئتمان للشركة  يقدم الجدول أدناه معلومات بشأن التعرض لمخاطر االئتمان للشركة

من األطراف المقابلة. وتعتبر فئة االستثمار أعلى تصنيف ممكن. يتم تصنيف الموجودات التي تقع خارج نطاق فئة االستثمار 
 كفئة غير استثمارية )مقبولة( أو متأخرة السداد ولكن غير منخفضة القيمة.
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 (تتمةمخاطر االئتمان ) (2)
 

 :2018ديسمبر  31الموجودات المالية لعلميات التأمين كما في 
 
  الفئة غير االستثمارية  

 
الفئة 

 مقبول االستثمارية

متأخرة السداد 
غير لكنها و

 المجموع منخفضة القيمة

     
     واستثمارات وودائع نقد وما يماثله

 1,053,887 - 21,787 1,032,100 أوراق مالية بمعدل ثابت
 72,356 - 9,595 62,761 أوراق مالية بمعدل متغير
 20,239 - 5,896 14,343 أسهم وصناديق استثمار

 - - - - غير محملة بفائدة -أخرى 
     موجودات مالية أخرى

 196,334 44,318 152,016 - بالصافي -أقساط وأرصدة تأمين مدينة 
 13,514 - 13,514 - موجودات أخرى

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 98,534 - 98,534 - القائمة

 1,109,204 301,342 44,318 1,454,864 

 
 :2018ديسمبر  31الموجودات المالية لعمليات المساهمين كما في 

 
  غير االستثمارية الفئة  

 مقبولة الفئة االستثمارية 

متأخرة السداد 
غير لكنها و

 المجموع منخفضة القيمة

     
     واستثمارات وودائع نقد وما يماثله

 465,193 - 56,871 408,322 أوراق مالية بمعدل ثابت

 25,000 - 10,000 15,000 أوراق مالية بمعدل متغير
 40,432 - 34,734 5,698 أسهم وصناديق استثمار

 - - - - غير محملة بفائدة -أخرى 
 -    موجودات مالية أخرى

 1,171 - 1,171 - موجودات أخرى

 429,020 102,776 - 531,796 
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 :2017ديسمبر  31الموجودات المالية لعلميات التأمين كما في 

 

  الفئة غير االستثمارية  

 
الفئة 

 مقبولة االستثمارية

متأخرة السداد 
غير لكنها و

 المجموع منخفضة القيمة

     

     واستثمارات وودائع نقد وما يماثله

 846,608 - 41,143 805,465 أوراق مالية بمعدل ثابت

 75,532 - 8,812 66,720 مالية بمعدل متغير أوراق

 18,241 - 3,677 14,564 أسهم وصناديق استثمار

 100,400 - - 100,400 غير محملة بفائدة -أخرى 

     موجودات مالية أخرى

 153,398 26,674 126,724 - بالصافي -المدينة أقساط وأرصدة التأمين 

 11,182 - 11,182 - موجودات أخرى
 مطالبات معيدي التأمين منحصة 

 120,206 - 120,206 - قيد التسوية  

 987,149 311,744 26,674 1,325,567 

 
 :2017ديسمبر  31الموجودات المالية لعمليات المساهمين كما في 

 

  الفئة غير االستثمارية  

 مقبولة الفئة االستثمارية 

متأخرة السداد 
غير لكنها و

 المجموع منخفضة القيمة

     

     واستثمارات وودائع نقد وما يماثله

 375,009 - 10,851 364,158 أوراق مالية بمعدل ثابت

 50,000 - 5,024 44,976 أوراق مالية بمعدل متغير

 16,964 - 14,571 2,393 أسهم وصناديق استثمار

     موجودات مالية أخرى

 1,412 - 1,412 - مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى

 411,527 31,858 - 443,385 
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 مخاطر االئتمان )تتمة( (2)
 

 :2018ديسمبر  31جودة ائتمان االستثمارات كما في 
 

 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين

   

 368,366 621,287 تصنيف )أ( فما فوق

 116,382 502,982 تصنيف )ب(

 45,877 22,213 غير مصنفة ولكن مرضية

 1,146,482 530,625 

 
 :2017ديسمبر  31جودة ائتمان االستثمارات كما في 

 

 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين

   

 407,992 990,684 تصنيف )أ( فما فوق

 3,764 39,268 تصنيف )ب(

 30,217 10,829 غير مصنفة ولكن مرضية

 1,040,781 441,973 

 
 تركيز مخاطر االئتمان

 
يتواجد تركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية على مجموعة من األطراف األخرى في 

ً بالنسبة إلجمالي مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة.  تقوم الشركة بتنويع نفس الوقت يعتبر إجمالي مخاطر االئتمان هاما
محفظة األدوات المالية الخاصة بها، والدخول في معامالت مع أطراف أخرى ذات مالءة ائتمانية متنوعة، وبالتالي فإنها تقلل من 

 التركزات الهامة لمخاطر االئتمان.
  



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 (تتمةإيضاحات حول القوائم المالية )
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك()جميع 

64 

 
 إدارة المخاطر )تتمة( 25
 

 المخاطر المالية )تتمة( 25-9
 
 مخاطر السيولة (3)
 

يشار إليها أيضاً باسم مخاطر التمويل، وهي مخاطر الصعوبة التي تواجهها شركة ما في توفير األموال للوفاء مخاطر السيولة، 
بااللتزامات المرتبطة بعقود التأمين. يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بسعر مقارب 

بشكل منتظم وتتأكد من توفر سيولة كافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها. لدى  لقيمته العادلة. تراقب اإلدارة متطلبات السيولة
 الشركة سيولة كافية، وبالتالي ال تلجأ للقروض خالل سير العمل االعتيادي.

 
 تستحق معظم المطلوبات المالية للشركة خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

 
. وحيث أن الشركة ليس 2017و 2018ديسمبر  31االلتزامات التعاقدية غير المخصومة كما في  يلخص الجدول أدناه استحقاقات

 لديها أي مطلوبات تحمل عموالت، فإن التدفقات النقدية التعاقدية للمطلوبات المالية تقارب قيمتها الدفترية.
 

 المجموع المجموع شهرا   12أكثر من  أشهر 12أقل من  

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       
 عمليات المالية لمطلوبات ال
       التأمين  

 130,542 112,321 - - 130,542 112,321 مستحقات ومطلوبات أخرى

 59,093 51,134 - - 59,093 51,134 أرصدة معيدي تأمين دائنة

 7,422 12,208 - - 7,422 12,208 فائض توزيع مستحق

 264,286 277,841 - - 264,286 277,841 مطالبات قائمة

 4,335 5,568 - - 4,335 5,568 مطلوب إلى طرف ذي عالقة

 459,072 465,678 - - 459,072 465,678 

 المالية لعمليات مطلوبات ال
       المساهمين  

 1,020 1,249 - - 1,020 1,249 مستحقات ومطلوبات أخرى

 1,249 1,020 - - 1,249 1,020 

 
 االستحقاقتواريخ 

 
يعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق األصول المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس االلتزامات التعاقدية المتبقية. تتلخص 
المطلوبات المالية في الجدول أعاله. يتم تحديد تواريخ استحقاق مطلوبات عقود التأمين على أساس الزمن المقدر لصافي التدفقات 

الصادرة من مطلوبات التأمين التي تم اثباتها. إن المبالغ المفصح عنها تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة والتي النقدية 
 تساوي قيمتها الدفترية حيث أن أثر الخصم غير جوهري.
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 إدارة المخاطر )تتمة( 25

 
 (تتمةالمخاطر المالية ) 25-9
 
 مخاطر السيولة )تتمة( (3)
 
 2018 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 
أقل من سنة 

 واحدة
أكثر من 

 المجموع سنة واحدة
أقل من سنة 

 واحدة
أكثر من 

 المجموع سنة واحدة

       
       الموجودات المالية

 - - - 46,064 - 46,064 نقد وما يماثله
 202,361 - 202,361 496,467 - 496,467 قصيرة األجلودائع 

 أقساط وأرصدة تأمين مدينة 
 - - - 196,334 - 196,334 بالصافي -  

حصة معيدي التأمين من 
 - - - 145,015 - 145,015 المطالبات القائمة

 178,264 - 178,264 415,131 - 415,131 استثمارات متاحة للبيع
 8,471 - 8,471 18,925 - 18,925 موجودات أخرى

 45,000 45,000 - 110,000 110,000 - ودائع طويلة األجل
 استثمارات محتفظ بها حتى 

 60,000 60,000 - 78,820 78,820 - االستحقاقتاريخ   

 1,317,936 188,820 1,506,756 389,096 105,000 494,096 

 
 2017 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 
سنة أقل من 
 واحدة

أكثر من 
 المجموع سنة واحدة

أقل من سنة 
 واحدة

أكثر من سنة 
 المجموع واحدة

       
       الموجودات المالية

 - - - 117,776 - 117,776 نقد وما يماثله
 76,111 - 76,111 500,862 - 500,862 ودائع قصيرة األجل

 أقساط وأرصدة تأمين مدينة 
 - - - 153,398 - 153,398 بالصافي -  

حصة معيدي التأمين من 
 - - - 154,754 - 154,754 المطالبات القائمة

 155,862 - 155,862 239,927 - 239,927 استثمارات متاحة للبيع
 1,412 - 1,412 11,182 - 11,182 أخرىموجودات 

 105,000 105,000 - 103,380 103,380 - ودائع طويلة األجل
 استثمارات محتفظ بها حتى 

 60,000 60,000 - 78,836 78,836 - تاريخ االستحقاق  

 1,177,899 182,216 1,360,115 233,385 165,000 398,385 
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 إدارة المخاطر )تتمة( 25

 
 المخاطر المالية )تتمة( 25-9

 
 مخاطر العملة (4)
 

الدوالر األمريكي الذي هو مربوط باللاير السعودي. تعتقد اإلدارة بأن  تقتصر علىإن تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية 
 مخاطر العملة على الشركة غير جوهري.

 
 مخاطر السعر (5)

 
السوق فيما لو كانت هذه التغيرات تتمثل مخاطر السعر في التقلبات التي تطرأ على قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار 

تعود لعوامل محددة لألوراق المالية بمفردها أو الجهة التي أصدرتها أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتداولة في 
 السوق.

 
تنعكس  لدى الشركة استثمارات في أسهم غير مدرجة مسجلة بالتكلفة حيث يتم عكس التغيرات في أسعار األسهم والتي سوف

 فقط عند بيع االستثمار أو عند انخفاض قيمته مما سيؤدي الى التأثير على قائمة الدخل.
 

إن جميع االستثمارات المتاحة للبيع لدى الشركة معرضة لمخاطر أسعار السوق والناتجة عن عدم اليقين بشأن القيمة المستقبلية 
عار السوق عن طريق تنويع محفظتها االستثمارية وعن طريق المراقبة لألوراق المالية االستثمارية. تحد الشركة من مخاطر أس

 النشطة للتطورات في األسهم وأسواق المال.
 

 حقوق الملكية٪ في أسعار السوق لالستثمارات على األرباح و10٪ وانخفاض بنسبة 10إن تأثير التغير االفتراضي بزيادة بنسبة 
 للشركة هو كما يلي:

 

 التغير في السعر القيمة العادلة 
القيمة العادلة 

 المقدرة
األثر على حقوق 

 الملكية

     

 59,340 652,735 %10 زيادة  593,395 2018ديسمبر  31

 (59,340) 534,056 %10 نقص   

     

 39,579 435,368 %10 زيادة  395,789 2017ديسمبر  31

 (39,579) 265,748 %10 نقص   
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 إدارة رأس المال 26

 ا يلي أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها:فيم
 

التقيد بمتطلبات رأس المال لشركات التأمين كما هو مبين في النظام. إن رأس مال الشركة الحالي المدفوع متوافق مع  •
 المادة الثالثة من النظام؛ 

 اآلخرين؛ و ومنافع للمساهمينللمساهمين  الحفاظ على قدرة الشركة في االستمرار في العمل لكي تستطيع تقديم عوائد •
 توفير عوائد مناسبة للمساهمين وذلك من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر. •
 

من اللوائح التنفيذية، يجب على الشعركة االحتفعاظ بهعامش معالءة ماليعة يععادل أيعا معن الطعرق الثالثعة التاليعة، أيهعم  66وفقا للمادة 
 أعلى:
 

 مليون لاير سعودي؛ 200األدنى لمتطلبات رأس المال الحد  •
 هامش مالءة مالية لألقساط؛ أو  •
 هامش مالءة مالية للمطالبات. •

 
 ( من هامش المالءة لألقساط.%161:  2017٪ )169هو  2018ديسمبر  31إن هامش المالءة المالية للشركة كما في 

 
 الشهرة واقتناء محفظة التأمين 27

 
يمثل ذلك الشهرة المعترف بها عند شراء محفظة التأمين وصافي موجودات أكسا العربية السعودية للتأمين ش.م.ب )مقفلة(. 

( لنقل محفظة 2012أكتوبر  1هـ )الموافق 1433ذي القعدة  15حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي في 
القابضة ذ.م.م )سابقا: أكسا للتأمين السعودية ش.م.ب مقفلة( بمجموع مقابل وقدره التأمين من شركة أكسا العربية السعودية 

ل مؤسسة النقد العربي السعودي المفروضة من قببشروط السداد كة ،  أوفت الشر2015عام ل خالمليون لاير سعودي.  106.6
مليون لاير سعودي فيما يتعلق بالمقابل المبدئي المدفوع إلى أكسا العربية السعودية  50.0سداد وحصلت على موافقة على 

القابضة ذ.م.م، والذي تم االعتراف به كشهرة، حيث يمثل فائض المقابل المدفوع وصافي الموجودات المكتسبة. وعليه، تم 
 .محتمليله كالتزام مليون لاير سعودي والذي تم تسج 56.6التنازل عن المبلغ المتبقي البالغ 

 
كما في تاريخ قائمة المركز المالي، تم إجراء اختبار انخفاض القيمة بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة. تنطوي 
االفتراضات المستخدمة على درجة كبيرة من التقدير من جانب اإلدارة. قد تختلف الشروط الفعلية عن االفتراضات وبالتالي قد 

التدفقات النقدية الفعلية عن تلك المتوقعة مع وجود تأثير جوهري محتمل على إمكانية استرداد المبالغ. تتمثل أهم تختلف 
 االفتراضات المستخدمة في تحديد التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة للسنوات الخمس التالية في:

 

  ؛ و%7بنسبة لتكلفة رأس المال المتوسط المرجح 

  2األجل بنسبة معدل نمو طويل%. 
 

بأن االفتراضات المستخدمة لتقييم االنخفاض المحتمل في القيمة تعتبر معقولة، مع وجود جزء  تعتقدعلى الرغم من أن اإلدارة 
 كبير يعتمد على األداء الفعلي الذي تحقق في الماضي، فإن هذه االفتراضات ذات طبيعة شخصية في األساس.

 
م القيام بها، تجاوزت التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة المتوقعة القيمة الدفترية للشهرة وبالتالي بناًء على االفتراضات التي ت

 لم يتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة.
 

٪ من النمو 0.5٪ من متوسط التكلفة المرجح لرأس المال واالنخفاض بنسبة 1تم إجراء تحليل الحساسية ولم تكن للزيادة بنسبة 
 األجل أي تأثير على نتائج اختبارات انخفاض القيمة. طويل

 



 شركة أكسا للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 (تتمةإيضاحات حول القوائم المالية )
 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

68 

 
 معلومات اضافية 28

 
 قائمة المركز المالي

 

 2018 2017 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 الموجودات
 117,776 - 117,776 46,064 - 46,064 نقد وما يماثله      

 576,973 76,111 500,862 698,828 202,361 496,467 ودائع قصيرة األجل
أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة، 

 153,398 - 153,398 196,334 - 196,334 بالصافي
حصة معيدي التأمين من األقساط 

 22,059 - 22,059 18,275 - 18,275 غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 120,206 - 120,206 98,534 - 98,534 القائمة
مطالبات حصة معيدي التأمين من 

 متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 34,548 - 34,548 46,481 - 46,481 واحتياطيات أخرى

 28,158 - 28,158 21,440 - 21,440 مؤجلة تأمين تكاليف اقتناء وثائق

 534,625 215,862 318,763 732,215 238,264 493,951 استثمارات
مصاريف مدفوعة مقدماً 

 17,525 1,412 16,113 20,105 1,180 18,925 وموجودات أخرى

 208,380 105,000 103,380 155,000 45,000 110,000 ودائع طويلة األجل

 7,016 - 7,016 6,179 - 6,179 ممتلكات ومعدات

 9,983 - 9,983 16,570 - 16,570 موجودات غير ملموسة
المطلوب من عمليات المساهمين/ 

 78,456 78,456 - 53,125 53,125 - التامين 

 50,000 50,000 - 50,000 50,000 - شهرة

 45,000 45,000 - 45,000 45,000 - وديعة نظامية

 2,693 2,693 - 3,641 3,641 - من وديعة نظامية ةمستحق ارباح

 2,006,796 574,534 1,432,262 2,207,791 638,571 1,569,220 مجموع الموجودات

 )تتمة(      
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 معلومات اضافية )تتمة( 28

 
 قائمة المركز المالي )تتمة(

 

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 المطلوبات
 131,562 1,020 130,542 113,579 1,249 112,330 مستحقات ومطلوبات أخرى      

 7,422 - 7,422 12,208 - 12,208 فائض توزيع مستحق

 59,093 - 59,093 51,134 - 51,134 أرصدة معيدي تأمين دائنة

 17,842 - 17,842 26,846 - 26,846 أقساط تأمين مقدمة

 345,030 - 345,030 388,193 - 388,193 أقساط تأمين غير مكتسبة

 4,284 - 4,284 4,131 - 4,131 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 264,286 - 264,286 277,841 - 277,841 مطالبات قائمة
 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 496,716 - 496,716 616,039 - 616,039 واحتياطيات أخرى

 4,335 - 4,335 5,568 - 5,568 مطلوب لطرف ذي عالقة

 24,744 - 24,744 28,286 - 28,286 التزامات منافع الموظفين

 27,076 27,076 - 37,318 37,318 - الزكاة وضريبة الدخل
المطلوب لعمليات المساهمين/ 

 78,456 - 78,456 53,125 - 53,125 التأمين
 إيرادات مستحقة دائنة

 2,693 2,693 - 3,641 3,641 - لمؤسسة النقد العربي السعودي    

 1,463,539 30,789 1,432,750 1,617,909 42,208 1,575,701 مجموع المطلوبات

       

       حقوق الملكية

 450,000 450,000 - 450,000 450,000 - رأس المال

 20,162 20,162 - 31,961 31,961 - احتياطي نظامي

 982 982 - 1,323 1,323 - حصة األداءاحتياطي 

 72,865 72,865 - 119,881 119,881 - أرباح مبقاة
احتياطي القيمة العادلة 

 (752) (264) (488) (13,283) (6,802) (6,481) لالستثمارات

 543,257 543,745 (488) 589,882 596,363 (6,481) حقوق الملكيةمجموع 

حقوق المطلوبات ومجموع 
 2,006,796 574,534 1,432,262 2,207,791 638,571 1,569,220 الملكية
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 قائمة الدخل

 

 2018 2017 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       

  اإليرادات
       إجمالي أقساط تأمين مكتتبة     

 1,491,211 - 1,491,211 1,441,028 - 1,441,028 مباشرة -

 8,266 - 8,266 4,832 - 4,832 إعادة التأمين -

 1,445,860 - 1,445,860 1,499,477 - 1,499,477 

       أقساط إعادة تأمين مسندة

 (145,532) - (145,532) (115,398) - (115,398) أجنبية -

 (54,071) - (54,071) (35,087) - (35,087) محلية -

 (150,485) - (150,485) (199,603) - (199,603) 

 1,299,874 - 1,299,874 1,295,375 - 1,295,375 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (54,735) - (54,735) (43,163) - (43,163) التغيرات في أقساط غير مكتسبة
في حصة معيدي التأمين  التغيرات

 (7,019) - (7,019) (3,784) - (3,784) من أقساط تأمين غير مكتسبة

 1,238,120 - 1,238,120 1,248,428 - 1,248,428 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 26,064 - 26,064 25,606 - 25,606 إعادة التأمينعموالت 

 1,264,184 - 1,264,184 1,274,034 - 1,274,034 مجموع اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب

 911,992 - 911,992 912,574 - 912,574 إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 (72,458) - (72,458) (86,835) - (86,835) مدفوعة

األخرى  صافي المطالبات والمنافع
 839,534 - 839,534 825,739 - 825,739 المدفوعة

 37,449 - 37,449 13,555 - 13,555 مطالبات قائمةفي  التغيرات
في حصة إعادة التأمين التغيرات 
 (22,252) - (22,252) 21,672 - 21,672 مطالبات قائمةمن 
مطالبات متكبدة لم يتم في  التغيرات

واحتياطيات  اإلبالغ عنها
 166,401 - 166,401 119,323 - 119,323 أخرى
في حصة إعادة تأمين  التغيرات

مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ ل
 (27,186) - (27,186) (11,933) - (11,933) واحتياطيات أخرى عنها

األخرى  صافي المطالبات والمنافع
 993,946 - 993,946 968,356 - 968,356 المدفوعة

 104,239 - 104,239 102,504 - 102,504 تأمين تكاليف اقتناء وثائق

مجموع تكاليف ومصاريف 
 1,098,185 - 1,098,185 1,070,860 - 1,070,860 االكتتاب

       

 165,999 - 165,999 203,174 - 203,174 صافي إيرادات االكتتاب

 )تتمة(      
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 قائمة الدخل )تتمة(

 

 2018 2017 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       

 إيرادات تشغيلية أخرى )مصاريف(
 (135,465) (1,752) (133,713) (165,445) (1,911) (163,534) مصاريف عمومية وإدارية      

 35,183 12,165 23,018 46,129 11,447 34,682 عموالتإيرادات 

اإليرادات  مجموع )المصاريف(
 (100,282) 10,413 (110,695) (119,316) 9,536 (128,852) التشغيلية األخرى

 
      

 65,717 10,413 55,304 83,858 9,536 74,322 مجموع الدخل للسنة

       

       

 - 66,890 (66,890) للمساهمين المحول الفائض
 
(49,774) 49,774 - 

للسنة بعد تحويل الدخل  صافي
 65,717 60,187 5,530 83,858 76,426 7,432 عمليات التأمين فائض

       
ربحية السهم )معروضة باللاير 

       السعودي لكل سهم(

 1.34 - - 1.70 - - ربحية السهم األساسي

 1.34 - - 1.70 - - ربحية السهم المخفض
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 قائمة الدخل الشامل

 

 2018 2017 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       
صافي دخل السنة المحول الى 

 65,717 60,187 5,530 83,858 76,426 7,432 فائض عمليات التأمين

       

       الدخل الشامل األخر )الخسارة(

       
بنود سيتم إعادة تصنيفها لقائمة 
       الدخل في السنوات الالحقة
صافي التغير في القيمة العادلة 
 (699) (1,094) 395 (12,531) (6,538) (5,993) لالستثمارات المتاحة للبيع

 65,018 59,093 5,925 71,327 69,888 1,439 مجموع الدخل الشامل للسنة
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 قائمة التدفقات النقدية

 

 2018 2017 

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

األنشطة التدفقات النقدية من 
       التشغيلية

 65,717 60,187 5,530 83,858 76,426 7,432 مجموع الدخل للسنة

       

       تعديالت لبنود غير نقدية:

 2,577 - 2,577 2,696 - 2,696 استهالك ممتلكات ومعدات

 2,331 - 2,331 4,081 - 4,081 إطفاء موجودات غير ملموسة
مشكوك في مخصص ديون 

 3,375 - 3,375 19,416 - 19,416 ، بالصافيتحصيلها

 (211) (69) (142) (782) (173) (609) الخصم من استثمارات زيادة

 236 149 87 143 57 86 إطفاء العالوة من استثمارات
خسائر انخفاض في القيمة من 

 1,822 1,822 - 2,007 2,007 - استثمارات متاحة للبيع

 475 475 - 650 650 - األداءاحتياطي حصة 

 3,207 - 3,207 3,951 - 3,951 مخصص التزامات منافع الموظفين  
تخصيص الفائض من عمليات 

 - (49,774) 49,774 - (66,890) 66,890 التأمين للمساهمين

       
التغيرات في الموجودات 
       والمطلوبات التشغيلية:

 أقساط وأرصدة إعادة تأمين مدينة،
 (34,101) - (34,101) (62,352) - (62,352) بالصافي

حصة معيدي التأمين من األقساط 
 7,019 - 7,019 3,784 - 3,784 غير المكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 33,101 - 33,101 21,672 - 21,672 القائمة

مطالبات حصة معيدي التأمين من 
 متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 (82,539) - (82,539) (11,933) - (11,933) واحتياطيات أخرى

 (9,028) - (9,028) 6,718 - 6,718 مؤجلة تأمين تكاليف اقتناء وثائق

 )تتمة(      
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 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(

 

 2018 2017 

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

       
مصاريف مدفوعة مقدماً 

 3,297 954 2,343 (2,580) 232 (2,812) وموجودات أخرى

 (834) (834) - (948) (948) - دخل مستحق من وديعة نظامية

 44,247 - 44,247 (17,981) 230 (18,211) مستحقات ومطلوبات أخرى

 (6,306) - (6,306) (2,646) - (2,646) فائض مساهمات مدفوعة

 25,546 - 25,546 (7,959) - (7,959) أرصدة إعادة تأمين دائنة

 10,503 - 10,503 9,004 - 9,004 أقساط تأمين مقدمة

 54,735 - 54,735 43,163 - 43,163 أقساط تأمين غير مكتسبة

 (1,140) - (1,140) (153) - (153) عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 166,401 - 166,401 13,555 - 13,555 مطالبات قائمة
 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 37,449 - 37,449 119,323 - 119,323 واحتياطيات أخرى

 801 - 801 1,233 - 1,233 مطلوب لطرف ذي عالقة

 (865) - (865) (409) - (409) موظفين مدفوعة التزامات منافع

 (7,010) (7,010) - (7,193) (7,193) - زكاة وضريبة دخل مدفوعة
لمؤسسة النقد  أرباح مستحقة

 834 834 - 948 948 - العربي السعودي

 - (3,234) 3,234 - 92,222 (92,222) المستحق من عمليات المساهمين

األنشطة صافي النقد الناتج من 
 321,639 3,500 318,139 221,266 97,568 123,698 التشغيلية

 )تتمة(             
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 معلومات اضافية )تتمة( 28

 
 قائمة التدفقات النقدية )تتمة(

 

 2018 2017 

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

التدفقات النقدية من األنشطة 
       االستثمارية

 (136,899) (16,111) (120,788) (126,250) (126,250) - ودائع قصيرة األجل
متحصالت من استبعاد ودائع قصيرة 

 - - - 4,395 - 4,395 األجل

 (175,252) (43,806) (131,446) (242,773) (50,087) (192,686) شراء استثمارات

 68,357 45,414 22,943 31,284 19,256 12,028 متحصالت من استبعاد استثمارات

 (95,880) - (95,880) (6,620) - (6,620) ودائع طويلة األجل
متحصالت من استبعاد ودائع طويلة 

 11,250 11,250 - 60,000 60,000 - األجل

 (3,523) - (3,523) (1,859) - (1,859) ممتلكات ومعداتإضافات إلى 

 (4,331) - (4,331) (10,668) - (10,668) إضافات إلى موجودات غير ملموسة

صافي النقد المستخدم في األنشطة 
 (336,278) (3,253) (333,025) (292,491) (97,081) (195,410) االستثمارية

       

       التمويل التدفقات النقدية من نشاط

 (247) (247) - (487) (487) - تسوية -احتياطي حصة األداء 

       

 (14,886) - (14,886) (71,712) - (71,712) صافي التغير في النقد وما يماثله

 132,662 - 132,662 117,776 - 117,776 النقد وما يعادله في بداية السنة

 117,776 - 117,776 46,064 - 46,064 النقد وما يعادله في نهاية السنة

       
معلومات إضافية عن التدفقات 

       النقدية:
في القيمة العادلة  التغيرات

 (699) (1,094) 395 (12,531) (6,538) (5,993) الستثمارات متاحة للبيع

دخل مخصصات الزكاة وضريبة ال
لة على حقوق الملكية  (15,195) (15,195) - (17,433) (17,433) - المحمَّ
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، والتي نتجت بشكل رئيسي لتتوافق مع للعام الحاليتصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع عرض القوائم المالية تم إعادة 

  متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي.
 

ً تم عرض ،الماليةذه القوائم له 2كما تم المناقشة في اإليضاح  قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية  سابقا
قائمة الدخل و للشركةلعرض قائمة المركز المالي حالياً بشكل منفصل لعمليات التأمين وعمليات المساهمين، والتي تم دمجها معًا 

 قائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية.و
 

المستحقة الى/من" عمليات المساهمين والتأمين والتي تم اإلبالغ عنها بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الخاص إن المبالغ "
 (.28بها ، قد تم حذفها بالكامل )راجع إيضاح 

 
اجع بين عمليات المساهمين والتأمين ويعرض بشكل منفصل في قائمة الدخل )ر 90/10ينقسم الفائض في عمليات التأمين بنسبة 

 (.28 إيضاح
 

 األحداث الالحقة 30
 
مليون  450هـ( ، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  1440جمادى الثانية  23)الموافق  2019فبراير  28في 

٪ من رأس المال المدفوع. وستتم زيادة رأس المال 11مليون لاير سعودي ، وهو ما يمثل زيادة قدرها  500لاير سعودي إلى 
توزيع سهم إضافي لكل تسعة أسهم محتفظ بها. في حالة الموافقة عن طريق  مليون سهم إضافي 5إصدار  الموصى به من خالل

التنظيمية الجهات مليون. تخضع الزيادة في رأس المال لموافقات  50مليون إلى  45، سيتم زيادة عدد األسهم المصدرة من 
 ر العادية.والمساهمين في اجتماع الجمعية العامة غي
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 .2019مارس  25 تم اعتماد هذه البيانات المالية والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة في




