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 نشطة الرئيسيةألالتنظيم وا - 1

شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  –( "الشركة"شركة التأمين العربية التعاونية )

، 28655العنووان المسوجل للشوركة هوو ص.ب  إن(. 2008ينواير  27)الموافق  هـ1429محرم  18بتاريخ  1010243302رقم 

 ، المملكة العربية السعودية.11323الرياض 

 

تتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعموال التوأمين التعواوني واألنشوطة المرتبطوة بهوا فوي المملكوة العربيوة السوعودية ويشومل نشواطها  

ألسوهم السوعودية )توداول( فوي إدراج الشركة في سوق ا تم، التأمين الصحي، والحماية، واالدخار. الرئيسي جميع فئات التأمين العام

 1هوـ )الموافوق 1430محورم  4بدأت الشركة عمليات التأمين وإعوادة التوأمين فوي  .(2008ر فبراي 4 هـ )الموافق1429محرم  26

 .(2009يناير 

 

، أصوودرت مؤسسووة النقوود العربووي السووعودي موافقووة رسوومية بوورقم (2014أبريوول  14الموافووق )هووـ 1435جمووادى الثوواني  14فووي 

بحيوث يكوون مقتصوراً فقوط علوى ممارسوة نشواط  15/20086لتعديل التصريح الصوادر للشوركة بورقم ت م ن/ 351000076885

 التأمين وإلغاء نشاط اعادة التأمين.
 

تم انعقاد الجمعية العامه غير العادية والتوي تموت مون خاللهوا الموافقوة علوى  2017ابريل  11هـ الموافق  1438رجب  14بتاريخ 

 وتم االنتهاء من االجراءات النظامية وتعديل النظام األساسي للشركة. ام األساس للشركة وفقاً لمتطلبات نظام الشركاتتعديل النظ

 

 أسس االعداد  - 2

 بيان اإللتزام 

بواسةطة مؤسسةة النقةد العربةي السةعودي بخصةوص المحاسةبة عةن الزكةاة  ةوالمعدلة وفقاً للمعايير الدوليةةتم إعداد القوائم المالية 

عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ةوالصادر ةالمالي التقاريرالدخل والتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد ضريبة و

(IASB)  ضريبة الدخل وتفسةيرات المعةايير الدوليةة إلعةداد التقةارير الماليةة  – 12فيما عدا تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم

، أصدرت مؤسسة النقد العربي السةعودي تعمةيم رقةم 2017بة عن الزكاة وضريبة الدخل، خالل عام والمتعلقة بالمحاس 21رقم 

والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة  2017ابريل   11( بتاريخ 381000074519)

سنوي وسوف يتم اإلعتراف بها في قائمة التغير فةي الضريبة على أساس ربع ووالضريبة، ستستمر الشركة في استحقاق الزكاة 

لمعةايير المحاسةبة كانت المعلومات المالية للشركة يتم إعةدادها وفقةا ل،  2016حتى  ،في بند االرباح المبقاةحقوق المساهمين في 

للشةركة بخصةوص الزكةاة في السياسات المحاسبية  تغييرإن هذا التغيير في األطار المحاسبي لن ينتج عنه أي  (IFRS) الدولية

 والضريبة. 
 

طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية لكل من حسابات عمليات التأمين وعمليات 

لمساهمين وا المساهمين ويتم عرض هذه القوائم المالية مع هذا األساس. يتم اإلحتفاظ بجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين

ويتم توزيع  لدى الشركة. يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط.

 اإليرادات والمصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة.
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 )تتمة(أسس االعداد  - 2

 )تتمة(بيان اإللتزام 

قامت إدارة الشركة بتقييم قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية ولديها القناعة بأن الشركة لديها الموارد 

لالسممرار في نشاطها للمستقبل المنظور. عالوة على ذلك، إن اإلدارة ليست على علم بإي حاالت عدم تأكد هامة  قد تلقي شكاً 

ً حول قدرة الشركة  على االستمرار على مبدأ االستمرارية. وبناًء عليه، يستمر إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ جوهريا

 االستمرارية.

 

 أسس القياس 

حيوث يوتم قياسوها بالقيموة  ومكافوأة نهايوة الخدموة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحوة للبيوع القوائم الماليةتعد 

 العادلة.

 

 الرئيسية وعملة العرضالعملة 

 .العملة الرئيسية للشركة بصفتها باللاير السعودي القوائم المالية تعرض

 

 الفائض )العجز( / توزيع - 3

المتبقية لمسواهمي الشوركة وفقواً لنظوام  %90من صافي فائض عمليات التأمين لحملة الوثائق و  %10يجب على الشركة توزيع  

النواتج عون عمليوات التوأمين إلوى  %100يتم تحويول العجوز  الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. التأمين والئحته التنفيذية

 عمليات المساهمين بالكامل.

 
  مليوون لاير سوعودي 14,9 مبلوغ قودره 2017ديسومبر  31للسونة المنتهيوة فوي علوى التووالي  عمليوات التوأمين للشوركة فوائض بلوغ 

 13.4المقوودر ب  الفووائض موون(%90: 2016) %90. ووفقوواً لووذلك، تووم تحويوول  سووعودي(مليووون لاير 3,2 بمبلووغ قوودره :2016)

 إلى عمليات المساهمين للسنة. مليون( 2.9: 2016مليون )

 

 المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات - 4
 

عوة فوي إعوداد القووائم الماليوة السونوية للشوركة للسونة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتفق مع تلك المتب
باستثناء المعايير والتفسيرات الجديدة والمعّدلة التي تسري على الفترات السنوية ابتداء في أو بعود  2016ديسمبر  31المنتهية في 

 . 2017يناير  1
 

بادرة اإلفصاح. ينطبق على الفترات السنوية تبدأ في ( قائمة التدفقات النقدية حول م7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )

.  تقدم هذه التعديالت إفصاح إضافي ستمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في المطلوبات التي 2017يناير  1أو بعد 

سبة الدولية الذي يواصل السعي تنشأ من األنشطة التمويلية. ويعتبر هذا التعديل جزءاً من مبادرة اإلفصاح لمجلس معايير المحا

 لتحسين إفصاح القوائم المالية. ليس لهذه التطبيقات أثر جوهري على هذه القوائم المالية وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها.

 

أتعاب  "األدوات المالية: "اإلفصاحات" تم تعديله ليوضح أن عقد الخدمات الذي يشتمل على 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يمكن أن يؤسس تعاقد مستمر في األصل المالي. يجب تقييم طبيعة األتعاب للتأكد ما إذا كانت اإلفصاحات مطلوبة بموجب المعيار 

تم تعديله الحقاً ليوضح أن  7ويجب أن يتم التقديم على التوالي. المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7الدولي للتقارير المالية رقم 

ً للمعلومات المعروضة في متطلبا ً جوهريا ت إيضاح المقاصة ال تنطبق على القوائم المالية، ما لم تقدم هذه اإلفصاحات تحديثا

 .أحدث تقرير سنوي
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 )تتمة( المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات - 4

 

بوأن يوتم تقيويم مودى عموق السووق لسوندات الشوركات "مكافآت الموظفين"  -( 19يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )

ذات الجودة العالية بناًء على العملة التي يسجل بها االلتزام وليس البلد الذي يستحق فيه االلتزام. وفي حال عدم وجود سوق عميق 

 لسندات الشركات ذات الجودة العالية بتلك العملة فإنه يجب استخدام معّدالت السندات الحكومية.

 

 معايير الصادرة وغير سارية المفعول ال
 

إضافة على المعايير أعاله، نوضح أدنواه بيانواً بالمعوايير والتفسويرات الصوادرة والتوي لوم يسوري مفعولهوا بعود حتوى تواريخ إصودار 

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

التطبيق المبكر للتعوديالت علوى المعوايير الدوليوة الخاصوة بالتقوارير الماليوة التوي توم نشورها ويتعوين علوى الشوركة االلتوزام بهوا فوي 

 .تواريخ مستقبلية

 

) الدفع على  2رقم تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية  )الدفع على اساس السهم( 2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

. تغطي هذه التعديالت التصنيف والقياس  2018يناير عام  1أو بعد  –اساس السهم ( " يطبق للفترات السنوية التي تبدأ في 

المحاسبي في ثالثة محاور. األول، قياس الدفع على اساس السهم تسوي نقداً، الثاني، تصنيف صافي الدفع على اساس السهم بعد 

طاع ، الثالث المحاسبة عن التعديالت الدفع على اساس السهم من تسويات نقدية الى تسويات ملكية. لن يكون التأثير ضريبة اإلستق

 جوهري على القوائم المالية للشركة.

 

، بأن يؤثر 9من المتوقع عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )األدوات المالية( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

والمصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، بحيث يعاد تصنيفها بقيمتها العادلة في قائمة الدخل  في جزء مهم من األصول المالية الحالية

الدخل الشاملة األخرى. بدالت اإلئتمان لألصول المالية والمقيمة بالقيمة المطفأة وسندات الدين سوف  أو بقيمتها العادلة في قائمة

 بالقيمة العادلة بحيث يتم اإلعتراف بالتعديالت للقيمة العادلة ضمن قائمة الدخل الشاملة األخرى، والتي من المتوقع تقيمهميتم 

العفو المؤقت وتأجيل تطبيق  أن تزيد طبقا لمقدمة منهجية خسائر اإلئتمان المتوقعة تتوقع الشركة بأنه من المسموح لها إستخدام

 .2021يناير  1تاريخ الحق، ولكن ليس بعد 9ر المالية رقم  المعيار الدولي للتقاري

 

( محل معيار 15"إيرادات العقود مع العمالء" يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بيقه على جميع العقود والعمالء، ما "اإليرادات" ويؤسس مبدأ يستند إلى نموذج من خمس خطوات لتط 18المحاسبة الدولي رقم 

( على متطلبات 15عدا عقود التأمين واألدوات المالية وعقود التأجير التشغيلي. كذلك يشتمل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 اإلفصاح المعّزز. تقوم الشركة بتقييم أثر تبني المعيار الجديد وتعتبره غير جوهري.

 

. يستبعد 2019يناير  1"عقود اإليجار" وينطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  16رير المالية رقم المعيار الدولي للتقا

والذي يميز بين عقود اإليجار التمويلي في  17المعيار الجديد نموذج المحاسبة الحالي المزدوج وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

التشغيلي خارج قائمة المركز المالي. وعوضاً عن ذلك، يقترح المعيار الدولي إلعداد التقارير  قائمة المركز المالي وعقود اإليجار

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

 

، وسوف يحل محل 2021التي تبدأ في أو بعد ا يناير "عقود التأمين" للفترات  - 17يسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"عقود التأمين". يسمح باالتباع المبكر إذا تم أيًضا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  - 4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

"األدوات المالية". تتوقع الشركة أثر  9ية رقم "اإليرادات الناشئة من التعاقدات مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المال 15رقم 

جوهري على القياس واإلقصاح  للتأمين وإعادة التأمين  والذي سيكون له أثر على كل من قائمة الدخل ووقائمة المركز المالي. 

 .قررت الشركة عدم االتطبيق المبكر لهذا المعيار الجديد
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة     - 5

للسونة المنتهيوة  تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشوركة

 يناير. 1والمطبقة من  ، فيما عدا تبني المعايير الجديدة الصادرة والتعديالت على المعايير القائمة 2016ديسمبر  31في 

 
 نقديةالشبه نقدية وال 5.1

التوي تقول  والودائوع ألجول كولودى البنو والحسابات الجاريوة تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق وشيكات برسم اإليداع

 فترة استحقاقها األصلية عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء.

 

 ودائع ألجل 5.2

 .الشراء تاريخ من واحدة سنة من وأقل أشهر ثالثة من أكثر ستحقاقا بتواريخ البنوك عند ألجل ودائع من ألجل الودائع تتكون

 

 أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة  5.3

لوغ يتم إثبات أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها، عنود اإلثبوات األولوي لهوا، بالقيموة العادلوة للمب

ق القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد مون وجوود انخفواض فوي قيمتهوا وذلوك عنودما المستلم  أو المستح

تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية اسوترداد قيمتهوا الدفتريوة، ويوتم إثبوات خسوارة االنخفواض فوي قائموة نتوائج 

 التوقف عن إثبات أقساط التأمين المدينة عند انتفاء أسباب إثبات الموجودات المالية.عمليات التأمين والفائض المتراكم. يتم 

 

 المدفوعات المقدمة 5.4

بالمبلغ  تمثل المدفوعات مقدما مصاريف غير متكبده بعد ولكنها مدفوعة نقداً. تقيد المدفوعات مقدما في األصل كموجودات وتقاس

استنفاذها أو إنتهائها  على قائمة الفائض لعمليات التأمين وقائمة الدخل الشامل للمساهمين عند المدفوع نقداً، وبعد ذلك، يتم تحميلها

 مع مرور الوقت.

 

 االستثمارات والموجودات المالية األخرى 5.5

 المبدئي أ( االعتراف

 اإلعتراف يتم .لألداة التعاقدية كاماألح في طرفا الشركة تصبح عندما للشركة المالية القوائم في المالية بالموجودات اإلعتراف يتم

 حالة باستثناء للشركة المالية للموجودات المبدئي القياس في المعامالت تكاليف إدراج يتم العادلة بالقيمة مبدئيا المالية بالموجودات

 واالستثمارات المدينة مالذم للشركة المالية الموجودات تتضمن .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات

 .للبيع المتاحة

 

 الالحق والقياس ب( التصنيف

 المالية والموجودات الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة استثمار :المحددة التالية الفئات إلى المالية الموجودات تصنيف يتم

 إثباتها وقت في تحديده ويتم المالية الموجودات من لغرضوا طبيعة على التصنيف ويعتمد .المدينة والذمم والقروض للبيع المتاحة

 خالل الموجودات تسليم تتطلب التي المالية الموجودات مبيعات أو مشتريات هي العادية بالطرق المبيعات أو المشتريات إن .األولي

 .السوق في عليها المتعارف تلك أو األنظمة عليها تنص زمنية فترة
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 )تتمة(االستثمارات والموجودات المالية األخرى  5.5

 

 )تتمة( الالحق والقياس ب( التصنيف

 

 القروض والذمم المدينة -1

سووق نشوط  إن القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشوتقة ذات دفعوات ثابتوة أو قابلوة للتحديود وهوي غيور مدرجوة فوي

بالتكلفوة المطفوأة باسوتخدام  م مدينة للسوق. بعد االعتراف المبدئي، وبالتالي يتم قياس القروض والذمم المدينةوتصنف كقروض وذم

شوهرا بعود  12االسوتحقاق التوي تزيود مون  طريقة العائد الفعلي ناقصا أي انخفاض وتدرج في الموجودات المتداولة، باستثناء فترات

 نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
 

 ستثمارات المتاحة للبيعاإل  -2

اإلستثمارات المتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين. إستثمارات األسهم المصنفة على أنها إستثمارات متاحة للبيع هوي تلوك التوي 

لوك التوي ال تصنف على أنها مقتناة للمتاجرة أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. سندات الدين في هذه الفئة هوي ت

يقصد بها اإلحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة والتي قود يوتم بيعهوا إسوتجابة إلحتياجوات السويولة أو إسوتجابة للتغيورات فوي ظوروف 

 السوق. بعد القياس األولي، يتم قياس اإلستثمارات المتاحة للبيع في وقت الحق بالقيمة العادلة.
 

الشواملة األخورى( / )الخسوائر( باشورة ضومن حقووق المسواهمين )مون خوالل اإليورادات يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة م

 تحت بند "التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع". وعند إستبعاد اإلستثمار، يوتم إثبوات األربواح أو الخسوائر المتراكموة

الشاملة. وفي الحاالت التي تمتلك فيها الشركة أكثر من إسوتثمار فوي المساهمين عمليات المثبتة سابقاً ضمن حقوق الملكية في قائمة 

نفووس األداة الماليووة، فإنووه يووتم إسووتبعادها علووى أسوواس "الووداخل أوالً الخووارج أوالً". يووتم إدراج الفوائوود المكتسووبة فووي وقووت إقتنوواء 

لوي. إن توزيعوات األربواح المكتسوبة فوي وقوت إقتنواء اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع كدخل فوائد وذلك بإسوتخدام سوعر الفائودة الفع

اإلستثمارات المالية المتاحوة للبيوع يوتم اإلعتوراف بهوا فوي قائموة دخول المسواهمين الشواملة عنود اإلقورار بأحقيوة إسوتالمها. يوتم إثبوات 

 الخسائر الناتجة من اإلنخفاض لتلك اإلستثمارات في قائمة عمليات المساهمين الشاملة.

 اإلستحقاقمقتناه حتى تاريخ ال ستثماراتاإل  -3

هي موجودات مالية غير مشوتقة ذات دفعوات ثابتوة أو يمكون تحديودها والتوي يوجود لودى  اإلستحقاقحتى تاريخ  المقتناه اإلستثمارات

معدلوة بوالعالوة أو الخصوم ويوتم قياسوها مبودئياً بالتكلفوة المطفوأة ال اإلسوتحقاقحتى تاريخ  إقتنائهاالشركة النية اإليجابية والقدرة على 

فوي قائموة عمليوات  اإلستحقاقحتى تاريخ  المقتناة اإلستثماراتدائم في قيمة  إنخفاض. يتم إثبات أي ةالفعليالعمولة طريقة  بإستخدام

أثر مقودرة ال يمكن بيعهوا أو إعوادة تصونيفها بودون أن تتو اإلستحقاقمقتناه حتى تاريخ  كإستثماراتالمصنفة  اإلستثمارتالتأمين. إن 

كما ال يمكن تخصيصها كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصوة أو مخواطر السوداد  .هذا التصنيف إستخدامالشركة على 

 طويلة األجل. إستثماراتالمبكر كونها 
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  م إمكانية تحصيلها االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعد 5.6

يووتم، بتوواريخ كوول قائمووة مركووز مووالي، إجووراء تقووويم للتأكوود موون وجووود أي دليوول موضوووعي علووى انخفوواض قيمووة أي أصوول مووالي   أو 

مجموعة من الموجودات المالية. وفي حالة مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة فوي قائموة نتوائج عمليوات التوأمين 

 متراكم / عمليات المساهمين. يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي: والفائض ال
 

بالنسوبة للموجووودات الماليووة المثبتووة بالقيمووة العادلووة، يمثوول اإلنخفوواض فوي القيمووة الفوورق بووين التكلفووة والقيمووة العادلووة، ناقصوواً خسووارة 

 لمتراكم / عمليات المساهمين.االنخفاض المثبتة سابقا في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض ا
 

ة بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفوة، يمثول اإلنخفواض فوي القيموة الفورق بوين القيموة الدفتريوة والقيموة الحاليوة للتودفقات النقديو

 المستقبلية المخصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي مماثل. 
 

المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة، يحودد االنخفواض فوي القيموة علوى اسواس التودفقات النقديوة المسوتقبلية المخصوومة  بالنسبة للموجودات

 على أساس معدل العمولة الخاصة الفعلي األصلي.
 

 المالية المطلوبات 5.7
 

 المبدئي: االعتراف -أ

 المطلوبات إثبات يتم .لألداة التعاقدية األحكام في طرفًا الشركة بحتص عندما للشركة المالية القوائم في المالية المطلوبات إثبات يتم

 بالقيمة المطلوبات باستثناء للشركة المالية للمطلوبات المبدئي القياس في المعامالت تكاليف إدراج يتم .العادلة بالقيمة مبدئيًا المالية

 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة
 

 الالحق: والقياس التصنيف -ب

 المالية المطلوبات جميع قياس يتم فإنه الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية مطلوبات لديها ليس الشركة أن حيث
 .الفعلي العائد معدل أساس على وتسجيله العمولة مصروف تحديد مع الفعلية، العمولة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة

 

 دوات الماليةالتوقف عن إثبات األ 5.8

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقووق التعاقديوة التوي تتكوون منهوا األداة الماليوة 

 ويتم ذلك عادةً عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.

 

 الممتلكات والمعدات 5.9

 قائموةبالتكلفة ناقصاً االسوتهالك المتوراكم وأي انخفواض جووهري فوي القيموة. ويحمول االسوتهالك علوى  ،ممتلكات والمعداتتظهر ال

كما  طريقة القسط الثابت على مدى االعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعداتباستخدام  والفائض المتراكمالتأمين  عمليات نتائج

 .يلي

 السنوات 

  4 مستأجرةالباني مالتحسينات 
  10 مفروشاتالثاث وألا
  5 مركباتال

  5 – 3 مكتبيةالمعدات اللي واآلحاسب الأجهزة 
 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للمتلكات والمعودات للتأكود مون وجوود أي إنخفواض فوي قيمتهوا وذلوك عنود وجوود أحوداث أو تغيورات فوي 

كون قابلة لإلسترداد. إذا وجد مثل هذا المؤشر وعندما تكون القيمة الدفتريوة أعلوى مون الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال ت

 القيمة التقديرية الممكن إستردادها، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن إستردادها. 

 

رق بين صافي متحصوالت اإلسوتبعاد يتم إثبات أرباح أو خسائر إستبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات )التي يتم إحتسابها بالف

 .عمليات التأمين والفائض المتراكم والقيمة الدفترية للبند( في قائمة
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 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى 5.10

و الخدمة المستلمة، سواًء قدمت ام لم تقدم بها فواتير من يتم اثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة ا

 قبل الموردين.

 

 المخصصات 5.11

يوتم اثبوات المخصصووات عنود وجووود التزاموات )قانونيووة أو متوقعوة( علووى الشوركة ناتجووة عون أحووداث سوابقة وإن تكوواليف سوداد هووذه 

 صات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية.االلتزامات محتملة، ويمكن قياسها بشكل موثوق به. ال يتم اثبات مخص

 

 الزكاة وضريبة الدخل  5.12

السوعودية، تحمول الزكواة علوى حسوابات الملكيوة العائودة يجنب مخصص للزكواة وضوريبة الودخل وفقواً لالنظموة الزكويوة والضوريبية 

بات الملكية العائدة للمسواهمين المؤسسوين للمساهمين المؤسسين السعوديين والجمهور العام بينما يتم تحميل ضريبة الدخل على حسا

 .غير السعوديين ويحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 

 

 للموظفين  الخدمة نهاية مكافأة 5.13

استحقاق  السعودية. ويستند تقدم الشركة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفق اً لشروط وأحكام نظام العمل المطبق في المملكة العربية

استحقاق التكاليف  هذه المزايا إلى الراتب النهائي للموظف وطول مدة خدمته، ويكون ذلك باستكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. يتم

لمتطلبات  المتوقعة لهذه المزايا على مدى فترة التوظيف. يتم تكوين مخصص سنويًا استناًدا إلى التقييم االكتواري المستقل وفقًا

قامت الشركة بإجراء تقييم  "مخصصات الموظفين" باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. 19معيار المحاسبة الدولي رقم 

 اكتواري في السنة الحالية.

 

مكاسب ال يتم اإلعتراف بجميع تكاليف الخدمات السابقة كمصروفات على الفور في قائمة فائض عمليات التأمين. يتم إثبات جميع

 والخسائر اإلكتوارية المتعلقة بإلتزام االستحقاقات المحددة في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين.

 

 األجل قصيرة الموظفين استحقاقات 5.14

 المصروفات في مدرجة متداولة مطلوبات وهي السفر، وتذاكر اإلجازات أجور األجل القصيرة الموظفين استحقاقات تشمل

 .المستخدمة غير لالستحقاقات نتيجة دفعه المنشأة تتوقع والذي المحسوم غير بالمبلغ قياسها يتم التيو ، المستحقة

 

 التقاعد استحقاقات 5.15

 خطة يمثل هذا .االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة إلى السعودية العربية المملكة في لموظفيها التقاعد اشتراكات الشركة تدفع

 .تكبدها عند كمصروفات المدفوعة المبالغ تحميل يتم .محددة مساهمة
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 عقود التأمين 5.16

تصدر الشركة عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين. تعرف عقوود التوأمين بأنهوا تلوك العقوود التوي تقبول بموجبهوا شوركة التوأمين 

وثائق وذلك بالموافقة على تعويض حملة الوثائق فوي حالوة وقووع حوادث مسوتقبلي غيور محودد يوؤثر مخاطر تأمين هامة من حملة ال

سلباً على حامل الوثيقة. وكقاعدة عامة، تعّرف الشركة مخاطر التأمين الهامة بأنها تمثل إمكانيوة دفوع تعويضوات عنود وقووع حوادث 

لك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخواطر التوأمين بشوكل مؤمن عليه. وحال تصنيف العقد كـ "عقد تأمين" فإنه يبقى كذ

 كبير خالل الفترة، إال إذا تم إستنفاذ أو إنتهاء جميع الحقوق واإللتزامات.

 

  إعادة التأمين 5.17

ئر عقود إن عقود إعادة التأمين هي عبارة عن عقود تبرمها الشركة مع معيدي التأمين وبموجبها يتم تعويض الشركة عن خسا

 التأمين المصدرة.

 

يتم إثبات المزايا التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين كموجودات إعادة التأمين. تتكون هذه الموجودات من األرصدة 

 المستحقة من معيدي التأمين عند سداد المطالبات والذمم المدينة األخرى مثل العموالت على األرباح، إن وجدت، وحصة معيدي

التأمين من المطالبات تحت التسوية والتي تتوقف على المطالبات المتوقعة والمزايا الناشئة بموجب عقود التأمين المعاد تأمينها. يتم 

ل إثبات المبالغ القابلة لإلسترداد من / أو المستحقة إلى معيدي التامين بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التأمين طبقاً لشروط لك

 قية إعادة التأمين.إتفا

 

وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود مؤشر على وقوع إنخفاض في قيمة موجودات إعادة 

 التأمين. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم الشركة بإجراء تقدير للمبالغ القابلة لإلسترداد.
 

لموجودات إعادة التأمين عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخفض  وفي حالة زيادة القيمة الدفترية

 .والفائض المتراكمإلى قيمتة القابلة لإلسترداد. يدرج اإلنخفاض في القيمة، إن وجد، في قائمة عمليات التأمين 

 

بطريقة تتماشى مع عقود المستحقة لتأمين. تم تقدير المبالغ تمثل أرصدة مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة لشركات إعادة ا

 إعادة التأمين المتعلقة بها.

 

 إن إتفاقيات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق.
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 المطالبات  5.18

المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها واألطراف األخرى، ومن مصاريف تسوية الخسارة المتعلقوة بهوا،  تتكون المطالبات من المبالغ

 ناقصاً الخردة واإلستردادات األخرى، وتحمل على قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم عند تكبدها.

 
لمطالبات المتكبدة غيور المسوددة بتواريخ قائموة المركوز الموالي، يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة ل

سواء تم التبليغ عنها أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقواء المطالبوات الُمبلّوغ عنهوا وغيور المدفوعوة بتواريخ قائموة المركوز الموالي علوى 

السوابقة، لقواء تكلفوة سوداد المطالبوات أساس تقدير كل حاله على حده. كما يجنوب مخصوص، وفقواً لتقوديرات اإلدارة وخبورة الشوركة 

 المتكبدة غير المبلّغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. ان االلتزامات النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.

 
قائمة نتائج عمليات يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في السنة الالحقة في 

التووأمين والفووائض المتووراكم لتلووك السوونة. ال تقوووم الشووركة بخصووم مطلوباتهووا لقوواء المطالبووات غيوور المدفوعووة ألنووه يتوقووع سووداد كافووة 

 المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

 

 تأمين  طبقاً لمدة العقد ذات الصلة.عندما بتم إثبات إجمالي مطالبات ال التأمين إعادةيتم إثبات مطالبات 

 

 المستردة والتعويضات الخردة 5.19

 أن أيضا للشركة ويحق .)الخردة مثل( المطالبة تسوية عند )عام بشكل متضررة( موجودات ببيع للشركة التأمين عقود بعض تسمح

 قياس عند كمخصص الخرده ترداداس تقديرات تدرج .)التعويضات مثل( التكاليف كافة أو بعض لدفع أخرى أطراف تالحق

 .األصل استبعاد بعد معقول بشكل استردادها يمكن التي القيمة المخصص يمثل .التسوية تحت المطالبات إلتزامات
 

 الذي للمبلغ تقدير هو المخصص وهذا .التسوية تحت المطالبات التزامات قياس عند مخصص المستردة التعويضات تعتبر

 .الثالث الطرف من استرداده يمكن

 

 تكاليف االكتتاب المؤجلة 5.20

تقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بإصدار وثائق التأمين الجديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفوأ فوي قائموة نتوائج عمليوات التوأمين 

قوة بالربحيوة المسوتقبلية والفائض المتراكم على مدى فترة التغطيوة التأمينيوة ذات العالقوة. وفوي حالوة عودم تحقوق االفتراضوات المتعل

لوثائق التامين هذه، فإنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف، ويمكن أن يتطلب ذلك إجراء إطفاء إضافي في قائمة نتائج عمليات 

 التأمين والفائض المتراكم.

 

 اختبار كفاية المطلوبات  5.21

لوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين. بعد خصم تكاليف اإلكتتاب يتم، بتاريخ نهاية كل فترة مالية، إجراء إختبار كفاية المط

دام المؤجلة ذات العالقة بإستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لعقود التأمين. وعند إجراء هذه اإلختبارات، يتم إستخ

ارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي عجز مباشرة على قائمة عمليات أفضل تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية ومصاريف إد

التأمين والفائض المتراكم وذلك بشطب تكاليف اإلستحواذ المؤجلة، وبعد ذلوك يجنوب مخصوص للخسوائر الناتجوة عون إختبوار كفايوة 

 المطلوبات.
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 العموالت األقساط المكتسبة ودخل 5.22

دخل في قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم على أساس نسبي على مدى فترات وثوائق التوأمين التوي ترحل أقساط التأمين إلى ال

 تخصها. تمثل أقساط التأمين غير المكتسبة الحصة في أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول. 

 
ب األقسوواط المكتسووبة ودخوول األتعوواب والعموووالت ناقصوواً المطالبووات المسووددة ومصوواريف االكتتوواب األخوورى تمثوول نتووائج االكتتووا

والمطالبات المتوقعة المستحقة المتعلقوة بالسونة، بعود خصوم المبوالغ الخاضوعة إلعوادة التوأمين، ناقصواً مخصوص الخسوائر المسوتقبلية 

 المتوقعة عن وثائق التأمين السارية المفعول.

 أجيل العموالت المدينة على عقود إعادة تأمين وإطفاءها بطريقة القسط الثابت على فترة عقود إعادة التأمين.يتم ت

كأقسواط غيور مكتسوبة، موا بعود نهايوة السونة الماليوة ل باألخطار السواريةوالتي تتعلق ودخل العمولة أقساط التأمين المحتفظ بها  تظهر

 : التالية بإستعمال الطرق ويتم تأجيلها

 لكافة فئات التأمين األخرى عدد األيام الفعلية. 

  بالنسبة للشحن البحري، فإن األقساط غيور المكتسوبة تمثول األقسواط المكتتبوة خوالل الثالثوة أشوهر األخيورة مون السونة الماليوة

 الحالية.

  ً لعمليوة اإلحتسواب هوذه يوتم  عملية احتساب محددة سلفاً بالنسبة للتأمين الهندسي وذلوك للمخواطر التوي تزيود عون سونة. وطبقوا

 اكتساب اقساط اقل خالل السنة األولى وتزداد تدريجياً مع نهاية فترة وثيقة التأمين.

 

 دخل عموالت 5.23

 يتم إثبات دخل العموالت من الودائع ألجل على أساس مبدأ العائد الفعلي.

 
 اإلحتياطي النظامي  5.24

من صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي إلى أن يبلغ هذا اإلحتياطي  %20حول وفقاً للنظام األساسي، يجب على الشركة أن ت

 .2017ديسمبر  31من رأس المال. ونظراً للخسائر المتراكمة، فإنه لم يتم إجراء مثل هذا التحويل عن السنة المنتهية في  100%

 

 تاريخ التداول  5.25

الماليوة بتواريخ التوداول )أي التواريخ الوذي  تالعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجوودايتم اثبات او التوقف عن إثبات كافة العمليات ا

تلتزم فيه الشركة بشراء او بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلوب 

 النظمة او تلك المتعارف عليها في السوق.أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها ا

 

 العمالت األجنبية 5.26

ويوتم تحويول  المعوامالت. إجوراءالتحويول السوائدة عنود  بأسعاراللاير السعودي  إلى التي تتم بالعمالت األجنبيةيتم تحويل المعامالت 

اللاير السعودي باألسعار السائدة  إلى المركز المالي كما في تاريخ قائمة األجنبيةبالعمالت  الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة

 قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم / عمليات المساهمين. تدرج كافة فروقات التحويل في ذلك التاريخ.في 
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 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 5.27

ة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكوون تتم مقاص

لدى الشركة نيه لتسوية الموجودات مع المطلوبات على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبوات فوي آن واحود. ال يوتم 

نتائج عمليات التأمين والفائض المتوراكم / عمليوات المسواهمين إال اذا كوان ذلوك مطلوبواً أو مقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة 

 مسموحاً من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.

 

 المعلومات القطاعية 5.28

يوة منفصولة يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصور الشوركة الوذي ينوتج عنوه إيورادات وتتكبود عليوه مصواريف ولوه معلوموات مال

متاحووة يووتم تقييمهووا بانتظووام موون قبوول رئوويس العمليووات والووذي يقوورر الطريقووة التووي يووتم بموجبهووا تخصوويص الموووارد وتقووويم األداء. 

 وألغراض إدارية ، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها ستة قطاعات تشغيلية كما يلي: 

  التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية.التأمين الصحي ويشمل التأمين على 

 .تأمين المركبات ، ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل 

  التأمين.تأمين الحريق، ويقوم بتغطية مخاطرالحريق وعمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذا النوع من 

  التأمين الهندسي، ويقوم بتغطيوة مخواطر أعموال البنواء، واإلنشواءات واألعموال الميكانيكيوة والكهربائيوة واإللكترونيوة، وتوقوف

 اآلالت والمكائن، وغيرها من عمليات التأمين التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.

 سيارات النقل على الطرق الرئيسية وأنواع التأمين األخرى التي التأمين البحري، ويقوم بتغطية مخاطر البضائع في الطريق و

 تندرج ضمن هذه الفئة.

 .ًفروع التأمين األخرى، ويشمل فروع التأمين التي لم يتم ذكرها آنفا 

  

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

 لمالية المرفقة. القوائم ا

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فأنها تتم وفقاً ألسعار التحويل بين القطاعات، 

طاعوات والتوي وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحوويالت بوين الق

 يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.
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  القيم العادلة 5.29

تقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات والموجودات غير المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. كما تم 

(. القيمة العادلة هي السعر الذي 18صاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة في اإليضاح رقم )االف

سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند تمويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية تمت بين أطراف متعاملة في السوق 

 يمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:بتاريخ القياس. يحدد قياس الق

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. -

 

للموجودات أو  العادلةقاس القيمة ت. الشركةمن قبل  ل إليهللوصو إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن يكون قابل

مطلوبات بإفتراض أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وبإفتراض أن المشاركين في ال

 السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 ً ت بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخال هاتتوفر بشأنو للظروفتستخدم الشركة طرق التقويم المالئمة وفقا

 غير قابلة للمالحظة.الالقابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت و ذات العالقة

لسل الهرمي تم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التس

 -الهامة لقياس القيمة العادلة ككل :وللقيمة العادلة، طبقاً لما هو مبين أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى 

 األسعار المتداولة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة. - المستوى األول 

 الهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة ونى طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األد - المستوى الثاني
 أو غير مباشرة.

 الهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.وطرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  - المستوى الثالث 

 

لى نحو متكرر. تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت التحويالت بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية ع

بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة  لقياس القيمة العادلة ككل( 

 في نهاية كل فترة مالية.

لعادلة على نحو متكرر مثل )االستثمارات العقارية والموجودات تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة ا

المالية المتاحة للبيع غير المتداولة( ولقياس القيمة العادلة على نحو غير متكرر مثل الموجودات المعدة للتوزيع في العمليات 

 المتوقفة.

المتاحة للبيع والمطلوبات الهامة مثل العوض  يقوم خبراء تقويم خارجيين بتقويم الموجودات الهامة مثل الموجودات المالية

ً بعد التباحث مع لجنة المراجعة بالشركة والحصول على  القيام قيام خبراء التقويم الخارجيين يتقررالمحتمل.  بعملهم سنويا

المعايير المهنية. موافقتها. تشتمل أسس ومعايير االختيار على المعرفة بالسوق، والسمعة، واالستقاللية وفيما إذا تمت مراعاة
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 الهامة المحاسبية التقديرات واالفتراضات   - 6
 

إن إعداد القوائم المالية يتطلب إستخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبوات المسوجلة واإلفصواح عون 

الفتورة الماليوة التوي دات والمصواريف المسوجلة خوالل الموجودات والمطلوبات المحتملوة بتواريخ إعوداد القووائم الماليوة ومبوالغ اإليورا

. وبوالرغم مون أن هوذه التقوديرات واألحكوام تسوتند علوى أفضول معرفوة لودى اإلدارة لألحوداث والعمليوات أعدت القوائم المالية بشأنها

 الحالية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات. 

اضووات التووي تووؤثر علووى مبووالغ الموجووودات والمطلوبووات خووالل السوونة الماليووة القادمووة. يووتم تقووويم تقوووم الشووركة بالتقووديرات واإلفتر

التقديرات واألحكام بإستمرار بناءاً على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحوداث المسوتقبلية والمتوقوع أن تكوون 

 معقولة حسب الظروف.

متعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ قائمة المركوز الموالي والتوي فيما يلي اإلفتراضات األساسية ال

 :لها مخاطر هامة يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في المستقبل المنظور

 

 خسائر االنخفاض في أقساط التأمين المدينة 6.1

شركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجوودات الماليوة تقوم ال

التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. إن الذمم المدينة التي يتم مراجعتها بصورة فردية للتأكد 

ا والتي يتم بشأنها إثبات أو استمرار في إثبات خسارة االنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة من وجود انخفاض في قيمته

جماعية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة االنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكوام والتقوديرات. وإلجوراء ذلوك، 

ن االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشوراً علوى القودرة علوى سوداد تقوم الشركة بتقويم خصائص االئتمان التي تأخذ بعي

 كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدية. 

 
 االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين  6.2

ة بموجوب عقوود التوأمين مون أهوم التقوديرات المحاسوبية التوي تقووم بهوا يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عون المطالبوات المقدمو

الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقودير االلتزاموات التوي يتعوين علوى الشوركة دفعهوا 

للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنهوا بعود تواريخ بموجب هذه المطالبات. يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً 

بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة المركز المالي. إن الطرق الفنية المتبعوة مون قبول اإلدارة  قائمة المركز المالي

باع نفس طرق سداد المطالبات السابقة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إت

 عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية.

 
تقوم شركات تسويات مخاطر  تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده.

ة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات. تقوم اإلدارة بمراجع مستقلة

 غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي.

 
قود تتعورض الشوركة لخالفوات موع، وأحيانواً إخفاقوات مون قبول، شوركات إعوادة التوأمين. تقووم الشوركة كول ربوع سونة بمراقبوة تطوور 

 النزاعات وقوة المركز المالي لمعيدي التأمين.
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 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( - 6
 

 برنامج مكافأة محددة 6.3

 وحدة  . يتم استحقاق االلتزام بناًء على طريقةيةودلسعا للعماستناداً إلى أنظمة ا فيهاوظلم مةدلخا نهايةمكافأة  لبتشغي کةرلشا ومتق

على تفاصيل االفتراضات والتقديرات ، يرجى الرجوع إلى  الئتمان المتوقعة وفقًا للتقييم االكتواري الدوري. للحصول

 .28اإليضاح

 

 التأمين أقساط عجز احتياطي 6.4

 يستند فهو .المستقبلية والظروف باألحداث يتعلق فيما االفتراضات من لعدد للغاية حساس الطبية لألعمال األقساط عجز تقدير يعتبر

 الخسارة نسابة تقادير إالى الوصاول أجال مان .المكتتباة للوثاائق بالنسابة المخااطر نما المتبقي للجزء المتوقعة الخسارة نسبة على

 .المستقبل في تتحقق أن المتوقع واألقساط المطالبات عالقات إلى االكتواري الخبير ينظر المتوقعة،

 

 النقدية وشبه النقدية  - 7

  2017  2016 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي  
 احاتايض 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  التأمين عمليات
         

 -  712,865  -  948,922  نقد في الصندوق
 -  44,377  -  162,922  شيكات برسم اإليداع

 1,183,316  53,264,323  39,688  24,257,950 7.1 حسابات جارية لدى البنوك
 93,905,575  10,923,843  104,585,193  20,000,000 7.1 ودائع ألجل 

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

 

ال يوجود يتم ايداع الودائع ألجل لفترات تتراوح موا بوين يووم واحود وثالثوة أشوهر وذلوك حسوب المتطلبوات النقديوة للشوركة،   -7.1

 31) سونوياً. %1.92 بنسوبة متوسوطائوع ألجول دخول عمووالت خاصوة بمعودل كما في نهاية الفتورة، تحقوق عون الودجل ودائع أل

تودع الحسابات الجارية والودائع ألجل لدى أطراف أخرى ذات تصونيف ائتمواني جيود. إن  سنوياً(. %2,83:  2016ديسمبر 

 القيمة الدفترية المفصح عنها اعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي. 

 

 الودائع ألجل  - 8

دخول عمووالت خاصوة  عن الودائع ألجل  تحققيتم إيداع الودائع ألجل لفترات تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائها األصلي، 

 (.% 2,96: 2016ديسمبر  31سنوياً ) % 2.74بمعدل متوسط بنسبة 

تريوة المفصوح عنهوا اعواله تقوارب القيموة العادلوة تودع الودائع ألجل لدى أطراف أخرى ذات تصونيف ائتمواني جيود. إن القيموة الدف

 بتاريخ قائمة المركز المالي.
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 أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي  - 9

 ملخص اقساط التأمين وارصدة اعادة التأمين المدينة, موضح ادناه :     

 
  2017 2016 
 باللاير السعودي باللاير السعودي  

 166,137,539 143,342,692  ينحاملي وثائق تأم

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

  83,223,273 102,642,859 

    

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

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

  24,780,103 24,185,588 

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

 

 ي:التهي كاللحاملي وثائق التأمين مشكوك في تحصيلها خالل السنة الحركة في مخصص الديون ال إن 9.1

  2017  2016 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي  

 38,826,093  63,494,680  المخصص بداية السنة

 28,493,601  2,184,463  المحمل خالل السنة

 (3,825,014)  (5,559,724)  خالل السنةالديون المستبعدة 

 63,494,680  60,119,419  9,3                                          المخصص نهاية السنة
 

 معيدي التأمين هي كالتالي:لالسنة إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل  9.2

  2017  2016 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي  

 1,843,184  851,737  المخصص بداية السنة

 1,339,330  2,839,541  المحمل خالل السنة

 (2,330,777)  -  خالل السنةالديون المستبعدة 

 851,737  3,691,278  6.4                                            المخصص نهاية السنة

 

 ديسمبر: 31فيما يلي  بياناً بأعمار أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة كما في  9.3

  باللاير السعودي 

 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 
 

 

 المجموع
 30أقل من 
  يوم

 إلى 31من 
90  ً  يوما

متأخرة السداد ومنخفضة 
 القيمة

2017 171,814,073 25,265,934  21,780,333 124,767,806 

2016 191,174,864 38,925,212  36,135,751 116,113,901 
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 )تتمة( أقساط تأمين وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي  - 9

باإلضوافة إلوى شوركات توأمين  ةفوي المملكوة العربيوة السوعوديبشوكل أساسوي تتألف أقساط التأمين المدينة من عدد كبيور مون العموالء 

أيوة على أرصدة إعادة التأمين المدينة أقساط التأمين وتتضمن ال . والمملكة العربية السعودية وإعادة تأمين بشكل أساسي في أوروبا

 2017ديسومبر  31من األقسواط المدينوة كموا فوي  %16ال يوجد رصيد لفرد أو لشركة يزيد عن  .مبالغ مستحقة بالعمالت األجنبية

 ديسومبر 31ألقساط المدينة كموا فوي من ا %46عمالء  10(. باإلضافة إلى ذلك ، تشكل أرصدة أكبر %14: 2016ديسمبر  31)

 (%44: 2016ديسمبر  31) 2017

 
مول. تتوقع الشركة، وبناءاً على الخبرة السابقة، تحصيل األقساط وأرصدة التأمين المدينة متأخرة السداد وغير منخفضوة القيموة بالكا

 ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات بشأن األقساط المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.

 

 غير المكتسبة التأمين قساطأ  -10

 باللاير السعودي   
 2016  2017  ايضاح 

 295,292,435  195,888,837  10.1                          إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية السنة 

 195,888,837  141,778,458   10.1                      إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة كما في نهاية السنة 

 99,403,598  54,110,379                       التغير في اجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

      

 112,826,478  60,949,992  10.1            لمكتسبة في بداية السنة حصة معيدي التأمين من األقساط غير ا

 60,949,992  50,611,534  10.1         حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في نهاية السنة 

 (51,876,486)  (10,338,458)   التغير في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 47,527,112  43,771,921   ي أقساط التأمين غير المكتسبة، صافيالتغير ف
 

 حركة اجمالي اقساط التأمين وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 10.1

 2017  2016 
 

  إجمالي  صافي  حصة معيدي التأمين  إجمالي
حصة معيدي 

 صافي  التأمين

 لاير سعودي  لاير سعودي   سعوديلاير  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 182,465,957  (112,826,478)  295,292,435  134,938,845  (60,949,992)  195,888,837 الرصيد اإلفتتاحي

األقسوواط المكتتبووة 
 282,050,924  (137,049,836)  419,100,760  206,762,632  (107,628,329)  314,390,961  خالل السنة

بة األقساط المكتسو
 (329,578,036)  188,926,322  (518,504,358)  (250,534,553)  117,966,787  (368,501,340) خالل السنة

 134,938,845  (60,949,992)  195,888,837  91,166,924  (50,611,534)  141,778,458 الرصيد الختامي
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 تحت التسوية مطالبات -11

  2017 
 باللاير السعودي  

 الصافي  حصة معيدي التأمين  لياإلجما  

 143,895,404  (87,965,453)  231,860,857  مطالبات مدفوعة

 (7,141,643)  25,373,387  (32,515,030)  مطالبات مجنبة خالل السنة 

 (3,235,999)  7,137,000  (10,372,999)  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة
 133,517,762  (55,455,066)  188,972,828  السنة المطالبات المتكبدة خالل

 47,583,239  (66,728,380)  114,311,619  يناير 1مطالبات تحت التسوية كما في 

 59,519,126  (12,411,725)  71,930,851  يناير 1متكبدة وغير مبلغ عنها كما في 

  186,242,470  (79,140,105)  107,102,365 

       

 40,441,596  (41,354,993)  81,796,589  ديسمبر 31تحت التسوية كما في  مطالبات

 56,283,127  (5,274,725)  61,557,852  ديسمبر 31متكبدة وغير مبلغ عنها كما في 

  143,354,441  (46,629,718)  96,724,723 

 10,377,642  32,510,387  42,888,029  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
 

 

  2016 
 باللاير السعودي  

 الصافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي  

 225,449,079  (121,987,046)  347,436,125  مطالبات مدفوعة 

 (8,366,609)  10,903,911  (19,270,520)  مطالبات مجنبة خالل السنة 

 (4,718,058)  39,207,953  (43,926,011)  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة
 212,364,412  (71,875,182)  284,239,594  المطالبات المتكبدة خالل السنة

 55,949,848  (77,632,291)  133,582,139  يناير 1مطالبات تحت التسوية كما في 

 64,237,184  (51,619,678)  115,856,862  يناير  1مبلغ عنها كما في  متكبدة وغير

  249,439,001  (129,251,969)         120,187,032  

       

 47,583,239  (66,728,380)  114,311,619  ديسمبر 31مطالبات تحت التسوية كما في 

 59,519,126  (12,411,725)  71,930,851  ديسمبر 31متكبدة وغير مبلغ عنها كما في 

  186,242,470  (79,140,105)  107,102,365 

 13,084,667  (50,111,864)  63,196,531  المطالبات تحت التسوية، صافي التغير في

 
 المطالبات تطويرجدول  -12

نها يبين الجدول المطالبات المتكبدة المتراكمة والتي تشمل كالً من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنها والمطالبات الغير مبلغ ع

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

تهدف الشركة إلى اإلحتفاظ بإحتياطيات مناسبة فيما يتعلق بأعمال التأمين تحسباً للمطالبات المستقبلية. كلما تطورت المطالبات لتصبح 

ت المطفأة إلى اإلحتياطيات المتعلقوة بسونة التكلفة النهائية مؤكدة، يتم إطفاء تلك اإلحتياطيات المتعلقة بها. تقوم الشركة بنقل اإلحتياطيا

 الحادث الحالية عندما يكون تطور المطالبات غير مكتمل ويشتمل على شكوك جوهرية متعلقة بالتكلفة النهائية لتلك المطالبات.
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 )تتمة( جدول متابعة المطالبات -12

 المطالبات طبقاً لسنوات الحادث هي كاألتي :إجمالي إن تحليل 

2017 

 

2013  

 2014 وما قبلها

 

2015 

 

2016 2017 

 

 المجموع

 بالرياالت السعودية  تاريخ الحادث

       التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات: 

 3,029,637,836 263,873,704 363,704,227 520,716,905 583,043,822 1,298,299,178 في نهاية سنة الحادث
 2,740,725,024  289,720,809 423,483,829 505,355,958 1,522,164,428 بعد سنة 
 2,527,445,825   426,209,948 516,252,445 1,584,983,432 بعد سنتين

 2,117,753,033    515,740,416 1,602,012,617 بعد ثالث سنوات

 1,598,881,070     1,598,881,070 بعد أربع سنوات 

 3,094,425,947 263,873,704 289,720,809 426,209,948 515,740,416 1,598,881,070 التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة 
 (2,951,071,506) (168,341,751) (276,184,867) (411,187,081) (507,692,384) (1,587,665,423) يخصم: المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

اجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات طبقا لقائمة 
 143,354,441 95,531,953 13,535,942 15,022,867 8,048,032 11,215,647 الماليالمركز 

 

6201 

 

2012  

 2013 وما قبلها

 

2014 

 

2015 2016 

 

 المجموع

 بالرياالت السعودية   تاريخ الحادث

       التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات: 

 4,689,533,401 363,704,229 520,716,905 583,043,822 645,320,670 2,576,747,775 في نهاية سنة الحادث

 3,275,437,259 - 423,483,829 505,355,958 586,629,438 1,759,968,034 بعد سنة 

 2,881,614,764 - - 516,252,445 597,721,768 1,767,640,551 بعد سنتين

 2,367,433,360 - - - 601,760,044 1,765,673,316 بعد ثالث سنوات

 1,768,506,995 - - - - 1,768,506,995 د أربع سنوات بع

 3,673,707,542 363,704,229 423,483,829 516,252,445 601,760,044 1,768,506,995 التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة 

 (3,487,465,072) (232,333,727) (402,687,559) (503,414,733) (584,907,754) (1,764,121,299) يخصم: المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات طبقا لقائمة المركز 

 186,242,470 131,370,502 20,796,270 12,837,712 16,852,290 4,385,696 المالي
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 مؤجلة وثائق تأمين كتتابإتكاليف  -13

  2017  2016 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي  

 21,602,542  14,366,530  يناير 1ي الرصيد ف

 30,156,076  22,865,874  المدفوعة خالل السنة

 (37,392,088)  (27,188,317)  المطفأة خالل السنة

 14,366,530  10,044,087  ديسمبر 31الرصيد في 

 

 خرىأمصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات  -14

 2017  2016 
 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ً  -  3,612,221  -  3,615,345 مصاريف مدفوعة مقدما

 -  1,687,407  -  1,604,528 دفعات مقدمة لموردين

 -  1,200,000  -  1,547,248 ضمانات بنكية

 -  ¤ 635,370  -  ¤ 953,120 ذمم موظفين

 -  4,481,716  -  3,317,900 طبية مؤجلة رسوم طرف ثالث

 1,157,507  962,697  619,042  282,235 عموالت مستحقة

 -  626,336  -  97,926 أخرى

 11,418,302 ¤  619,042  13,205,747 ¤  1,157,507 
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 الممتلكات والمعدات، صافي -15

 

تحسينات 

المباني 

 المستأجرة

األثاث 

 ركباتالم والمفروشات

 أجهزة الحاسب اآللي

 المجموع  والمعدات المكتبية

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

      التكلفة

 18,866,815 11,922,698 286,990 5,467,008 1,190,119 2016يناير  1كما في 

 2,318,654 327,207 30,000 111,200 1,850,247 اضافات خالل السنة

  21,185,469 12,249,905  316,990 5,578,208 3,040,366 2016ديسمبر  31كما في 

  1,779,552  738,893 - 117,073  923,586 اإلضافات خالل السنة

 (280,744) (138,560) (50,700) (91,484) - االستبعادات خالل السنة 

  22,684,277 12,850,238  266,290 5,603,797 3,963,952 2017ديسمبر  31كما في 

      

      االستهالك المتراكم

 14,132,994 9,116,176 285,800 4,307,628 423,390 2016يناير  1كما في 

 2,013,945 1,264,422 9,800 623,505 116,218 المحمل للسنة

  16,146,939 10,380,598 295,600 4,931,133 539,608 2016ديسمبر  31كما في 

  1,809,502  896,157 6,000 657,659  249,686 لسنةالمحمل ل

 (274,844) (138,560) (50,700) (85,584) - استبعادات خالل السنة

  17,681,597 11,138,195 250,900 5,503,208 789,294 2017ديسمبر  31كما في 

      صافي القيمة الدفترية

  5,002,680 1,712,043 15,390 100,589 3,174,658 2017ديسمبر  31كما في 

  5,038,530 1,869,307 21,390 647,075 2,500,758 2016ديسمبر  31كما في 

 

 

 مبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى -16

 2017  2016 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 -  ¤ 25,954,598  -  ¤ 11,666,259 طاءمستحق لموردين ووس

 -  8,781,354  -  2,698,858 ضريبة استقطاع مستحقة

 -  424,226  -  302,443 مستحقات مجلس الضمان الصحي

 1,675  ¤ -  308,835  ¤ - مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة

 141,061  ¤ 871,988  142,336  ¤ 4,727,041 أخرى

 19,394,601 ¤  451,171  36,032,166 ¤  142,736 
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 االستثمارات المتاحة للبيع   - 17

 عمليات المساهمين (أ

 
صناديق استثمارية 

 محلية
وغير سندات محلية 
 محفظة أسهم محلية محلية

صناديق استثمارية 
 غير محلية

 اسهم
 شركة محلية

 االجمالي
 ديسمبر 31

 
  سعوديلاير لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 90,220,850 1,923,077 11,250,000 8,437,115 20,236,890 48,373,768 2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

 (410,174) - (406,125) 1,151,235 414,833 (1,570,117) التغير في القيمة العادلة

 (2,452,683) - - (2,452,683) - - أعباء انخفاض في استثمارات متاحة للبيع

 (40,030,138) - (3,768,589) - - (36,261,549) بعادات خالل السنةاست

 1,339,226 - 572,543 - - 766,683 أرباح محققة خالل السنة

 48,667,081 1,923,077 7,647,829 7,135,667 20,651,723 11,308,785 2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

 48,667,081 1,923,077 7,647,829 7,135,667 20,651,723 11,308,785 2017يناير  1الرصيد كما في 

 227,232,499 - - - 12,780,375 214,452,124 إضافات خالل السنة

 566,688 - (1,179,449) 1,149,703 47,419 549,015 التغير في القيمة العادلة 

 (174,983,763) - - (7,000,917) - (167,982,846) استبعادات خالل السنة

 650,538 - - (1,284,453) - 1,934,991 )خسائر( محققة خالل السنة أرباح /

 102,133,043 1,923,077 6,468,380 - 33,479,517 60,262,069 2017ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 ةسووتثمارات المتاحووة للبيووع والبالغوولإل المتراكمووة ر فووي القيمووة العادلووةيووتم إظهووار التغيووسوونويا( للسووندات.  %5الووى  %4:  2016ديسوومبر  31سوونويا ) %5و  %4تتووراوح معوودالت دخوول االسووتثمار بووين  

 .لمساهمين في قائمة المركز المالي( ضمن حقوق الاير سعودي ( 5,214,627): 2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31كما في لاير سعودي   (4,647,939)
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 االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(  - 17

 تمة()ت عمليات المساهمين (أ

 لاير  مليون 1.9: 2016ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 1.9والبالغ  غير متداولة يمثل اإلستثمار في أسهم شركة محلية

: 2016ديسمبر  31) %3.85، استثمارات في حقوق ملكية راس مال شركة نجم لخدمات التأمين غير المتداولة بنسبة سعودي(

وفي راي اإلدارة اليوجد إختالف جوهري بين القيمة  كلفةتدلة، فقد تم قيد اإلستثمار بال. ونظراً لعدم توفر القيمة العا(3.85%

 العادلة لهذا االستثمار وقيمته الدفترية.

 
 فيما يلي تحليالً باالستثمارات حسب األطراف األخرى: ( 1 – أ

 2017  2016 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 2,000,000  14,672,735 حكومية وشبه حكومية

 39,098,603  79,758,311 بنوك ومؤسسات مالية 

 7,568,478  7,701,997 شركات 

 48,667,081  102,133,043 اإلجمالي

 
 إن جودة االئتمان للمحفظة االستثمارية هي كما يلي: ( 2 – أ

 2017  2016 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

  11,230,540   23,874,265 أ " الى " + أ " –" 

  7,421,182   7,605,251 "  ب " الى " +ب"

  30,015,359   70,653,527 جودة اإلئتمان غير متاحة

  48,667,081   102,133,043 اإلجمالي

 
 أو المصودر إذا سوتثمارات" لإلاو فيتش او موديز  بل وكالة " ستاندرد آند بورزيف المتبعة من قصنيتم استخدام درجات الت

 كانت االستثمارات غير مصنفة.
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 االستثمارات المتاحة للبيع )تتمة(  - 17

 عمليات المساهمين )تتمة( (أ

ً  ( 3 – أ  للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة: يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقا

  2017 
 باللاير السعودي  

 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  لالمستوى األو  
         االستثمارات المتاحة للبيع

 66,730,450  -  23,946,336  42,784,114  صناديق إستثمارية
 33,479,516  -  -  33,479,516  سندات 
 1,923,077  1,923,077  -  -  أسهم

 إجمالي اإلستثمارات المتاحة للبيع
 

76,263,630  23,946,336  1,923,077  102,133,043 

 

  2016 
 باللاير السعودي  

 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  
         االستثمارات المتاحة للبيع

 18,956,614  -  7,647,829  11,308,785  صناديق إستثمارية
 20,651,723  -  -  20,651,723  سندات 
 9,058,744  1,923,077  -  7,135,667  أسهم 

 48,667,081  1,923,077  7,647,829  39,096,175  إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع
 

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني لقياس القيمة العادلة وأي تحويالت من وإلى المستوى الثالث لقياس 

 .2016و 2017ديسمبر  31ية في هل السنة المنتالقيمة العادلة خال

 

 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق الستثمارات اال -18

 عمليات التأمين (أ

  2017  2016 
 لاير سعودي  لاير سعودي  

 سندات مؤسسات مالية وحكومية
 

26,104,688  26,467,313 
 

: 2016ديسومبر  31سونوياً ) %3,38دل سوعر الفائودة . بلوغ معومووديز( حسب وكالوة 3أ/1أجميع السندات أعاله مدرجة ومصنفة )

. تظهر السندات في قائمة المركز المالي بالقيمة المطفأة. بلغت القيمة 2024(. يمتد تاريخ استحقاق هذه السندات حتى عام 3,31%

ديسومبر  31) 2017ديسومبر  31لاير سوعودي كموا فوي  26,272,097العادلة لإلستثمارات المقتناة حتوى تواريخ اإلسوتحقاق مبلوغ 

  لاير سعودي(. 26,705,199: 2016
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 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق )تتمة( -18
 

 لمساهمينعمليات ا (ب

  2017  2016 
 لاير سعودي  لاير سعودي  

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

 

ً  % 3,24 ة بلغ معدل سعر الفائد ، موديز( حسب وكالة 1أأ/ب 1أجميع السندات أعاله مدرجة ومصنفة ) ديسمبر  31) سنويا

المركوز الموالي بالقيمووة  . تظهور السوندات فووي قائموة2027. يمتود تواريخ اسوتحقاق هوذه السووندات حتوى عوام (% 3,65: 2016

 31لاير سووعودي كمووا فووي   37,436,154ت المقتنوواة حتووى توواريخ اإلسووتحقاق مبلووغ ابلغووت القيمووة العادلووة لإلسووتثمار .المطفووأة

  .(لاير سعودي 25,978,585 : 2016ديسمبر  31) 2017ديسمبر 
 

 مكتسبةالغير  تأمينالإعادة  عموالت -19

  2017  2016 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  

 9,336,443  5,879,397  يناير 1في 

 23,737,175  11,956,181  عموالت مستلمة خالل السنة

 (27,194,221)  )12,916,811(  مكتسبة خالل السنة عموالت

 5,879,397  4,918,767  ديسمبر 31في 

 

 النظامية الوديعة -20

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

 . السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة بدون النظامية ةالوديع هذه سحب يمكن ال. السعودية العربية

 

 رأس المال  -21

مليوون سوهم  بقيموة  26,5سوعودي  ويتكوون مون  لاير مليوون 265 بالكامول والمودفوع والمصودر بوه المصرح المال يبلغ  رأس

  .2016و  2017لاير سعودي لكل سهم  لعامي  10اسمية قدرها 
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 واإلداريةالمصاريف العمومية  -22

 2017  2016 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

  عمليات التأمين 
عمليات 
  عمليات التأمين  المساهمين

عمليات 
 المساهمين

 -  40,216,960  -  44,184,225 تكاليف موظفين

 -  3,740,667  -  3,037,181 تكاليف إشراف ورقابة

 -  11,119,742  -  9,351,968 مصاريف ادارة مطالبات 

 -  3,118,559  -  3,688,798 قرطاسية ومطبوعات

 24,540  407,313  15,600  342,286 دعاية واعالن 

 266,889  ¤ 1,706,140  95,000  ¤ 3,274,185 أتعاب قانونية ومهنية 

 409,257  3,871,132  409,257  3,746,962 إيجارات 

 -  2,013,945  -  1,809,502 (15استهالك )إيضاح 

 -  2,245,717  -  2,522,000 مصاريف تأمين

 -  2,112,802  -  1,675,007 إتصاالت

 -  409,673  161,450  623,058 سفر واقامة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
 -  28,493,601  -  2,184,463 (9.1)إيضاح 

 -  1,339,330  -  2,839,541 (9.2مخصص ديون اعادة التأمين)ايضاح 

 343,913  -  1,675,585  - مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة

مصاريف ضريبة استقطاع وضريبة القيمة 
 -  3,826,099  -  3,187,215 المضافة

 149,449  -  154,548  127,795 أتعاب بنكية 

 55,338  2,309,403  70,023  3,339,982 أخرى

 85,934,168 ¤  2,581,463  106,931,083 ¤  1,249,386 
 

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة -23

 أ ( الزكاة 

 :يتكون وعاء الزكاة مما يلي

  2017  2016 
 لاير سعودي  لاير سعودي  

 400,000,000  265,000,000  رأس المال 

 39.735.319  64,641,337  ¤ مخصصات

 (7.200.011)  (9,071,542)  ممتلكات ومعدات، صافي

 (9.058.745)  (1,923,077)  عاستثمارات متاحة للبي

 (40.000.000)  (40,000,000)  وديعة نظامية 

 (14.366.530)  (10,044,087)  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 (157,440,776)  (45,874,310)  خسائر متراكمة

  222,728,321  211.669.257 

 35.045.693  27,011,578  الخاضع للزكاة  المعدل الدخل

 246.714.950  249,739,899  وعاء الزكاة
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 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة )تتمة( -23

 

 الزكاة للسنة
 2016  2017  تي:اآل منتتكون الزكاة المحملة للسنة  

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 حصة المساهمين المؤسسين السعوديين والجمهور العام من وعاء 

 %68.60الزكاة بواقع    

¤  

171,321,571  169.246.456 

 4.231.161  4,283,039  %2.5الزكاة للسنة بواقع 

 
 ضريبة الدخل ( ب 
 
 2016  2017  تي:اآل منضريبة الدخل المحملة للسنة   كونتت
 لاير سعودي  لاير سعودي  

 حصة المساهمين غير السعوديين من صافي دخل السنة المعدل

 ئر المتراكمة()بعد احتساب الخسا %31.40بواقع    

 

3,478,577  6,595,213 

 1,319,043  695,715  %20ضريبة الدخل بواقع 

 5,550,204  4,978,754  الزكاة وضريبة الدخل للسنة 
 

: 2016لاير سوعودي ) 5,630,373قودره  2017ديسومبر  31حملت الشركة مبلغ تقديري للزكاة والضوريبة للسونة المنتهيوة فوي 

 .ي(مليون لاير سعود 1.5

 الحركة في المخصص خالل السنة ج(    

 كانت الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة كاآلتي:
 

  2017  2016 
 لاير سعودي  لاير سعودي  

 4.284.496  5,478,802  المخصص بداية السنة 

 1.500.000  5,630,373  المحمل للسنة 

 (305.694)  (6,130,421)  المدفوع خالل السنة

  4,978,754  5.478.802 

 

 الربوط الزكوية والضريبية  (د

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

. أجرت الهيئة الربوط الضريبية 2016ديسمبر  31، كما استلمت الشركة شهادة مقيدة للسنة المالية المنتهية في 2016ديسمبر 

. قدمت الشركة اعتراض على عدم سماح الهيئة ضمن ربوطها بحسم المبالغ 2011إلى  2008/ الزكوية للشركة للسنوات من 

التووي تمثوول حصووة الجانووب السووعودي فووي االسووتثمارات فووي محفظووة االسووهم المحليووة المدرجووة وكووذلك حسووم قيمووة االيصووال رقووم 

)علموواً انهووا قوود أُقوورت مسووبقا موون قبوول لجنووة  2010لاير سووعودي فووي مسووتحقات العووام  1,600,000ة ( البالغوو4882501)

االعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية( والتي طالبت الشركة بحسمها ضمن إقراراتها. وال يزال االعتوراض قيود الدراسوة مون 

 حتى اآلن. 2016إلى  2012بوط النهائية من الهيئة للسنوات من قبل اللجنة اإلستئنافية الضريبية العليا، ولم تستلم الشركة الر
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 وأرصدتها عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال -24

 أ ( عمليات التأمين

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة وأرصدتها في نهاية السنة:

  2016ديسمبر  31   2017ر ديسمب 31  طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة

أعضوووووووووواء مجلووووووووووس اإلدارة 

 والشركات التي يمثلونها
 
 5,002,744  أقساط التأمين  -

 

5,111,550 

 
 
 1,541,083  مدفوعةمطالبات   -

 
1,490,055 

       

 3,942,697  4,321,405  مزايا قصيرة االجل   كبار موظفي االدارة 

 158,954  156,182  مكافأة نهاية الخدمة   
       

لبنوووان  -شوووركة التوووأمين العربيوووة

 )مساهم(

 رصيد مسدد الى شركة  - 
 التأمين العربية     

 

1,240,808 

 

1,244,453 

 
 مصاريف مدفوعة من قبل شركة  - 

 التأمين العربية عن الشركة     
 

848,769 
 

547,959 

 
 مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة  - 

 ةالتأمين العربي     
 

- 
 

93,521 
       

مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة   -  شركة التأمين األردنية )مساهم(

 التأمين  األردنية

 

- 

 

1,919 

 
  عمليات إعادة تأمين، صافي - 

3,198 
 

48,122 
 

 ديسمبر: 31نشأت عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما في 

  2017  2016 

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 (411.545)  (19,507)  مساهم -لبنان -شركة التأمين العربية

 83.345  83,346  مساهم –شركة التأمين األردنية 

 (328,200)  63,839  مستحقات من اطراف ذات عالقة

 3.755.736  1,148,143  أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها

 520.049  523,247  ن مستحقة على  شركة التأمين االردنيةذمة إعادة تأمي
 

 
 ب ( عمليات المساهمين

 تعويضات مجلس االدارة 

 :  السنةفيما يلي بياناً لتعويضات مجلس اإلدارة خالل 

 2016ديسمبر  31  2017ديسمبر  31  
 لاير سعودي  لاير سعودي  

     
 343,913  1,675,585  مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة
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 االحتياطي النظامي -25

ج( مون الالئحوة التنفيذيوة لشوركات التوامين مون مؤسسوة النقود العربوي السوعودي ، يوتم  2) 70وفقاً للنظام األساسي للشوركة والموادة 

يبلوغ  من صافي دخول السونة إلوى االحتيواطي النظوامي. ويجووز للشوركة التوقوف عون إجوراء مثول هوذا التحويول عنودما %20تحويل 

من رأس المال. إن االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع. نتيجة للخسائر المتراكمة لوم يوتم هوذا التحويول للسونة  %100االحتياطي 

 .2017ديسمبر  31المنتهية في 

 

 ربح  السهم األساسي والمخفض    -26

على متوسط عدد  السنةسيم صافي دخل  وذلك بتق 2016و  2017 ديسمبر 31في  تين المنتهيللسنتين تم إحتساب ربح  السهم 

 مليون سهم. 26,5والبالغة  خالل السنةاألسهم العادية المصرح بها والمصدرة 

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   - 27

ات واالسوتثمار ،المتاحوة للبيوع والودائوع ألجول، واالسوتثمارات ،تشتمل الموجوودات والمطلوبوات الماليوة علوى النقديوة وشوبة النقديوة

والمودينين، والوودائنين، وبعووض الموجووودات والمطلوبوات األخوورى. إن القيمووة العادلووة للموجووودات  المقتنواة حتووى توواريخ االسووتحقاق،

 والمطلوبات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية، فيما عدا األدوات المالية غير المتداولة حيث تقيد بالتكلفة.

 
 نمكافأة نهاية خدمة الموظفي -28

يلخوص . وقد استخدمت طريقة إئتمان الوحدة المقودرة. 2017ديسمبر  31قامت الشركة بتقييم مكافأة نهاية الخدمة إكتوارياً كما في 

الودخل  قائموة دخول عمليوات التوأمين والمبوالغ المعتورف بهوا فوي قائموة نهاية الخدمة المعترف بهوا فوي  ةالجدول التالي مكونات مكافآ

 المركز المالي: وفي قائمة امينالتعمليات لالشامل 

  2017ديسمبر  31   

 لاير سعودي    الماليالمبالغ المدرجه في بيان المركز 

 -    القيمة العادلة ألصول الخطة

 9,934,778  28.1  القيمة الحالية لمكافات نهاية الخدمة

    9,934,778 

 

  2017ديسمبر  31   لمكافأه نهاية الخدمةالحركة في القيمة الحالية  28.1

 لاير سعودي   

 7,064,466    في بداية السنة مكافات نهاية الخدمة

 3,258,156    تكلفة الخدمة الحالية

 329,638    تكلفة الفوائد

 444,077    اعادة قياس مكافأه نهاية الخدمة

 (1,161,558)    المدفوعة المزايا

 9,934,779    السنة نهايةفي  لمزاياا لمحددةات القيمة الحالية لاللتزاما
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 )تتمة( مكافأة نهاية خدمة الموظفين -28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تقييم التزام وافتراضات المكافأة المحددة 28.3

يستند االلتزام بموجب هذه الخطة على افتراضات متنوعة )"االفتراضات االكتوارية"( بما في ذلك تقدير معّدل الخصم ومعّدل 

لى االفتراضات ، يتم تقدير التدفقات النقدية لموظفي التضخم والمعّدل المتوقع للزيادة في األجور وأعمار التقاعد العادية.  بناًء ع

الشركة ككل مما يعطي إجمالي المدفوعات المتوقعة خالل السنوات المستقبلية ، والتي يتم خصمها للوصول إلى االلتزام في 

المقدَّر في تاريخ التقرير تاريخ التقرير. قد تؤثر أي تغييرات في االفتراضات االكتوارية من فترة إلى أخرى على تحديد االلتزام 

 ، والذي يتم احتسابه كربح أو خسارة اكتوارية للفترة. 

 كالتالي: 2017ديسمبر 31االفتراضات االكتوارية الرئيسية )فيما يتعلق بجدول مكافآت الموظفين( المستخدمة في التقييم في 

 

  2017ديسمبر  31     األساسية ةكتواريألا اإلفتراضات28.3 

 %3.58     لخصممعدل ا

 % 3     معدل زيادة الرواتب

  سنة 60      سن التقاعد الطبيعي

 

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

 المنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في قائمة الدخل عمليات )المعترف بها  مصاريف مكافاه نهاية الخدمة 28.2

 (التأمين

 

 2017ديسمبر  31

 لاير سعودي  

 3,258,156   كلفة الخدمة الحاليةت

 329,638   تكلفة الفوائد

   3,587,794 
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 تعهدات واإللتزامات المحتملة -29
 

 ئيةالدعاوى القضا  (أ

نصوويحة  كمووا هووو الحووال بالنسووبة لغالبيووة شووركات التووأمين، تقووام دعوواوى علووى الشووركة خووالل دورة أعمالهووا العاديووة. وبنوواءاً علووى

القانونيين، تعتقد الشركة بأن المحصلة النهائية لهذه القضايا لن يكون لها أثر جووهري علوى دخول الشوركة أو وضوعها  نيالمستشار

 المالي.

 وجب عقود اإليجارات التشغيليةب ( االلتزامات بم

وسووف يوتم تحملهوا فوي عوام  لاير سوعودي  4,260,890دام مبواني الشوركة يبلغ الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية لقاء استخ

 .(لاير سعودي 4,258,245: 2017)   2018

 

 المحتملة اإللتزاماتج ( 

لصوالح  لاير سوعودي( 1,200,000: 2016) لاير سوعودي  1,547,248بنكيوة الضومانات ال بلغوت  2017ديسمبر  31بتاريخ 

والتةي تصةنف تحةت بنةد  -وقةد قةام البنةك باحتجةاز تلةك القيمةة مةن حسةاب الشةركة الجةارى لديةه مقدمي خودمات متنوعوة 

(14)ايضووووووواح رقوووووووم .المصةةةةةةةاريف المدفوعةةةةةةةة مقةةةةةةةدما والموجةةةةةةةودات االخةةةةةةةرى فةةةةةةةي قائمةةةةةةةة المركةةةةةةةز المةةةةةةةالي

 

 المعلومات القطاعية -30

اً مع طريقة إعوداد التقوارير الداخليوة بالشوركة، اعتمودت اإلدارة القطاعوات التشوغيلية بالنسوبة لنشواطات الشوركة وموجوداتهوا تماشي

 ومطلوباتها كما هو مبين أدناه.

 

ى ت األخورى علوواإليورادا وإيورادات التوأمين األخورى ال تشمل نتائج القطاعات التشغيلية توزيع المصواريف العموميوة واإلداريوة،

 .القطاعات التشغيلية

 

 سوتحقاق، وأقسواطواإلستثمارات المقتناة حتى تواريخ اإل والودائع ألجل،ال تشمل موجودات القطاعات توزيع النقدية وشبه النقدية، 

والمصوواريف المدفوعووة مقوودماً والموجووودات  ،والمبووالغ المسووتحقة موون جهووات ذات عالقووةالتووأمين المدينووة  إعووادة وأرصوودة تووأمين

 على القطاعات التشغيلية. ،والممتلكات والمعدات، صافي والمبالغ المستحقة من عمليات المساهمين،، األخرى

 

المستحقة والمطلوبات األخرى، والمبالغ المسوتحقة  المبالغالدائنة، وذمم معيدي التأمين،  ل مطلوبات القطاعات توزيع الذممال تشم

 ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وتوزيعوات الفوائض المسوتحقة ،جهات ذات عالقة الى، والمبالغ المستحقة إلى عمليات المساهمين

 على القطاعات التشغيلية.
 

 ميت ملو يموکرالتا المبودأ علی للرئيس التشغيلي وصوانع القورار لمخصصةا رغي تمازااللتوا عةوزلما رغي وداتجولما لتسجي يتم

 .لصلةذات ا تاعاطلقا راإط في عنها غإلبالا

 ي القطاعات التشغيلية المحددة ألغراض اإلبالغ ؛فيما يل

 تأمين الطبي للشركات واألفراد  طبي
 تأمين السيارات للشركات واألفراد  سيارات
 حريق  حريق

 بناء  هندسي
 بحري  بحري
 تأمين الطيران, وتأمين الحوادث العامه  أخرى
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 المعلومات القطاعية )تتمة( - 30

 

 القطاعات التشغيلية   

 
 
 
 
 
 

 باللاير السعودي  

 المجموع األخرى البحري الهندسي الحريق  المركبات الصحي 

        2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
        ننتائج عمليات التأمي

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

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

  206,762,632  3,920,472  3,830,868  1,191,656  656,503  110,070,075  87,093,058 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 43,771,921 (116,526)  408,461  547,511 (98,725)  30,445,022 12,586,178 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 250,534,553  3,803,946  4,239,329  1,739,167  557,778  140,515,097 99,679,236 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 (231,860,857) (3,215,897) (6,872,276) (7,583,133) (21,978,040) (102,923,242) (89,288,269) اجمالي المطالبات المدفوعة والمصاريف األخرى
  87,965,453  2,555,404  5,068,018  8076,323,  20,839,241  3,372,043  49,806,940 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

  642,377,10 (850,464)  740,578  2,135,608  1,522,614  7,565,960 (574,150) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (133,517,762) (1,510,957) (1,226,184)  876,282  383,815 (91,985,239) (40,055,479) صافي المطالبات المتكبدة 

 (27,188,317) (739,800) (1,258,482) (1,738,365) (1,289,740) (8,415,807) (13,746,123) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 
  12,916,811  2,070,684  3,356,279  3,809,181  3,680,667 - - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

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

 98,989,285  3,623,873 5,110,942  4,686,265  3,332,520  40,114,051  42,121,634 صافي نتائج االكتتاب

 (85,934,168)       مصاريف عمومية و إدارية  

 475,875       ارباح بيع استثمارات متاحة للبيع

 1,399,915       ايرادات استثمارات واخرى

  14,930,907       تأمينفائض عمليات ال
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -30

 القطاعات التشغيلية )تتمة(    

 
 
 
 

 باللاير السعودي  

 المجموع األخرى البحري الهندسي الحريق  المركبات الصحي 

        2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
        نتائج عمليات التأمين

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

 282,050,924 4,244,813 5,217,911 2,740,963 713,638 171,333,795 97,799,804 صافي أقساط التأمين المكتتبة
  47,527,112  575,717  835,613  2,713,415  344,744  26,322,080  16,735,543 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة, صافي

 329,578,036 4,820,530 6,053,524 5,454,378 1,058,382 197,655,875 114,535,347 صافي أقساط التأمين المكتسبة

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

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

 (212,364,412) (1,249,288) (2,436,289) (2,655,850) (525,579) (166,833,346) (38,664,060) لمتكبدة صافي المطالبات ا
 (37,392,088) (1,177,554) (1,675,411) (1,185,365) (2,187,742) (12,729,928) (18,436,088) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 

 27,194,221 2,543,543 5,395,310 5,809,366 5,154,945 513,283 7,777,774 عموالت إعادة التأمين المكتسبة

  107,015,757  4,937,231  7,337,134  7,422,529  3,500,006  18,605,884  65,212,973 صافي نتائج االكتتاب

 (106,931,083)       مصاريف عمومية و إدارية  

 3,147,547       ايرادات استثمارات واخرى

  3,232,221       ات التأمينفائض عملي
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -30

 

 ات التشغيلية )تتمة(القطاع  
 باللاير السعودي  

 باللاير السعودي  
 المجموع أخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي  

         2016ديسمبر  31كما في 
         موجودات عمليات التأمين

6,0313,45 9,600,856 13,776,138 - 26,514,099  حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة   7,602,868 60,949,992 

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

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

 361,353,050        ير مصنفةموجودات غ
        515,809,677 

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

879,397,5 65,903 922,462 2,482,864 2,408,168 - -  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  
 186,242,470 6,966,130 13,947,084 18,122,530 25,464,945 90,639,015 31,102,766  مطالبات تحت التسوية
 127,798,973        مطلوبات غير مصنفة

        515,809,677 

 
 

 المجموع أخرى البحري الهندسي الحريق  المركبات  الصحي  

           2017 ديسمبر 31كما  في 
           موجودات عمليات التأمين

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

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

          397,883,667 

           مطلوبات عمليات التأمين

 141,778,458 12,014,354 4,732,915 10,184,030 10,961,950  47,780,013  56,105,196  أقساط تأمين غير مكتسبة
 4,918,767 254,391 947,283 1,687,425 2,029,668  -  -  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 143,354,441 9,594,388 10,969,058 11,016,275 4,682,163  81,975,589  25,116,968  مطالبات تحت التسوية
 3,756,000 - - - -  -  3,756,000  عجز احتياطي األقساط
 104,076,001          مطلوبات غير مصنفة

          397,883,667 
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  إدارة المخاطر  -31
 

 المخاطر حوكمة 31.1

سياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقوررة التوي تسوتخدم الهيكول في مجموعة من ال بالشركةالمخاطر الخاصة  حوكمةتتمثل 

في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع  الشركةتتركز فلسفة  التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية.

ومخواطر  ،التوأمين لمخواطر الشوركةتتعورض  الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبوول المخواطر والمعتمودة مون مجلوس اإلدارة.

 ،ومخوواطر العمووالت األجنبيووة ،اإلئتمووان، ومخوواطر السوويولة ومخوواطر، والمخوواطر المتعلقووة بالمتطلبووات النظاميووة ،إعووادة التووأمين

 .وإدارة راس المال ،ومخاطر أسعار السوقأسعار الصندوق، ومخاطر  ،ومخاطر أسعار العموالت

 
 هيكل إدارة المخاطر

 لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر. الشركةأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل تم ت

 
 مجلس اإلدارة 

المخواطر حيوث يقووم بتقوديم التوجيوه وإعتمواد اإلسوتراتيجيات والسياسوات  حوكموةة عن مسؤولإن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا ال

 لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

 
 اإلدارة العليا

بشأن  الشركةولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل ؤمس اإلدارة العليا

 قبول المخاطر.

 
 لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

د مون كفايوة اإلجوراءات يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنوياً مون قبول إدارة المراجعوة الداخليوة والتوي تقووم بالتأكو

ومن اإللتزام بهوذه اإلجوراءات. تقووم إدارة المراجعوة الداخليوة ببحوث نتوائج كافوة عمليوات التقوويم موع اإلدارة العليوا، وتقوديم تقريور 

 بالنتائج والتوصيات مباشرة إلى لجنة المراجعة.
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31

 

 كة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها:فيما يلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجهها الشر

 مخاطر التأمين  ( أ

ة وتمثل المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة إلوى الجهوات المتعاقود معهوا بشوأن األحوداث الموؤمن عليهوا عون القيموة الدفتريو

لغ المطالبوات والمزايوا الفعليوة المدفوعوة أو التطوورات الالحقوة إللتزامات التأمين. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبا

التي تطرأ علوى المطالبوات طويلوة األجول تختلوف عموا كوان متوقعواً. تتمثول أهوداف الشوركة فوي ضومان تووفر المووارد الكافيوة لتغطيوة هوذه 

 السعودية. مخاطر الناجمة عن عقود التأمين بشكل رئيسي في المملكة العربيةالاإللتزامات. تتركز 

 
 تكرار المطالبات ومبالغها

يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر إكتتاب عقوود توأمين المركبوات 

د المطالبوات خوالل سونة واحودة مون والتأمين الطبي. تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم، في العادة، اإلبالغ عن وسودا

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

 
 المركبات

. بالنسبة للتأمين على المركبات، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسودية وتبوديل أو إصوالح المركبوات

سونة. وبشوكل رئيسوي، فوإن معظوم عقوود  18إصدار وثائق التأمين الشامل فقوط إلوى المالوك / السوائق الوذي يزيود عموره عون تقوم الشركة ب

المركبات تتعلق باألفراد. كما يوجد لدى الشوركة إجوراءات إدارة المخواطر تتعلوق بمراقبوة تكواليف المطالبوات. يوجود لودى الشوركة تغطيوة 

 لاير سعودي. 750,000تعلقة بأي مطالبة فردية ولغاية إعادة تأمين للحد من الخسائر الم

 
 التأمين الطبي

تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومسوتوى المزايوا الموؤمن 

كد بأن األسوعار تأخوذ بعوين االعتبوار الظوروف الصوحية عليها. ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتأ

سوة الحالية والمراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنوتج واإلجوراءات التفصويلية لمتابعوة المطالبوات. كموا تقووم الشوركة بإتبواع سيا

 متوقعة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الشركة. تقوم على المتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك لتغطية المخاطر المستقبلية غير ال
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31

 تحليل الحساسية (ب

إن التحليل أدناه يوضح الحركات المحتملة المعقولة في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسائر النهائية مع إبقاء جميع االفتراضات 

 في الدخل كالتالي:األخرى ثابتة والتي يظهر آثرها على صافي المطلوبات وصا

 السعودي باللاير    

 2017ديسمبر  31

 

 التغير في االفتراضات

األثر على صافي  

 المطلوبات

األثر على صافي  

 الدخل

 (2,505,345)  2,505,345  %10+   نسبة الخسارة النهائية

     - 10%  (2,505,345)  2,505,345 
 

 باللاير السعودي    

 2016ديسمبر  31

غير في الت 

 االفتراضات

األثر على صافي  

 المطلوبات

 األثر على صافي 

 الدخل

 (32,957,804)  32,957,804  %10+      نسبة الخسارة النهائية

     - 10%  (32,957,804)  32,957,804 

 

  مخاطر إعادة التأمين (ج

بإعوادة التوأمين لودى أطوراف أخورى لتقليول الخسوائر  على غرار شركات التأمين األخرى، تقوم الشوركة، خوالل دورة أعمالهوا العاديوة،

ن هذه الترتيبات توؤمن تنووع أكبور فوي األعموال وتسومح لوإلدارة بمراقبوة إالمالية المحتملة التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الضخمة. 

عمليوات إعوادة التوأمين بموجوب  الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتوؤمن قودرات نموو إضوافية. يوتم جوزء كبيور مون

 اتفاقيات إعادة تأمين، وعقود إعادة تأمين اختيارية، وإعادة تأمين فائض الخسارة.

 
، تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لشركات إعادة ئة عن إفالس شركات إعادة التأمينل تعرضها لمخاطر الخسائر الضخمة الناشيلتقل

 ئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.التأمين، ومراقبة تركيز مخاطر اال

 
إن إتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حملوة الوثوائق. ونتيجوة لوذلك ، تبقوى الشوركة ملتزموة تجواه حملوة 

جوب ود التوأمين عليهوا بالقودر الوذي لوم توف بوه شوركة إعوادة التوأمين بإلتزاماتهوا بمالوثائق بحصتها مون المطالبوات تحوت التسووية المعوا

 إتفاقيات إعادة التأمين. وفي هذا الصدد، تتركز مخاطر اإلئتمان في اآلتي:

  2017  2016 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي  

 15,450,872  4,704,939  الشرق األوسط

 63,689,233  41,924,779  أوروبا

  46,629,718  79,140,105 
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 إدارة المخاطر )تتمة( -31

 

 المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية (د

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات 

د مثول كفايوة رأس الموال لتقليول مخواطر العجوز واإلفوالس مون قبول شوركات التوأمين ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفورض بعوض القيوو

 ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.

 
 مخاطر اإلئتمان هـ(        

اآلخور لخسوارة ماليوة. ، مما يؤدي إلوى تكبود الطورف ء بالتزاماته بشأن أداة مالية ماتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفا

 بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفتريوة المفصوح عنهوا فوي

 قائمة المركز المالي.

 
 ة:فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشرك

 

  تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. وتكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافوة

العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية. إضوافة إلوى ذلوك، يوتم مراقبوة المبوالغ المسوتحقة بموجوب عقوود 

 عادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة.التأمين وإ

 

 ومراقبوة الوذمم المدينوة تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقوة بوالوكالء والوسوطاء وذلوك بوضوع حودود إئتموان لكول وكيول ووسويط ،

 .القائمة

 

 ى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة. عليه، وكشرط مسبق، يجب أن تكون تودع النقدية وشبه النقدية والودائع ألجل والوديعة النظامية لد

، ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان البنوك التي تودع لديها النقدية وشبه النقدية والودائع ألجل والوديعة النظامية مصنفة على أنها

 يؤكد متانة وضعها المالي.

 

 سووتثمارية موون قبوول الموودير المسووؤول عوون االسووتثمار طبقوواً للسياسووة االسووتثمارية توودار اسووتثمارات الشووركة فووي الصووناديق والمحووافظ اال

 لجنة االستثمار.  من ةالمعتمد
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 مخاطر اإلئتمان )تتمة(هـ( 

  ذات مركز مالي قووي فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية

 وسمعة إئتمانية جيدة.
 

 .ال يوجد تركزات مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة 

 
 قائمة المركز المالي : الموجودات ضمن يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات  

 2017  2016 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  همينعمليات المسا  عمليات التأمين 

 1,183,316  53,308,700  39,688  24,420,872 حسابات جارية لدى البنوك
 216,344,680  52,446,843  4,585,19315  40,000,000 ودائع ألجل 

أقساط وأرصدة  إعادة تأمين مدينة, 

 صافي
108,003,376 

 -  126,828,447  - 

  - لبيعاستثمارات متاحة ل
102,133,043 

 -     48,667,081 

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات 

 اخرى
11,418,302 

 

619,042 

 13,205,747  1,157,507 

 استثمارات مقتناة حتى تاريخ 
 االستحقاق   

26,104,688 
 

37,738,000 
 26,467,313  25,905,044 

 حصة معيدي التأمين من 
 المطالبات تحت التسوية   

46,629,718 
 -  79,140,105  - 

 256,576,956 ¤  295,114,966  351,397,155 ¤  293,257,628 

 

 مخاطر السيولةو(            

يوتم مراقبوة متطلبوات السويولة  تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.

 رة بالتأكد من توفر السيولة الكافية لمواجهة أية التزامات عند نشوئها.شهرياً، وتقوم اإلدا

 ، فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، السداد عند الطلب.الظاهرة في قائمة المركز المالي تستحق كافة مطلوبات الشركة،
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 ( مخاطر السيولة )تتمة( و

 تواريخ اإلستحقاق

تحدد تواريخ اإلستحقاق بناءاً على  .المتوقعة المتبقية لتزامات التعاقدية غير المخصومةالمالية الخاصة بالشركة وذلك على اساس اإل قاق المطلوباتتواريخ استحيعكس الجدول أدناه 

من التحليل حيث أنها  إعادة التأمين غير المكتسبةوعموالت المكتسبة  الغير التقديرات الزمنية لصافي المدفوعات النقدية من مطلوبات التامين المستحقة. تم إستثناء أقساط التامين

 ليست إلتزامات تعاقدية. ليس لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين تاريخ إستحقاق ثابت.

 2017  2016 

 باللاير السعودي  باللاير السعودي 

 إجمالي  أكثر من سنة  لغاية سنة واحدة  إجمالي  أكثر من سنة  لغاية سنة واحدة 

            التأمين المالية لعملياتات مطلوبال

 45,798,185  -  45,798,185  42,281,346  -  42,281,346 ذمم دائنة

 36,814,194  -  36,814,194  29,654,499  -  29,654,499 ذمم معيدي التأمين

 328,200  -  328,200  -  -  - مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة

 36,032,166  -  36,032,166  19,394,601  -  19,394,601 ات أخرى مبالغ مستحقة ومطلوب

 186,242,470  -  186,242,470  143,354,441  -  143,354,441 مطالبات تحت التسوية 

 7,064,466  7,064,466  -  9,934,779  9,934,779  - مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

 234,684,887  9,934,779  244,619,666  305,215,215  7,064,466  312,279,681 

            المطلوبات المالية للمساهمين

 142,736  -  142,736  451,171  -  451,171 دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 5,478,802  -  5,478,802  4,978,754  -  4,978,754 زكاة وضريبة دخل مستحقة 

 5,429,925  -  5,429,925  5,621,538  -  5,621,538 

 317,901,219  7,064,466  310,836,753  250,049,591  9,934,778  240,114,813 إجمالي المطلوبات المالية
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 ( مخاطر السيولة )تتمة(و

 السيولة 
 عاله. تحقة السداد وفق األسس المذكورة أيعها مسجممبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان  قائمة المركز الماليال يوجد مطلوبات بتاريخ 

 

 تحليل تاريخ اإلستحقاق بناءاً على تواريخ اإلستحقاق المتوقعة.

 2017 

 المساهمين عمليات  التأمين عمليات 

 إجمالي  متداولة غير  متداولة  إجمالي  متداولة غير  متداولة 

            الموجودات

 104,624,881  -  104,624,881  45,369,794  -  45,369,794 نقدية وشبه نقدية
 50,000,000  -  50,000,000  20,000,000  -  20,000,000 ألجل ودائع

 -  -  -  108,003,376  -  108,003,376 مدينة،صافي تأمين إعادة وأرصدة تأمين أقساط

 102,133,043  -  102,133,043  -  -  - استثمارات متاحة للبيع
 -  -  -  63,839  -  63,839 جهات ذات عالقة منالغ مستحقة مب

 -  -  -  74,635,649  -  74,635,649 المساهمين عمليات من مستحقة مبالغ
 619,042  -  619,042  11,418,302  -  11,418,302 أخرى وموجودات مقدما مدفوعة مصاريف
 37,738,000  36,988,000  750,000  26,104,688  26,104,688  - االستحقاق تاريخ حتى مقتناة استثمارات

 -  -  -  50,611,534  7,616,302  42,995,232 غيرالمكتسبة األقساط من التأمين معيدي حصة
 -  -  -  46,629,718  -  46,629,718 التسوية تحت المطالبات من التأمين معيدي حصة

 -  -  -  10,044,087  715,609  9,328,478 مؤجلة تأمين وثائق اكتتاب تكاليف

 40,000,000  40,000,000  -  -  -  - نظامية وديعة
 1,991,630  1,991,630  -  -  -  - عوائد استثمار الوديعة النظامية 

 -  -  -  5,002,680  5,002,680  - صافي ومعدات، ممتلكات

 337,106,596  78,979,630  258,126,966  397,883,667  39,439,279  358,444,388 الموجودات مجموع

            المطلوبات
 -  -  -  42,281,346  -  42,281,346 ذمم دائنة

 -  -  -  29,654,499  -  29,654,499 ذمم معيدي التأمين
 -  -  -  -  -  - مستحق الى اطراف ذات عالقة

 451,171  -  451,171  19,394,601  -  19,394,601 مستحقة ومطلوبات أخرى مبالغ
 -  -  -  143,354,441  -  143,354,441 مطالبات تحت التسوية

 -  -  -  141,778,458  10,416,986  131,361,472 أقساط تأمين غير مكتسبة

 -  -  -  4,918,767  897,889  4,020,878 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 -  -  -  3,756,000  -  3,756,000 عجز احتياطي اقساط
 -  -  -  9,934,779  9,934,779  - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 74,635,649  -  74,635,649  -  -  - مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين
 1,991,630  1,991,630  -  -  -  - عوائد استثمار الوديعة النظامية 

 4,978,754  -  4,978,754  -  -  - زكاة وضريبة دخل مستحقة

 82,057,204  1,991,630  80,065,574  395,072,891  21,249,654  373,823,237 إجمالي المطلوبات المالية
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 ( مخاطر السيولة )تتمة( و

 تواريخ اإلستحقاق )تتمة(
 

 السيولة 
 2016 

 باللاير السعودي 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 إجمالي  غير متداولة  متداولة  جماليإ  غير متداولة  متداولة 

            الموجودات
 95,088,891  -  95,088,891  64,945,408  -  64,945,408 نقدية وشبه نقدية

 122,439,105  -  122,439,105  41,523,000  -  41,523,000 ألجل ودائع

 -  -  -  126,828,447  -  126,828,447 مدينة،صافي تأمين إعادة وأرصدة تأمين أقساط

 48,667,081  -  48,667,081  -  -  - للبيع متاحة استثمارات

 -  -  -  -  -  - جهات ذات عالقة من مستحقة مبالغ

 -  -  -  83,344,605  -  83,344,605 المساهمين عمليات من مستحقة مبالغ

 1,157,507  -  1,157,507  13,205,747  -  13,205,747 أخرى وموجودات مقدما مدفوعة مصاريف

 25,905,044  19,902,250  6,002,794  26,467,313  24,967,313  1,500,000 االستحقاق تاريخ حتى مقتناة استثمارات

 -  -  -  60,949,992  7,306,094  53,643,898 غيرالمكتسبة األقساط من التأمين معيدي حصة

 -  -  -  79,140,105  -  79,140,105 تسويةال تحت المطالبات من التأمين معيدي حصة

 -  -  -  14,366,530  674,181  13,692,349 مؤجلة تأمين وثائق اكتتاب تكاليف

 40,000,000  40,000,000  -  -  -  - نظامية وديعة
 1,487,648  1,487,648  -  -  -  - عوائد استثمار الوديعة النظامية 

 -  -  -  5,038,530  5,038,530  - صافي ومعدات، ممتلكات

 334,745,276  61,389,898  273,355,378  515,809,677  37,986,118  477,823,559 الموجودات مجموع

            المطلوبات
 -  -  -  45,798,185  -  45,798,185 ذمم دائنة

 -  -  -  36,814,194  -  36,814,194 ذمم معيدي التأمين
 -  -  -  328,200  -  328,200 الى جهات ذات عالقة مبالغ مستحقة

 142,736  -  142,736  36,032,166  -  36,032,166 مستحقة ومطلوبات أخرى مبالغ
 -  -  -  186,242,470  -  186,242,470 مطالبات تحت التسوية

 -  -  -  195,888,837  10,209,970  185,678,867 أقساط تأمين غير مكتسبة

 -  -  -  5,879,397  1,002,785  4,876,612 الت إعادة تأمين غير مكتسبةعمو

 -  -  -  7,064,466  7,064,466  - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 83,344,605  -  83,344,605  -  -  - مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين
 1,487,648  1,487,648  -  -  -  - عوائد استثمار الوديعة النظامية 

 5,478,802  -  5,478,802  -  -  - زكاة وضريبة دخل مستحقة

 90,453,791  1,487,648  88,966,143  514,047,915  18,277,221  495,770,694 إجمالي المطلوبات المالية
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 مخاطر العمالت االجنبية( ز 

تيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم المعامالت الرئيسوية للشوركة بواللاير السوعودي . تعتقود اإلدارة بوجوود تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ن

 مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة بسبب التقلبات في أسعار الصرف األجنبي، وبالتالي ال تقوم الشركة بتغطية مخاطر العمالت األجنبية.

 

 ومطلوبات الشركة المسجلة بالعمالت الرئيسية كما يلي: يوضح الجدول أدناه موجودات 

 2017  2016 

 المجموع  دوالر أمريكي  لاير سعودي  المجموع  دوالر أمريكي  لاير سعودي 

            موجودات عمليات التأمين
 64,945,408  5,527,181  59,418,227  45,369,794  3,940,935  41,428,859 نقدية وشبه نقدية

 41,523,000  -  41,523,000  20,000,000  -  20,000,000 ودائع ألجل
 126,828,447  -  126,828,447  108,003,376  -  108,003,376 أقساط تامين وأرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي

 -  -  -  63,839  -  63,839 مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 83,344,605  -  83,344,605  74,635,649  -  74,635,649 ينمبالغ مستحقة من عمليات المساهم

 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 
 13,205,747  -  13,205,747  11,418,302  -  11,418,302 أخرى  

 26,467,313  26,467,313  -  26,104,688  26,104,688  - استثمارات مقتناة حتى تاريخ األستحقاق

 ن من األقساط غير حصة معيدي التأمي
 60,949,992  -  60,949,992  50,611,534  -  50,611,534 المكتسبة  

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت  
 79,140,105  -  79,140,105  46,629,718  -  46,629,718 التسوية  

 14,366,530  -  14,366,530  10,044,087  -  10,044,087 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
 5,038,530  -  5,038,530  5,002,680  -  5,002,680 ممتلكات ومعدات، صافي

 515,809,677  31,994,494  483,815,183  397,883,667  30,045,623  367,838,044 مجموع موجودات عمليات التأمين
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 مخاطر العمالت األجنبية )تتمة( (ز

 
 2017  2016 

 المجموع  دوالر أمريكي  لاير سعودي  المجموع  أمريكيدوالر   لاير سعودي 

      موجودات المساهمين
      

 95,088,891  1,168,944  93,919,947  104,624,881  18,229  104,606,652 نقدية وشبه نقدية

 122,439,105  23,085,774  99,353,331  50,000,000  -  50,000,000 ودائع ألجل

 48,667,081  19,319,775  29,347,306  102,133,043  30,947,896  71,185,147 حة للبيع استثمارات متا

 1,157,507  -  1,157,507  619,042  -  619,042 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 25,905,044  15,905,044  10,000,000  37,738,000  27,738,000  10,000,000 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 40,000,000  -  40,000,000  40,000,000  -  40,000,000 وديعة نظامية

 1,487,648  -  1,487,648  1,991,630  -  1,991,630 عوائد استثمار الوديعة النظامية

 334,745,276  59,479,537  275,265,739  337,106,596  58,704,125  278,402,471 مجموع موجودات  المساهمين

 850.554.953  91.474.031  759.080.922  734,990,263  88,749,748  646,240,515 مجموع الموجودات
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 مخاطر العمالت األجنبية )تتمة( (ز

 2017  2016 

 

 لاير سعودي

 

 دوالر أمريكي

 

 المجموع

 

 لاير سعودي

دوالر  

 أمريكي

 

 المجموع

            مطلوبات عمليات التأمين

 45,798,185  -  45,798,185  42,281,346  -  42,281,346 ذمم دائنة

 36,814,194  -  36,814,194  29,654,499  -  29,654,499 ذمم معيدي التأمين

 328,200  -  328,200  -  -  - مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة

 36,032,166  -  36,032,166  19,394,601  -  19,394,601 مبالغ  مستحقة ومطلوبات أخرى

 186,242,470  -  186,242,470  143,354,441  -  143,354,441 مطالبات تحت التسوية

 195,888,837  -  195,888,837  141,778,458  -  141,778,458 أقساط تأمين غير مكتسبة

 5,879,397  -  5,879,397  4,918,767  -  4,918,767 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 -  -  -  3,756,000  -  3,756,000 عجز احتياطي االقساط

 7,064,466  -  7,064,466  9,934,779  -  9,934,779 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 514,047,915  -  514,047,915  395,072,891  -  395,072,891 مجموع مطلوبات عمليات التأمين
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 تمة(مخاطر العمالت األجنبية )ت (ز

 

  2017  2016 

 

 

 المجموع  دوالر أمريكي  لاير سعودي

 

 لاير سعودي

دوالر  

 أمريكي

 

 المجموع

             مطلوبات المساهمين

  دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
451,171 

 -  
451,171 

 
142,736 

 -  
142,736 

  عوائد استثمار الوديعة النظامية
1,991,630 

 -  
1,991,630 

 
1,487,648 

 -  
1,487,648 

  مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين
74,635,649 

 -  
74,635,649 

 
83,344,605 

 -  
83,344,605 

  زكاة وضريبة دخل مستحقة
4,978,754 

 -  
4,978,754 

 
5,478,802 

 -  
5,478,802 

  مجموع مطلوبات المساهمين
82,057,204 

 -  
82,057,204 

 
90,453,791 

 -  
90,453,791 

 604,503,706  -  604,503,706  477,130,095    477,130,095  مجموع المطلوبات
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 موالتمخاطر أسعار الع(  ح      

تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب قيمة أو التدفقات النقديوة المسوتقبلية ألداة ماليوة موا نتيجوة التغيورات فوي أسوعار العمووالت 

السائدة في السوق. تعرض األدوات المالية بعمولوة عائموة الشوركة لمخواطر أسوعار العمووالت الناتجوة عون التودفقات النقديوة، بينموا 

 بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر العموالت الناتجة من القيمة العادلة. األدوات المالية

 

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض إستثماراتها. تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة 

  التغيرات في أسعار العموالت بالعمالت المسجلة بها اإلستثمارات.

 

مون مع بقاء كافة المتغيرات االخرى ثابتة وبنواءاً علوى دخول سونة واحوده  للدخل على افتراض التغير بالعمولةاسية ن فحص الحسأ

نقطة اسواس مون نسوبة  50, حيث ان التغير بقيمة 2017ديسمبر  31لمعدل عائد متغير كما في  عاالستثمارية التي تخضاألصول 

 (.60,000:  2016ديسمبر  31لاير ) 60,000ستثمارية بما يعادل العائد سيكون له تأثير على دخل هذه االصول اال

 

 مخاطر أسعار الصندوق (ط

مخاطر أسعار الصندوق هوي المخواطر المتعلقوة بتقلبوات القيموة العادلوة للتودفقات النقديوة المسوتقبلية للصوندوق نتيجوة للتغيورات فوي 

 صافي قيمة الموجودات التي يجري تحديدها من قبل مديري الصندوق.

 
تحد الشركة من مخاطر أسعار الصندوق من خوالل الحفواظ علوى محفظوة متنوعوة تحتووي علوى أنوواع صوناديق مختلفوة، ومراقبوة 

 التطورات في أسواق الصناديق.

 
في صافي قيمة موجودات الصندوق ، مع ابقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ، من شأنه أن يوؤثر علوى صوافي  %5إن التغير بنسبة 

 لاير سعودي(. 947,831: 2016ديسمبر  31لاير سعودي )  3,336,523بالزيادة / )النقصان( بمبلغ الشامل الدخل 

 
 مخاطر أسعار السوق  (ي

مخاطر أسعار السوق هي المخواطر المتعلقوة بتقلبوات القيموة العادلوة للتودفقات النقديوة المسوتقبلية لوألداة الماليوة نتيجوة للتغيورات فوي 

(، سواء كانت هذه التغيرات ناتجوة عون عوامول لك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملةبخالف تأسعار السوق )

 خاصة بهذه األداة المالية أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق.
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 إدارة رأس المال ك( 

يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلوك لضومان األمووال الكافيوة فوي حالوة اإلفوالس. كموا وضوعت 

 حفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها وزيادة المنفعة للمساهمين.الشركة أهداف أخرى لل

 
تقوووم الشووركة، بصووورة منتظمووة، بووإدارة متطلبووات رأس المووال وذلووك بتقوودير حجووم اإلنخفوواض بووين مسووتويات رأس المووال المسووجلة 

روف السووق وخصوائص المخواطر والمطلوبة. يتم إجراء التعديالت على مستويات رأس المال الحالي على ضوء التغيرات في ظ

المتعلقة بنشاطات الشوركة. وللحفواظ علوى أو تعوديل هيكول رأس الموال، يجووز للشوركة تعوديل مقودار توزيعوات األربواح المدفوعوة 

 للمساهمين أو إصدار أسهم.

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

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

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

من لوائح  4والمادة  66لشركة برأسمالها وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة تحتفظ ا

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

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

 مليون لاير سعودي 200الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 

 قسط المالءة المالية

 يدعي هامش المالءة

 التزمت الشركة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل السنة المالية.

 

 ةالمقارنأرقام  -32

هوذه لم يكن هنواك اي تواثير مون ومع ذلك تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية . 

 .إعادة التصنيف على العرض الشامل للبيانات المالية
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