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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  التنظـــیم واألنشـطة الرئیسـیة  - ١

  

رار بموجب ق العربیة السعودیة)، شركة مساھمة سعودیة ، مسجلة في المملكة "شركةال"(شركة سالمة للتأمین التعاوني  
لة بمدینة الشركة مسجم).٢٠٠٧مایو  ١٦(الموافق  ھـ١٤٢٨ ربیع الثاني ٢٩ق بتاریخ  /١١٢وزیر التجارة والصناعة رقم 

  م). ٢٠٠٧مایو  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٢٨ول جمادى األ ٦بتاریخ  ٤٠٣٠١٦٩٦٦١جده بموجب السجل التجاري رقم 
  

  :عنوان الشركة المسجل ھو
  بن حمران مركز –شارع األمیر محمد بن عبدالعزیز 

  ٢١٣٣٢ ةجد ١٢٢٣٩٢صندوق برید 
  المملكة العربیة السعودیة

  
ركة شتم ادراج ال عودیة.تتمثل أھداف الشركة في مزاولة أعمال التأمین التعاوني واألنشطة المتعلقة بھ في المملكة العربیة الس

.الشركة  م٢٠٠٨ینایر  ١م وبدأت الشركة في مزاولة أعمالھا في ٢٠٠٧مایو  ٢٣في سوق المال السعودي " تداول " في 
  من مساھمین سعودیین.و من قبل الطرح العام مملوكة بالكامل

  
  أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  - ٢
  

 أساس القیاس ) أ
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة بإستثناء إستثمارات  ائمة الدخل و ق عادلة فيمتھا الیتم قید التغیر في قییتم إعداد القوائم المالیة وفقا

ً  و قیاسھا تمی حیثإستثمارات متاحة للبیع    .للقیمة العادلة فقا
  

  اإللتزامبیان  ب) 
  . الدولیة للتقاریر المالیةللمعاییر وفقاً  للشركة قوائم المالیةتم إعداد ال

  
ین وأنشطة التأم یتطلب نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة حفظ حسابات مستقلة لعملیات
یرادات و میع اإلجالمساھمین. إن جمیع األصول المتعلقة بعملیات التأمین أو أنشطة المساھمین ھي مملوكة من قبل الشركة. 

ن محدیده تلھا. إن أسس توزیع ھذه المصروفات یتم  ةوفات التي تعزى ألي نشاط یتم قیدھا في الحسابات المخصصالمصر
  قبل إدارة الشركة و أعضاء مجلس اإلدارة. 

  
ا ع إستردادھة یتوقتقدم الشركة بیانتھا في قائمة المركز المالي مرتبة حسب السیولة. جمیع الموجودات و المطلوبات المالی

  قریر.اریخ التتخالل إثني عشر شھر بعد  حیث یتوقع إستردادھا محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاقالستثمارات اإلستثناء بإ
  

  ج) العملة الرئیسیة و عملة العرض
 لایرألف  أقرب قام إلىللشركة وقد تم تقریب كافة األر العملة المستخدمةالسعودي الذي یمثل  تم عرض القوائم المالیة باللایر

  سعودي صحیح ما لم یرد خالف ذلك.
  

  د) توزیع الفائض 
  وفقاً للنظام األساسي للشركة فإن الفائض الناشيء عن عملیات التأمین یتم توزیعھ كالتالي:

  
  %٩٠  حملة األسھم
  %١٠  حملة الوثائق

  ١٠٠%  
  

  .المساھمینعملیات  بالكامل على إذا كانت نتائج عملیات التأمین عجز یتم تحمیل العجز
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  - ٢

  
  ھـ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة 

في إلعداد القوائم المالیة المتبعة من قبل الشركة إلعداد ھذه القوائم المالیة مع تلك المستخدمة امةوالھ السیاسات المحاسبیةتتفق 
السنة السابقة بإستثناء إعتماد المعاییر الجدیدة التالیة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات المذكورة أدناه والتي لم یكن لھا 

  . تأثیر جوھري على القوائم المالیة للشركة
  

  والتفسیرات الجدیدة والمعدلة، المطبقة بواسطة الشركة الدولیة للتقاریر المالیة المعاییر    
 

 ، والتي تم إصدارھا من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة القائمة التالیةللمعاییرو المعدلة اعتمدت الشركة المعاییر الجدیدة 
  م:٢٠١٦ینایر ١طبیق األولي في الت بتاریخ

  
 البیان المعیار

محاسبة الحصول على  – ١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم تعدیالت على   ١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  منافع في العملیات المشتركة.

  حسابات التأجیل التنظیمیة.  ١٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
لتوضیح الطرق  ٣٨ورقم  ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   ٣٨ورقم  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معیار

  .المقبولة لإلستھالك واإلطفاء
طریقة حقوق الملكیة في القوائم  ٢٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   ٢٧الدولي رقم  المحاسبة معیار

  .المالیة المنفصلة
 ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  ٢٨یار المحاسبة الدولي رقم ومع
و معیار المحاسبة الدولي  ١٠المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم تعدیالت على 

المستثمر وشركتھ الشقیقة أو المشروع بین الموجودات بیع أو مساھمة  ٢٨رقم 
  المشترك.

  اإلفصاح مبادرة ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   ١الدولي رقم  المحاسبة معیار
 الزراعة : األشجار ٤١ورقم  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معیارتعدیالت على   ٤١ورقم  ١٦الدولي رقم  المحاسبة معیار

  المنتجة.
ورقم  ١٠ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

  ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١٢
ومعیار  ١٢ورقم  ١٠ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقمتعدیالت علي 

  تطبیق استثناء التوحید . ٢٨المحاسبة الدولي رقم 
 ٧ورقم  ٥ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم

  ٣٤ورقم  ١٩ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
  

  .٢٠١٤ -٢٠١٢التحسینات السنویة علي المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة دورة 
  

 قوائمالتي تنطبق على الشركة لن یكون لھا أي تأثیر جوھري على ھذه الوسیر الجدیدة والمعدلة اإن تطبیق المعاییر والتف
  المالیة.

  
  المعاییر الصادرة غیر ساریة المفعول بعد

 
القائمة المعاییر والتفاسیر الصادرة والتي  وتظھر.  ارالقوائمالمالیةللشركةالمعاییر الصادرة ولم تفعل حتى تاریخ إصد فیمایلي

  .ساریةالمفعولتتوقع الشركة بشكل معقول أن یعمل بھا في المستقبل . وتعتزم الشركة اعتماد تلك المعاییر عندما تصبح 
 

 تاریخ التفعیل البیان المعیار/ التفسیر
اإلعتراف بأصل  ١٢رقم  ةمعیار المحاسبة الدولیتعدیالت على   ١٢رقم  ةمعیار المحاسبة الدولی

 ٢٠١٧ینایر  ١  ضریبة الدخل للخسائر الغیر محققة.
  ٢٠١٧ینایر  ١  مبادرة اإلفصاح ٧معیار المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على   ٧رقم  ةمعیار المحاسبة الدولی

  ٢٠١٨ینایر  ١  األدوات المالیة.  ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  ٢٠١٨ینایر  ١  اإلیرادات من عقود العمالء  ١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  ٢٠١٩ینایر  ١  اإلیجارات   ١٦المعیار الدولي التقاریر المالیة رقم 

 
  .التعدیالت أو التفاسیر المذكورة أعاله على القوائم المالیة للشركةأو  الشركة حالیاً بتقییم تأثیر المعاییرتقوم 
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  )أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة  - ٢  
  

  ھـ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 
  
  : المستخدمة في اعداد ھذه القوائم المالیةفیما یلي ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة  

  

  عقود التأمین
لیھ) من علمؤمن تعرف عقود التأمین بأنھا تلك العقود التي قبلت فیھا الشركة (المؤمن) خطر التأمین من قبل طرف آخر (ا

لباً على سیؤثر  لمستقبلي غیر مؤكد في المستقبل (حدث مؤمن علیھ)خالل اإلتفاق على تعویض المؤمن علیھ إذا كان الحدث ا
ن لحدث المؤمكان ا المؤمن علیھ، كمبدأ توجیھي عام، تحدد الشركة إذا ما كان لدیھا خطر تأمین ھام، من خالل تقییم ما إذا

  المالیة. علیھ  قد یتسبب للشركة بدفع فوائد إضافیة كبیرة. یمكن أیضا لعقود التأمین نقل المخاطر
  

ظ بشكل ملحو مین یقلكذلك للفترة المتبقیة منھ حتى لو كان خطر التأ بقىالعقد على أنھ عقد تأمین، فإنھ یعندما یتم تصنیف 
  واإللتزامات قد أطفأت أو إنتھت. خالل ھذه الفترة، مالم تكن جمیع الحقوق

  
یر ة تجاه الغلمسؤولیالممتلكات، المركبات، الھندسي والحوادث واتقسم عقود التأمین بشكل أساسي إلى التأمین الطبي،البحري، 

  وھي أساساً عقود تأمین قصیرة األجل.
  

ي ین الطبي فالتأم تم تصمیم التأمین الطبي لتعویض حملة الوثائق عن النفقات التي تم تكبدھا في عالج مرض أو إصابة. یقدم
  ستفیدین لیتم تغطیتھم بموجب العقد.المقام األول للشركات التي لدیھا عدد كبیر من الم

  

حریة فن البتم تصمیم التأمین البحري للتعویض عن األضرار والمسؤولیة الناتجة من خالل خسارة أو تلف المراكب والس
ر أو األضرا لخسارةوالحوادث البحریة الناتج عنھا فقدان كلي أو جزئي للبضائع. إن المخاطر الرئیسیة للتأمین البحري ھي ا

  تي تصیب المركبات والسفن البحریة والبضائع.ال
  

یمكن واتھم. تم تصمیم عقود التأمین على الممتلكات بشكل أساسي لتعویض عمالء الشركة عن الضرر الذي قد یلحق بممتلك
ً للعمالء أن یحصلو ن اري. إعلى تعویض عن الخسارة في األرباح الناتجة عن خسارة الربح وتوقف العمل التج اأیضا

  و.والسط المخاطر الرئیسیة لعقود التأمین على الممتلكات ھي الحریق، الكوارث الطبیعیة، توقف األعمال التجاریة
  

ادث. یمكن ن الحوعتم تصمیم تأمین المركبات لتعویض حملة الوثائق عن أضرار مركباتھم أو المسؤولیة تجاه الغیر والناشئة 
ً لحملة الوثائق الحصول على تعویض نتیجة حریق أو سرقة مركباتھم.  مین ثائق تأوباإلضافة الى ذلك تصدر الشركة أیضا

  لشخصیة وإصالح الوكیل.الكوارث الطبیعیة، الحوادث ا شامل تغطي
  

ین تأمسفر.جمیع المخاطر، تأمین اللتأمین الحوادث العامة یضم النقود، ضمان الدقة، الحوادث الشخصیة، المجوھرات 
التي المھنیة و سؤولیةالمسؤولیة یشمل المسؤولیة العامة تجاه الغیر، مسؤولیة المنتج، مسؤولیة صاحب العمل تجاه العمال والم

  لمؤمن علیھ من المسؤولیة القانونیة التاتجة عن اإلھمال أثناء عملیاتھم التجاریة.تغطي حمایة ا
  

  التأمین الھندسي یغطي نوعین رئیسیین:
  

اریة، محالت التجازل وال" تقدم تغطیة تأمینیة أثناء تشیید المباني أو أشغال الھندسة المدنیة كالمنالمقاولین خاطركافة م"أ) 
 الطرق، المباني، الجسور، أعمال الصرف الصحي والخزانات.الشقق، مباني المصانع، 

 

النفط،  اء، مصافيتركیب المصانع واآلالت مثل محطات الكھربتشیید و" تقدم تغطیة تأمینیة أثناء كافة مخاطر التشیید" ب) 
ً  لھندسياالتأمین ل اإلسمنت، الھیاكل المعدنیة أو أي مصنع من مصانع اآلالت. إن قطاع االمعامل الكیمیائیة، أعم  یشمل أیضا

  تأمین أعطاب اآلالت وتشمل المعدات اإللكترونیة وتأمین تدھور أو توقف البضائع.
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس العرض وملخص   - ٢

  
  ھـ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 

  
  النقد وما في حكمھ 

النقد في الصندوقواالستثمارات القابلة للتحویل الفوري إلى مبالغ نقدیة ،یتكون النقد وما في حكمھ من األرصدة لدى البنوك
  أشھر أو أقل. معلومة القیمة ومدة استحقاقھا عند شرائھا ثالثة

  

  ذمم أقساط تأمین مدینة 
  .بدفعات ثابتة أو یمكن تحدیدھا مشتقةمالیةغیر  ھي موجوداتإن أقساط التأمین 

ً یتم اثبات اقساط التأمین المدینة بمبلغ الفاتورة االصلیة  مخصص اي مبالغ غیر قابلة للتحصیل (االنخفاض في القیمة).  ناقصا
ویتم تحمیلھ على قائمة عملیات  القیمة عندما یكون تحصیل كامل المبلغ غیر ممكننخفاض في م تكوین مخصص لإلیت

  المساھمین والفائض المتراكم ویتم شطب الدیون المعدومة عندما تصبح غیر قابلة لالسترداد.
  

  مؤجلة تأمین تكالیف إستحواذ وثائق
الذي تكون  بالقدرإصدار أو تجدید وثیقة التأمین  دلمالیة عنالتكالیف المباشرة وغیر المباشرة المتكبدة خالل الفترة ایتم تأجیل 

كنفقات عند  التكالیف قابلة لالسترداد من األقساط المستقبلیة. یتم االعتراف بجمیع التكالیف األخرى إلصدار الوثائق ھذهفیھ 
الثابت على مدى فترة األقساط المتوقعة لتسجیل األولي، یتم إطفاء ھذه التكالیف بموجب طریقة القسط االحقاً و بعد حدوثھا. 
باستثناء الشحن البحري حیث یتم احتساب الجزء المؤجل على أساس الثالثة أشھر األخیرة من التكلفة اإلجمالیة التي  مستقبالً 
  . یتم تسجیل اإلطفاء في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم.تكبدتھا.

  

  االستثمارات
  

قیدھا المبدئي على أساس التكلفة ، القیمة العادلة لھا و المتضمنة مصاریف اإلستحواذ على تلك  جمیع اإلستثمارات یتم
دلة مضافاً الیھا،في حال جمیع األصول المالیة ال یتم تسجیلھا ااإلستثمارات .إن اإلصول المالیة یتم تسجیلھا المبدئي بالقیمة الع

  .ھذه اإلستثماراتعلى ستحواذ اإلبالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،تكالیف العملیة و التي تعزى إلى 
  

  ستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخلإ
  

تغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخل إذا تم قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق بھ تصنف اإلستثمارات كإستثمارات یتم قید ال
ً إلستراتجیة الشركة. ھذه االستثمارات یتم تسجیلھا بتكلفھ عند شراءھا .الحقا، یتم  ً وفقا وكان تصنیفھا تحت ھذا البند موثقا

تغیرات في القیمة العادلة یتم قیدھا في قائمة عملیات  المساھمین إعادة تقییم ھذه االستثمارات لتعكس قیمتھا العادلة. إن جمیع ال
  و عملیات التأمین و الفائض المتراكم.

  

  إستثمارات متاحة للبیع 
الممكن  بالقیمة العادلة ما لم یكن منبعد التسجیل األولي، یتم عادة إعادة قیاس االستثمارات المصنفة على أنھا "متاحة للبیع" 

تحدید القیمة العادلة بصورة یعتمد علیھا، وفي ھذه الحالة یتم قیاس االستثمار طبقاً للتكلفة ناقصاً االنخفاض في القیمة. تظھر 
التغیرات في القیمة العادلة في بند منفصل في قائمة الدخل الشامل إلى أن یتم بیع االستثمار أو حدوث انخفاض دائم في قیمتھ. 

یع أو االنخفاض الدائم في القیمة فإن الربح أو الخسارة التي سبق إظھارھا في قائمة الدخل الشامل یتم إدراجھا في في حالة الب
  .قائمة عملیات المساھمین
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 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  - ٢

  
  ھـ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 

  
  ستحقاقاإلستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ إ
ق اریخ استحقاوتدید ستثماراتمحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحإ

ھا حتى تفاظ بتصنف اإلستثمارات كإستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق إذا كانت النیة من اقتنائھا اإلح ،ثابت
  . اإلستحقاق مع توافر القدرة على تحقیق ذلك

 صافي إطفاءعدلة بة المفي قائمة المركز المالي على أساس التكلف محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاقال اإلستثمارات اسیتم قی
ھذا  نھ یتم قیدات، فإستثمارإلنخفاض دائم في قیمة ھذه اإ.في حال وجود أي (بإستخدام معدل الفائدة الفعلي) العالوة أو الخصم

  .الفائض المتراكم لعملیات المساھمین كإنخفاض في القیمةنخفاض في قائمة عملیات التامین و إلا
  

  األثاث والتجھیزات والمعدات المكتبیة 
ً اإلستھالك المتراكم وأي ھبوط ف مر مة. إن العي القییتم قیاس قیمة األثاث والتجھیزات والمعدات المكتبیة بالتكلفة ناقصا

  اإلنتاجي التقدیري للموجودات إلحتساب اإلستھالك ھو كما یلي:
  

  سنوات ٥  سیارات
  سنوات ٥  أثاث وتجھیزات

  سنوات ٣  ومعدات مكتبیةحاسب آلي 
  

غیرات داث أو التشیر األحالتجھیزات والمعدات المكتبیة لمعرفة االنخفاض في القیمة عندما ت، ثاثلألتتم مراجعة القیم الدفتریة 
 ریةقیمة الدفتزید الفي الظروف إلى احتمال عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة. في حالة وجود أي مؤشر على ذلك وعندما ت

ة مخصوماً یمة العادلھا القعلى القیمة التقدیریة القابلة لالسترداد، یتم تخفیض الموجودات إلى القیمة الممكن استردادھا باعتبار
  منھا تكالیف البیع أو القیمة قید االستعمال أیھما أعلى.

  
لقیمة ایتم إطفاء یتم رسملتھا ووتتم معالجتھا بشكل منفصل األثاث أو المعدات أو التجھیزاتأجزاء من تكالیف إستبدال ن إ

إنتاجیة  فيلیة مستقبالالدفتریة للجزء المستبدل. یتم رسملة بعض المصاریف األخرى الالحقة إذا كانت تھدف إلى الزیادة 
 ..إن المصاریف األخرى یتم قیدھا في قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم عند حدوثھااألصل 

  
ق بین س الفریتم تسجیل أي خسارة أو ربح من إستبعاد األثاث، التجھیزات و المعدات المكتبیة (یتم إحتسابھا على أسا

  الفائض المتراكم.تریة) في قائمة عملیات التأمین ومتحصالت من اإلستبعاد و القیمة الدف
  

  إختبار كفایة المطلوبات
الكتتاب كالیف اتاختبارات للتأكد من مدى كفایة مطلوبات عقود التأمین بعد خصم بتاریخ كل قائمة مركز مالي، یتم إجراء 

ستقبلیة لنقدیة المفقات االمؤجلة المتعلقة بھا. وإلجراء ھذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقدیرات الحالیة للتد
ج عملیات ة نتائالقیمة الدفتریة مباشرة على قائم المتعاقد علیھا، ومصاریف إدارة ومعالجة المطالبات. یحمل أي نقص في

  عجز في أقساط التأمین.یتم تكوین مخصص و الفائض المتراكم و  التأمین
  

ن مضون سنة في غحیث من المتوقع سداد ھذه المطالبات  غیر المسددةال تقوم الشركة بخفض التزاماتھا تجاه المطالبات 
  قائمة المركز المالي.
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  - ٢

  
  ھـ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 

  
 ذمم دائنة ومستحقات
لمبالغ الواجب دفعھا في المستقبل عن بضاعة أو خدمات مستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بھا فواتیر من لیتم إثبات اإللتزامات 

  قبل الموردین.
  

 المخصصات
یتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الشركة إلتزام (نظامي أو ضمني) ناشئ من حدث سابق وأن تكالیف سداد االلتزام       

  .محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ. ال یتم تكوین مخصصات مقابل خسائر التشغیل المستقبلیة
  

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
فترة  یتم إحتساب المكافأة على أساس الراتب األخیر الذي یتقاضاه الموظف وطول  .شركة مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھالتقدم ا

ً لنظام مكتب العمل یتم وضع مخصص للمبالغ ال .إكمال الحد األدنى من فترة الخدمةخدمة و التي تخضع إلى  مستحقة وفقا
أما المصروف السنوي فیتم تسجیلھ في قائمة .عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاریخ قائمة المركز الماليالعمال السعودي و

  عملیات التأمین و الفائض المتراكم.
  

 الزكاة
 ً   .لألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. یحمل المخصص على قائمة عملیات المساھمین تحتسب الزكاة طبقا

  
  اإلنخفاض في قیمة الموجودات المالیة

یتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقویم للتأكد من وجود أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أي اصل مالي. وفي 
و موجودات  ملیات التأمین والفائض المتراكمالدلیل، یتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القیمة في قائمة عحالة وجود مثل ھذا 

  المساھمین.ة عملیات قائم المساھمین في
  
  یحدد اإلنخفاض في القیمة على النحو التالي:  

فرق بین التكلفة والقیمة العادلة مطروحاً منھا بالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالقیمة العادلة، یمثل اإلنخفاض في القیمة الأ) 
 .القیمة سبق تحقیقھأي إنخفاض في 

بالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالتكلفة یمثل اإلنخفاض في القیمة الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة للتدفقات ب) 
 السوق حالیاً ألصل مالي مماثل. النقدیة المستقبلیة المقسومة على أساس معدل العائد السائد في

نخفاض في القیمة الفرق بین القیمة الدفتریة والقیمة الحالیة إلبالنسبة للموجودات المالیة المثبتة بالتكلفة المطفأة، یمثل اج) 
  للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي.
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  )أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة  - ٢

  
  ھـ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 

  
  الغیر مالیة الموجوداتاإلنخفاض في قیمة 

یر أیتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي تقییم ما إذا كان ھنالك  ل تش ة إیة دالئ ي قیم م ف اض  دائ ى وجود إنخف ي و. وجوداتالمل ف
ل لإلسترداد ،الموجوداتحال وجود أیة مؤشرات على انخفاض قیمة  غ القاب دیر المبل وم بتق إن الشركة تق ة.إن ال .ف ة القابل  قیم

تأو قیمتھ المستخدمة أمخصوما منھ تكالیف البیع(وحدات مدرة للنقد)  للموجوداتلإلسترداد ھي القیمة العادلة   ى وی ا أعل م یھم
ة لإلسترداد فإن للموجودات. إذا كانت القیمة الدفتریة على حده الموجوداتتحدیده لكل  ھ القابل ن قیمت تم خفض قیأعلى م ة ھ ی م

تقبلیة إإلى قیمتھ القابلة لإلسترداد.عند تحدید قیمة األصل المستخدمة فإنھ یتم خصم التدفقات النقدیة ا وداتالموج ا لمس ى قیمتھ ل
ةالحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقدیر السوق الحالي للقیمة الزمنیة للنقود و المخا ذلك  طر المتعلق ب

في  ةقائع المشابھحدث الوأعتبار إلخذ بعین األالعادلة مخصوما منھ تكالیف البیع فأنھ یتم ا لموجوداتااألصل. عند تحدید قیمة 
ة اإلحتساب بإستخدام مضاعفات ال یم أو أسالسوق إذا كانت متوفرة، أو یتم إختیار نموذج تقییم مناسب.ویتم تأیید طریق عار تقی

  األسھم المدرجة أو المؤشرات أخرى. 
  

ن لمساھمین ضمئر إنخفاض من العملیات المستمرة في قائمة عملیات التأمین و الفائض المتراكم و قائمة عملیات ایتم قید خسا
ات ،إن وجد ،بما یتفق مع وظیفة الموجودات التي تم قید اإلنخفاض في قیمتھا المصروفات فئة ة ت.بإستثناء الممتلك ي حال  و ف

الفإنھ یتم قید اإلنخفاض الدائم في قائمة الدخل الشامل و مقابلتھقید إعادة التقییم في قائمة الدخل الشامل  ع أي مب دھا ا م م قی غ ت
  كإعادة تقییم .

  
 ً ابقا ا س ت ال یتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي تقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر أن الخسائر التي تم اإلعتراف بھ ه أو موجود زال

ھرة.  دا الش ا ع ول م ع األص ت لجمی ا انخفض ة اانھ یم القیم وم بتقی ركة تق إن الش رات ف ذه المؤش ل ھ ود مث ال وج ي ح ة ف لقابل
اض  ائر اإلنخف س خس ترداد.یتم عك ة القابلإلس یم القیم ي تقی تخدمة ف ات المس ي اإلفتراض رات ف ود أي تغی ال وج ي ح ة ف ل

ة لإلس ة لإلسترداد.ألخر إنخفاض تم قیده یحیث ال یتجاوز القیمة الدفتریة لألصل القیمة القابل د ألصل الدفتراترداد أو قیم ة بع ی
ادات خصم اإلستھالك  ذه الزی افمع عدم وجود أي إنخفاض تم قیده في السنوات السابقة.یتم إثبات ھ ة عملی أمین و ي قائم ت الت

ة ی ذه الحال د الزیالفائض المتراكم و قائمة عملیات المساھمین مالم یتم تسجیل األصول بقیمتھا بعد التقییم . في ھ ي تم قی ادات ف
 حساب إعادة التقییم.

  
  إستبعاد األدوات المالیة

  الموجودات المالیة
  ) في حال:ةمالیة متشابھ موجوداتالمالیة (أو جزء منھا أو جزء من مجموعة  الموجوداتیتم إستبعاد 

  الموجوداتانتھاء صالحیة الحق في الحصول على التدفق النقدي من ھذه.  
  ل النقدیة أو التزمت بدفع جمیع ھذه التدفقات  النقدیة إستالم التدفقاتحولت الشركة جمیع حقوقھا في أخی وبالكام دون أي ت ر ب

ة باألصل أو (اما تمریرهتحت جوھري الى طرف ثالث  افع المتعلق ع المخاطر و المن ل جمی ) قامت ب(أ) قیام الشركة بتحوی
 بنقل السیطرة على ھذه األصول.
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 شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  )أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة  - ٢

  
  ھـ) ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 

  
  (تتمة) إستبعاد األدوات المالیة

  (تتمة) الموجودات المالیة
  

ت الشركة و  موجوداتعندما تقوم الشركة بنقل حقوقھا في إستالم التدفقات النقدیة من  ا إذا كان یم م وم بتقی إن الشركة تق ا، ف م
ا اظ بالمخ وم باإلحتف ا تق ذه الموجوداتإلى حد م ة ھ ة بملكی افع المتعلق اظ بالمخاطر و طر و المن ل و اإلحتف ة عدم نق ي حال . ف

ذه  بالموجوداتالمنافع المتعلقة  ى ھ ذه الموجودات و عدم نقل السیطرة عل د ھ تم قی ھ ی تحكم المستمر الموجودات ، فإن در ال بق
التي تعكس  یتم قیاسھا على األسس الموجوداتالمنقولة و اإللتزامات المتعلقة بتلك  الموجودات.إن الموجوداتلشركة في ھذه ل

الموجودات الحقوق و اإللتزامات التي تتعین على الشركة. إن التحكم المستمر من قبل الشركة و الذي یأخذ شكل الضمان على 
  الغ واجبة السداد من قبل الشركة.أو الحد األقصى للمب الموجوداتالمنقولة یتم قیاسھ بناءاً على القیمة الدفتریة لھذه 

  
  المطلوبات المالیة 
  لمطلوبات المالیة یتم استبعادھا عندما الیتغیر االلتزام أویلغى أوینتھي . ا

  
  تاریخ التداول المحاسبة عند 

اریخ  داول (أي الت اریخ الت ة بت ع الموجودات المالی یتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العملیات اإلعتیادیة المتعلقة بشراء و بی
ات الذي تلتزم فیھ الشركة بشراء أو بیع  ة ھي العملی ع الموجودات المالی الموجودات). العملیات اإلعتیادیة المتعلقة بشراء و بی

  التي تتطلب أن یتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو تلك المتعارف علیھا في السوق.
  

  اتاإلعتراف باإلیراد
  األقساط ودخل العموالت المكتسبة

اط  ن األقس ي م زء المتبق أمین. إن الج ود الت ى عق والت عل اط والعم افي األقس بة، ص والت المكتس اط والعم من، األقس تتض
ى  بة، عل ر مكتس بة ودخل عموالت غی ر مكتس أمین غی والعموالت والذي سوف یتم إكتسابھ في المستقبل یتم تسجیلھ كأقساط ت

ى التوالي، ویتم تأجیلھا على حسب مدة التغطیة لوث أمین عل یقة التأمین، ما عدا الشحن البحري. إن الجزء غیر المكتسب من الت
ي مخصص األقساط  ر ف ة. إن التغی الشحن البحري یمثل األقساط المكتتبة خالل األشھر الثالثة األخیرة من السنة المالیة الحالی

  اإلعتراف بھ خالل فترة المخاطر.تم یغیر المكتسبة تم إدراجھ في قائمة عملیات التأمین بحیث أن ذلك اإلیراد 
  

  الدخل من توزیعات األرباح
  یتم اإلعتراف بتوزیعات األرباح عند ثبوت الحق في الحصول على السداد. 

  
  الدخل من العموالت 

  ألجل یتم قیده باستخدام طریقة العائد الفعلي.من العموالت على الودائع  إن الدخل
  

  أقساط إعادة التأمین 
  كمصروف عند استحقاقھا. المسندةالتأمین إعادة یتم قید اقساط 

  
 ساس تناسبي.أالتي تخص ھذه الوثائق على  أن اقساط اعادة التأمین یتم قیدھا في قائمة الدخل على الفترة
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  المطالبات

م خصبعد البات ل المطیتسجیتم المبالغ المستحقة لحملة الوثائق واألطراف األخرى والتسویات المتعلقة بھا،  المطالبات تتضمن
الغ المسا. تتضمن المطالبات قائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم عند تكبدھافی قیمة الخردة واالستردادات األخرى تحقة لمب

  المتعلقة بالمطالبات المبلغ عنھا وتلك غیر المبلغ عنھا بتاریخ قائمة المركز المالي.والمقدرة 
  

ة المق ى التكلف ویة عل ات تحت التس تمل المطالب ز اتش ة المرك اریخ قائم ددة بت ر المس دة غی ات المتكب ذلدرة للمطالب الي، وك ك لم
غ عن م التبلی واء ت رى، س تردادات األخ ردة واالس ة للخ ة المتوقع ا القیم وماً منھ ات، مخص ة المطالب الیف معالج ل تك ن قب ا م ھ

ا ر المدفوعة بت ا وغی غ عنھ ات المبل اء المطالب اليالمؤمنین أم ال. یتم تجنیب مخصصات لق ز الم ة المرك ى أساس  ریخ قائم عل
داد الم ة س ات المتتقدیر كل حالة على حده. كما یجنب مخصص، وفقاً لتقدیر اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلف دة طالب كب

ا  خرىادات األغیر المبلغ عنھا بتاریخ قائمة المركز المالي، بما في ذلك تكالیف معالجة المطالبات وقیمة الخردة واالسترد كم
  في تاریخ قائمة المركز المالي.

  

ا ة عملی ي قائم ة ف أمین یدرج الفرق بین المخصصات بتاریخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات في السنة الالحق ت الت
ار الجزء المتع تم إظھ الي، وی ى أساس إجم ات تحت التسویة عل ار المطالب تم إظھ ق بمعوالفائض المتراكم لتلك السنة. ی دي ل ی

  التأمین بصورة مستقلة.
  

  عقود إعادة التأمین
وم الشركة رة، تق ات الكبی یاق  كما ھو معتاد في شركات التأمین األخرى، من أجل تقلیل المخاطر الناتجة عن المطالب ي س ، ف

أمین  ادة الت ات إع ؤمن ترتیب أمین. ت ادة الت ع أطراف أخرى ألغراض إع ود م وع أعمالھا العادیة، بالدخول في عق ي أتن ر ف كب
و إضافي. ة نم ؤمن إمكانی رى وت ة عن المخاطر الكب ة الناجم ائر المحتمل ي الخس ع  األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم ف تم جمی ت

  عملیات إعادة التأمین بموجب إتفاقیات وعقود تأمین إختیاریة وإعادة تأمین فائض الخسارة.
  

ذه ال تتفق مع المطالبات المستحقة وفقاً لعقد إعادة التأمین.تقدر المطالبات المستحقة من معیدي التأمین بطریقة  الغ متعرض ھ ب
غ الم ى مبل اق عل تم اإلتف ى ی ة ودفعھفي قائمة المركز المالي كـ " حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة" حت ا طالب

ة المدفوع بواسطة الشركة. عندما یتم دفع المطالبة فإن المبلغ المستحق من معیدي التأمین رتبط بالمطالب تم تحویلوالم ى ة ی ھ إل
  المبالغ المستحقة من/ إلى معیدي التأمین.

  
مین. عند ة التأبتاریخ إعداد كل تقریر، یتم تقییم ما إذا كان ھناك أي مؤشر على احتمال انخفاض في قیمة موجودات إعاد

 قیمةاللمبلغ الذمة المدینة. عندما تزید  ظھور مؤشر على اإلنخفاض في القیمة، تقوم الشركة بعمل تقدیر رسمي
 مبلغمة القیا إلى ھذه الموجودات منخفضة القیمة ویتم تخفیضھ، تعتبر مستردمبلغ الالن عن موجودات إعادة التأمیالدفتریةل
  .المسترد

  
تم إن  ائق. ی ة الوث اه حمل ا تج ن التزاماتھ ي الشركة م أمین الصادرة ال تعف ادة الت ات إع رافترتیب اط ب اإلعت أمینإأقس ادة الت  ع

ً والمطالبات  ع م تعامالتكإیرادات ومصروفات بنفس الطریقة ألنھا ستكون في حالة إعادة التأمین اعتبرت  افتراضیا باشرة، م
  إعادة التأمین. ألعمال المنتجاألخذ بعین االعتبار تصنیف 
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 األجنبیة العمالت

 یتم تحویل المعاملة تاریخ في السائد بسعرالصرف األجنبیة باللایر السعودي وذلك بالعمالت تتم التي المعامالت تسجیل یتم
 جمیع المالي.تسجل المركز قائمة في تاریخ السائد بسعرالصرف األجنبیة بالعمالت المسجلة النقدیة والمطلوبات الموجودات

  .بما یناسبھا عملیات المساھمین أوقائمة والفائض المتراكم التأمین عملیات قائمة في الفروقات
  

  المصـاریف
  نظراً لطبیعة أعمال الشركة فإن كافة المصاریف التي یتم انفاقھا تعتبر مصاریف عمومیة وإداریة وتصنف كذلك.      

  
  المعلومات القطاعیة
و  غیل ھ ا القطاع التش تج عنھ ي ین ة الت ي األنشطة التجاری ل ف ي تعم ون للشركة الت ات  كسبمك د النفق رادات وتكب ي اإلی و ھ

الموارد وتقییم األداء.  توزیعتقییم بانتظام من قبل متخذ القرار في تحدید كیفیة یمكن من خاللھاالمعلومات مالیة منفصلة متاحة 
یس  م رئ غیل قس و التش رار، ھ انع الق ن و ص ؤول ع و المس عھ وارد وتق توزی غیلیة، الم ات التش یم أداء القطاع دی الرئیس تحدی
ا رارات االستراتیجیة. الق ضعیھو من على انھ التنفیذی والغراض اداریة، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتھ

  وخدماتھا، ولدیھا قطاعات االعمال الرئیسیة الثالثة التالیة:
  
 تأمین صحي ویشمل التأمین على التكالیف الطبیة واألدویة وجمیع الخدمات والمستلزمات الطبیة والعالجیة. -
 

 ویقوم بتغطیة الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات.تأمین المركبات،  -
 

  فروع التأمین األخرى ، ویشمل تغطیة الممتلكات، البحري، الھندسي، الحوادث والمطلوبات وفروع تأمین أخرى. -
  

ع قصیرة االجلكال یتم إعتبار دخل المساھمین  ن الودائ ع ألجل ،قطاع أعمال. ان الدخل المكتسب م تث ،الودائ و االس مارات ھ
ذا  ر المباشرة خصصت لھ ن المصاریف غی النشاط الوحید لتحقق اإلیرادات. ان بعض مصاریف التشغیل المباشرة وغیرھا م

  القطاع على أساس مناسب. ویتم تخصیص الخسارة أو الفائض من عملیات التأمین إلى ھذا القطاع على أساس مناسب.
  

الل الف ات خ ین القطاع امالت ب ة مع دث أی م تح ین ل ل ب عار التحوی اً ألس تم وفق ا ت ة، فإنھ ة معامل دوث أی ة ح ي حال رة . وف ت
ین  ى التحویالت ب ائج القطاع عل القطاعات، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى . تشتمل إیرادات ومصاریف ونت

  القطاعات والتي یتم حذفھا على مستوى القوائم المالیة للشركة.
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  القیمة العادلة لألدوات المالیة

النلمعیدي التأمیذمم مدینة ، مدینةودائع ألجل، أقساط تأمین  األدوات المالیة تمثل النقد وما في حكمھ، ن ، مب ةجغ مستحقة م  ھ
د ة لمعی م دائن أمینذات عالقة، إستثمارات، مطالبات تحت التسویة، حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة، ذم  ي الت

  وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى.
  

ى دواتالقیمة العادلة لأل ى سعر وصولھا ال د عل ر یعتم اریخ التقری ي ت د المالیة یتم تداولھا عبر السوق النشط ف ما السوق. عن
ن الس تمد م تم شط  ووق النتكون القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تسجل في قائمة المركز المالي التستطیع أن تس ی

وق بیانات الس تحدیدھا باستخدام تقنیات مختلفة للتقییم والتي تتضمن استخدام الطرق الریاضیة. مدخالت ھذه الطرق تستمد من
  القیم العادلة.یتطلب تقدیر اإلدارة لتكوین القابلة للمالحظة اذا كانت ممكنة ، أما اذا كانت غیر موجودة 

  
 مقاصة ال

د وجود حق نظامتتم مقاصة الموجودات  ط عن الى فق ز الم ة المرك ى قائم غ ف درج صافى المبل زم والمطلوبات المالیة وی ى مل
دی ودات وتس ع الموج افي ، أو بی اس الص ى أس ات عل ودات والمطلوب ویة الموج ركة لتس دى الش ة ل اك نی ون ھن دما یك د وعن

ة عم يآن واحد . ال یتم مقاصة االیرادات والمصاریف ف يالمطلوبات ف ات قائم ة عملی أمین وقائم ائض الت ات وف لمساھمین الی
بیة أو تفسیراتھا . اییر المحاس ل المع ن قب ھ م ا أو مسموحا ب ك مطلوب ن ذل ى وجھ ال و الشاملة ما لم یك ي اكشف وعل د ف لتحدی

  السیاسات المحاسبیة للشركة.
  

  و) إستخدام التقدیرات و اإلفتراضات
وائمإعداد الیتطلب  ة للشركة  ق ً المالی ا ة ل وفق ة الدولی اریر المالی اییر التق ن اإلدارة بعض مع ضات دیرات واإلفتراالتقو اآلراءم

ات المحتمل اریخ التي تؤثر على مبالغ األیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن المطلوب ة بت
دوالتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتا الشكوك حول ھذه االفتراضات .اإلفصاحات المرفقةإعداد القوائم المالیة و  ب تع یل ئج تتطل

تم فتراضات. التقدیرات واألتتأثر في الفترات المستقبلیة مطلوباتجوھري على القیمة الدفتریة للموجودات أو  ا بش ی  كلتقییمھ
  .على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى عتمدمستمر وت

  
اریخ فیما یلي اإلفتراضات األساسیة المتعلقة بالمصادر دیرات بت ن التق د م دم التأك وائمإعد المستقبلیة واألخرى لع ة اد الق  المالی

  .في المستقبل المنظورات والمطلوبات والتي یمكن أن تؤدي إلى إجراء تعدیل جوھري في القیمة الدفتریة للموجود
  

  مخصص مطالبات تحت التسویة
من ضت التي تمت الحكم الجید من قبل اإلدارة أمر مطلوب عند تقدیر المبالغ المستحقة على حاملي العقود الناشئة من المطالبا

ي تتضم ل الت ن العوام د م ى االفتراضات الرئیسیة حول عدی تنادا إل اوت عقود التأمین. مثل ھذه التقدیرات ضروریة اس ن التف
ة فإلى شكوك ونتائج فعلیھ قد تختلف من تقدیرات اإلدارة التي سینتج عنھا تغیواإلحتمالیة ودرجات الحكم إضافة  ي یرات قادم

غ عنھ ات المبل ة للمطالب ة المتوقع ة للتكلف ة النھائی دیرات تكلف اریخ الااللتزامات المقدرة. بالتحدید، یجب اجراء تق ة و ا بت میزانی
اليقتكلفة المطالبات القائمة غیر المبلغ عنھا بعد بتاریخ  ز الم نائمة المرك اة م یة المتبن ة األساس ل اإلدارة . التقنی دیر  قب د تق عن

االتكلفة للمطالبات المبلغ عنھا وتكلفة المطالبات القائمة غیر المبلغ عنھا ، ھو استخدام أسلوب تسویات الم ع طالبات الس بقة لتوق
دأسلوب تسویة المطالبات المتوقعة. في تاریخ كل تقریر، یتم تقییم الم ابقة للتأك نة الس ا طالبات المتوقعة للس ن كفایتھ وإجراء  م

 التعدیالت للمخصص. ھذه المخصصات غیر مخصومة للقیمة الزمنیة للنقود.
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  و) إستخدام التقدیرات و اإلفتراضات (تتمة)

  
  (تتمة) تحت التسویةمخصص مطالبات 

م  ن الحك ة، تتضمن درجة م ة وممكن ھ ، ھام ل متفاوت ھ حول عدة عوام ى افتراضات ھام تستند ھذه التقدیرات بالضرورة عل
ات  وعدم التأكد ونتائجھا الفعلیة قد درة. المطالب ات المق ي المطالب تختلف عن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إلى تغیرات مستقبلیة ف

ات  در مطالب ا تق ادة م تقلة ع ائر المس دیالت الخس تقل. تع دیرھا بشكل مس التي تتطلب قرارات التحكیم أو اللجوء للقضاء یتم تق
ى متكبدوالمطالبات العلى اساس شھري ةمتكبدمراجعة مخصصاتھا للمطالبات الالعقارات. تقوم اإلدارة ب ا عل غ عنھ ة غیر المبل

ھ٢٠١٦و  م٢٠١٥دیسمبر  ٣١كما في  تحت التسویةمخصص المطالبات إن .ربع سنويأساس  ق من م التحق ن  هداعتمإو م ت م
  .خبیر اكتواري مستقل

  
 إحتیاطي عجز األقساط

بة الخسارة  ى نس یتأثر تقدیر عجز األقساط كثیراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلیة، حیث انھ یستند عل
المتوقعة للجزء الساري المفعول من مخاطر وثائق التأمین المكتتبة. وللوصول الى تقدیر نسبة الخسارة المتوقعة، ینظر الخبیر 

ا ة المطالب واري عالق ا اإلكت ع تطبیقھ اط المتوق د ت واألقس واري، فق ر االكت راح الخبی ى اقت اء عل ھر. بن ھر لش اس ش ى أس عل
ل  ن قب راض الرئیسي المستخدم م ائر. اإلفت بة الخس ي نس ة ف ات المتوقع استخدمت اإلدارة االحتماالت المختلفة إلبراز االتجاھ

  قبل .المست نموذج مستقر وستستمر في اإلدارة ھو أن المطالبات الماضیة
  

  االنخفاض في ذمم أقساط التأمین المدینةمخصص 
ي تجاوزت موعد  ة الت تقوم الشركة بعمل مخصص محفظة یتم تقدیره على أساس المجموعة استناداً إلى أعمار األقساط المدین

ى  لتقدیراتعن ا ة من التقدیر وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلیةتفاوتا، تشمل ھذه التقدیرات درجة ماستحقاقھ مما یؤدي إل
  تغییرات مستقبلیة في ھذه المخصصات.

  
 إعادة التأمین

ذه  ل ھ وء مث لیا نش ركة فص ب الش اء. تراق ام القض ول أم أمین أو للمث ادة الت ركة إع ع  ش ات م ة لخالف ركة معرض ون الش تك
  الخالفات معھا وقوة شركة إعادة التأمین.

  
  تكالیف اإلستحواذ المؤجلة

ات تقید بعض تكالیف  ائج عملی ة نت ي قائم أ ف ة، وتطف اإلستحواذ المتعلقة بإصدار وثائق التأمین الجدیدة كتكالیف إستحواذ مؤجل
ة  ة بالربحی ق اإلفتراضات المتعلق ة عدم تحق ي حال ة. وف التأمین والفائض المتراكم على مدى فترة التغطیة التأمینیة ذات العالق

ي المستقبلیة لوثائق التامین ھذه، فإنھ یمكن  اء إضافي ف ك إجراء إطف ب ذل ن أن یتطل الیف، ویمك ذه التك اء ھ ي إطف اإلسراع ف
  قائمة نتائج عملیات التأمین والفائض المتراكم.

  
  أعمار االثاث و التجھیزات و المعدات

دیرات  جھیزاتتحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجیة لألثاث والت ذه التق د ھ تم تحدی والمعدات ألغراض احتساب االستھالك. وی
ار  ة واألعم ة المتبقی نویاً بفحص القیم وم اإلدارة س ف الطبیعي. وتق بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات والتل

  ختلف عن التقدیرات السابقة.اإلنتاجیة ویتم تعدیل مبلغ االستھالك إذا كانت اإلدارة ترى أن األعمار اإلنتاجیة ت
  
  
  
  
  
  
٢٢  

  



 

  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  أسس العرض وملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  - ٢

  
  و) إستخدام التقدیرات و اإلفتراضات (تتمة)

  
  تصنیف اإلستثمارات 

ان ین حددت ا إذا ك تثماریة م د اإلدارة في وقت اقتناء األوراق المالیة االس تم قی ة ی ي أن تصنف أوراق مالی ا العادقبغ ي یمتھ ة ف ل
اییراالستحقاق أو متاحة للبیعتاریخ أو محتفظ بھا حتى  قائمة الدخل ار المع ین اإلعتب د أخذت اإلدارة بع د التفصیلیة ل . وق تحدی

ى ھ م عل ي الحك ة ف اریر المالی دولي للتق ي األذا التصنیف على النحو المبین في المعیار ال تثمارات ف ة وراق المالیتصنیف االس
  یمة العادلة أو التكلفة المطفأة.بالق
  

  اإلنخفاض في قیمة استثمارات األسھم المتاحة للبیع
ةاألسھم المتاحة للبیع عندما یكون ھناك انخفاض كبیر أو متوا في ستثماراتاإلالشركة أن یتم تخفیض قیمةتحدد  ي القیم  صل ف

ذا ا. ھ ن تكلفتھ ل م و  العادلة إلى أق ا ھ د لم رة طوی مستمر أو جوھريالتحدی ي لفت م. ف ب الحك ة یتطل ذا الل یاق ھ مس وم حك ، تق
ي سعر السھم، الالشركة ب اليتقییم ضمن عوامل أخرى، التقلب الطبیعي ف ال الوضع الم تثمر فیھ أداء  ،عةالصنا ،لشركة المس

ديو التمویل العملیات، القطاع التجاري، التغیرات في التكنولوجیا،  ة منالتدفق النق اض القیم ون انخف د یك دما یك. ق باً عن ون اس
تثمر فی ا، الصناعة، أداء القطاع ھناك دلیل على تراجع في الوضع المالي للشركة المس ي التكنولھ رات ف ا، التغی ل ، التمویوجی

  والتدفقات النقدیة التشغیلیة.
  

  لیةالما ألدواتالقیمة العادلة ل
ى دواتالقیمة العادلة لأل ى سعر وصولھا ال د عل ر یعتم اریخ التقری ي ت د المالیة یتم تداولھا عبر السوق النشط ف ما السوق. عن

ن الس تمد م تم وق النشط  وتكون القیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة تسجل في قائمة المركز المالي التستطیع أن تس ی
وق بیانات الس ن استخدام الطرق الریاضیة. مدخالت ھذه الطرق تستمد منتحدیدھا باستخدام تقنیات مختلفة للتقییم والتي تتضم

  القیم العادلة.یتطلب تقدیر اإلدارة لتكوین كنة ، أما اذا كانت غیر موجودة القابلة للمالحظة اذا كانت مم
  

  النقد و ما في حكمھ و الودائع ألجل  - ٣
 

 أ)   االنقد و ما في حكمھ
  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦
 ألف لایر سعودي سعودي ألف لایر 

   عملیات التأمین

 ٢٬٦٩١ ٥٨٬٠١٩ نقد في الصندوق ولدى البنوك

    عملیات المساھمین

 ٨  ١١ نقد لدى البنوك
 

 ب)   ودائع ألجل
  

   عملیات التأمین

 ١٠٬٩٦٢  ١٤٬٧٨٣ ودائع ألجل

  
وك إن  ي البن ا ف تفظ بھ ل مح ع ألج ةالودائ ع  التجاری ذه الودائ ة، وھ اح الوقعی ھ باالرب ق عمول عوتحق اللایر الس اریخ ودي ب وت

ول وتقریب تمثلالدفتریة لھذه الودائع  القیمةمن ثالثة أشھر وأقل من إثني عشر شھر. استحقاث اكثر  ةاً بشكل معق ة العا القیم دل
  .القوائم المالیةفي تاریخ 

  
٢٣  



  
  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  مساھمة سـعودیة)(شركة 

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  ذمم أقساط تأمین مدینة، صافي  - ٤

   

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ٤٢٬٩٠٠ ٨٤٬١١٦  من حملة الوثائق مستحق
 ٣٢٬٧٠٧  ٣٦٬٣٦٢ )١٨ذات عالقة (أنظر إیضاح  ةمن حملة الوثائق ـ جھ مستحق

 )١٥٬٨٣٥(  )٢١٬٣٦٩( مشكوك في تحصیلھا (أنظر أدناه) اقساط تأمین مدینةمخصص 

 ٥٩٬٧٧٢ ٩٩٬١٠٩  

     

    المدینة  المشكوك في تحصیلھا   التأمین الحركة في مخصص اقساط 

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ٢٢٬٦٥٣ ١٥٬٨٣٥ بدایة السنة الرصید في
 )٣٬١٧٤( - خالل السنة شطب

  ٣٬٣١٩  -  رد مخصص من دیون سبق شطبھا خالل السنة
  )٦٬٩٦٣(  ٥٬٥٣٤ تكوین (رد) مخصصات خالل العام

 ١٥٬٨٣٥ ٢١٬٣٦٩ الرصید في نھایة السنة

  
  

  :المدینة فیما یلي بیاناً بأعمار ذمم أقساط التأمین
  

  
  

ن سیاسة  أن یتم تتوقع الشركة، وبناءاً على الخبرة السابقة، یس م ل. ل ة بالكام ر منخفضة القیم أمین غی م أقساط الت تحصیل ذم
أمین ة الشركة الحصول على ضمانات بشأن ذمم أقساط الت ر المدین دون ضمانات. تشكل أرصدة أكب ا ب إن معظمھ الي ف ، وبالت

م أقساط %٥١م: ٢٠١٥م (٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في  المدینة ذمم أقساط التأمین اجمالي من %٤٧خمسة عمالء  ألف ذم ). تت
 في المملكة العربیة السعودیة.    معظمھامن عدد كبیر من عمالء وشركات تأمین  المدینة التأمین

  
  
  
  

٢٤  
  

  منخفضة القیمةمتأخرة السداد وغیر  
   

  
  ثالثة  أشھر

  أو أقل
 ألف لایر سعودي

  
  

أكثر من ثالثة أشھر 
  وأقل من ستة أشھر

 ألف لایر سعودي

  
ھر  تة أش ن س ر م أكث
ر  ي عش ن إثن ل م وأق

  شھراً 
 ألف لایر سعودي

  
  

ي  ن إثن ر م أكث
  عشر شھراً 

 ألف لایر سعودي

  
  
  

  المجموع
 ألف لایر سعودي

 ٩٩٬١٠٩ ٣٬٢٥٧ ٦٬٧٧٨ ٢٢٬٤١١ ٦٦٬٦٦٣ م٢٠١٦
 ٥٩٬٧٧٢ ٤٬٤٣٣ ٣٬١٩٥ ٤٬٦٨٧ ٤٧٬٤٥٧ م٢٠١٥



 

  

  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  ، صافيذمم مدینة لمعیدي التأمین  - ٥

   
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   
 ٥٬٢٧٩ ٤٬٤٦١ ذمم مدینة لمعیدي التأمین

 )٣٬٧٢٦( )٣٬٩٥٢( (أنظر أدناه) مشكوك في تحصیلھا  اقساط تأمین مدینةمخصص 

 ١٬٥٥٣  ٥٠٩  
     

    المدینة  المشكوك في تحصیلھا   التأمین الحركة في مخصص اقساط 

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   

 ٣٬٦٣٤ ٣٬٧٢٦ الرصید في بدایة السنة

 ٩٢ ٢٢٦ خالل السنة  المحمل

  ٣٬٧٢٦  ٣٬٩٥٢ الرصید في نھایة السنة

  

  

لشركة من سیاسة ا تتوقع الشركة، وبناءاً على الخبرة السابقة، تحصیل ذمم مدینة لمعیدي التأمین غیر منخفضة القیمة بالكامل. لیس
ر خمسة  دون ضمانات. تشكل أرصدة أكب ا ب مالء عالحصول على ضمانات بشأن ذمم مدینة لمعیدي التأمین، وبالتالي فإن معظمھ

  ). %٥٦م: ٢٠١٥م (٢٠١٦دیسمبر  ٣١یدي التأمین كما في ذمم مدینة لمع اجمالي من %٦٧
  

  
  
  
  
  
  
  
  

٢٥  

  متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة 
   

  
  ثالثة  أشھر

  أو أقل
 ألف لایر سعودي

  
  

ة أشھر  أكثر من ثالث
  وأقل من ستة أشھر

 ألف لایر سعودي

  
تة  ن س ر م أكث
ن  ل م ھر وأق أش

  إثني عشر شھراً 
 ألف لایر سعودي

  
  

ي  ن إثن ر م أكث
  عشر شھراً 

سعوديألف لایر 

  
  
  

  المجموع
 ألف لایر سعودي

 ٥٠٩ ٤٤٢ ٤٣ ١٦ ٨ م٢٠١٦

 ١٬٥٥٣ ٥٩٨ ٦٧ ٤٥ ٨٤٣ م٢٠١٥



  
  
  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  صافي أقساط التأمین المكتسبة  - ٦

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 لایر سعوديألف  ألف لایر سعودي 

 ٣٩١٬٧٤٠ ٥٧١٬٣٥٣ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 ١٤٣٬٣٧١ ١٧٢٬١٤٧ إجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة في بدایة السنة

 ٥٣٥٬١١١ ٧٤٣٬٥٠٠ 
 )١٧٢٬١٤٧( )٢٨٠٬٩٦٩( أجمالي أقساط التأمین غیر المكتسبة في نھایة السنة

 ٣٦٢٬٩٦٤ ٤٦٢٬٥٣١ إجمالي أقساط التأمین المكتسبة

 )١٤٬٣٢٥( )١٣٬٦٦٨( المسندةأقساط عقود إعادة التأمین 
 )٨٬٣٢٧( )١٤٬٥٨٧(  فائض خسارة األقساط 

 )٤٬٩٢٧( )٦٬٠٦٣( حصة معیدي التأمین من أقساط التأمین غیر المكتسبة في بدایة السنة

 )٢٧٬٥٧٩( )٣٤٬٣١٨( 
 ٦٬٠٦٣ ٤٬٧٥٢ السنةحصة معیدي التأمین من أقساط التأمین غیر المكتسبة في نھایة 

  )٢١٬٥١٦(  )٢٩٬٥٦٦( لمعیدي التأمین المسندةأقساط التأمین 

 ٣٤١٬٤٤٨ ٤٣٢٬٩٦٥ صافي أقساط التأمین المكتسبة
  

  تكالیف إستحواذ وثائق مؤجلة  - ٧
   
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   
 ٤٬٧٣٩ ٥٬٢١٥ الرصید في بدایة السنة

 ١١٬٦٣٩ ٢٠٬٩٨٧ خالل السنةمتكبدة مصروفات 
 )١١٬١٦٣( )١٥٬٦١٢( اطفاء خالل السنة

 ٥٬٢١٥ ١٠٬٥٩٠ الرصید نھایة السنة
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  
  تكبدةالمطالبات الم  - ٨

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ٢٨٠٬١٤٣ ٢٨٣٬٧٥٨ إجمالي المطالبات المدفوعة
 ٩٨٬١٠٧ ١٤٧٬١٧٦ )أدناه)أ(إجمالي المطالبات تحت التسویة في نھایة السنة (انظر ایضاح 

 ٣٧٨٬٢٥٠  ٤٣٠٬٩٣٤  
 )٧٩٬٧٢٦( )٩٨٬١٠٧( إجمالي المطالبات تحت التسویة في بدایة السنة

 ٢٩٨٬٥٢٤ ٣٣٢٬٨٢٧  تكبدةإجمالي المطالبات الم

 )٥٬٥٦٦( )٣٬٨٩٨( اإلسترداد من معیدي التأمین
ات تحت التسویة ین حصة معیدي التأمین من المطالب ة ف نة (انظر ھای  الس

  )٧٬٤٠٨(  )٦٬٣٧٦( أدناه) )ب(ایضاح 

 )١٢٬٩٧٤( )١٠٬٢٧٤( 
 ٦٬٠٨٢ ٧٬٤٠٨ السنة بدایةحصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة في 

 )٦٬٨٩٢( )٢٬٨٦٦( حصة معیدي التأمین من المطالبات

 ٢٩١٬٦٣٢ ٣٢٩٬٩٦١  تكبدةصافي المطالبات الم

  
والبالغة  ھالمتكبد غیر المبلغ عنالمطالبات مخصص  ضمنیت م٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في  تحت التسویةإجمالي المطالبات   )أ

 ).لایر سعوديالف  ٨٤٬٣٤١: م٢٠١٥ألف لایر سعودي ( ١٢٣٬٩٩٧
  

ب . یتم احتسالمالیةاالقوائم المتوقع أن تستلم جمیع المبالغ المستحقة من معیدي التأمین في غضون اثني عشر شھرا من تاریخ   )ب
 حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة بما یتناسب مع نمط توزیع المخاطر ذات الصلة.

 
  المطالباتتطور جدول 

  
حادث  عن كلعنھا  م التقریریتولكن لم والمبلغ عنھا المطالبات المتكبدة المتراكمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة یعكس الجدول التالي 

ً  التزامات التأمین یوفرإن تطور مركز مالي مع المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ. قائمة تاریخ كل متعاقبة في  رة الشركة لقد مقیاسا
  یر القیمة النھائیة للمطالبات.على تقد

  
. المستقبلیة السلببیة من ظھور المطالباتحمایة الالشركة إلى الحفاظ على احتیاطیات كافیة فیما یتعلق بنشاط التأمین من أجل تسعى 

رد  تي تؤدي إلىلسلبیة الاالمطالبات فإنھ سیتم التخلص من ، تحدیداً التكلفة النھائیة للمطالبات أكثر وبما أن المطالبات تتطور وتصبح 
إلى الرد ا الكثیر من ھذبتحویل الشركة تقوم من أجل الحفاظ على احتیاطیات كافیة، وسابقة. حوادث حتیاطیات من سنوات اال

ة النھائیة التكلفك ترتبط بوأن ھناك درجة أكبر من الشبكثیر استحقاقاً المطالبات أقل یكون تطور عندما وذلك الحالیة السنة احتیاطیات 
  للمطالبات.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٧  



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
    

  (تتمة)المطالبات المتكبدة–٨
  

  (تتمة)تطور المطالبات جدول 
  

              ٢٠١٦دیسمبر  ٣١

 سنة الحادث
٢٠١٢   

 المجموع ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ وما قبلھا
 ألف لایر سعودي 

 :تقدیر التكلفة النھائیة للمطالبات

  ٣٤٢٬٥٦٢ ٢٩٣٬٢٣٠ ٢٢٨٬٢٢٠ ١٦٢٬٧٨٩ ١٧١٬٤٧٨ في نھایة سنة الحادث

  - ٢٧٨٬٣٩٥ ٢٧٠٬٠١٨ ١٧١٬٩٢٣ ١٨٤٬٨٢٠ بعد سنة

  - - ٢٦٢٬٢٥٢ ١٩٠٬٤١٦ ١٨٨٬١٩٥ بعد سنتین

  - - - ١٨٧٬٢٩٣ ١٩٦٬١٢٨ ثالث سنواتبعد 

  - - - - ١٩٦٬٩٩١ بعد أربع سنوات

 ١٬٢٦٧٬٤٩٣ ٣٤٢٬٥٦٢ ٢٧٨٬٣٩٥ ٢٦٢٬٢٥٢ ١٨٧٬٢٩٣ ١٩٦٬٩٩١ التقدیر الحالي للمطالبات المتراكمة

)١٬١٢٠٬٣١٧()٢٠٦٬٧٨٢()٢٧٠٬٨٢٩()٢٦١٬٠١٦()١٨٦٬١٦٥()١٩٥٬٥٢٥( المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ

 ١٤٧٬١٧٦ ١٣٥٬٧٨٠ ٧٬٥٦٦ ١٬٢٣٦ ١٬١٢٨ ١٬٤٦٦ االلتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي

  
              ٢٠١٥دیسمبر  ٣١

 سنة الحادث
٢٠١١   

 المجموع ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ وما قبلھا
 ألف لایر سعودي 

 :تقدیر التكلفة النھائیة للمطالبات

  ٢٨٦٬٢١٤ ٢٢٨٬٢٢٠ ١٦٢٬٧٨٩ ١٧١٬٤٧٨ ١٢٨٬٢٧٣ في نھایة سنة الحادث

  - ٢٧٠٬٠١٨ ١٧١٬٩٢٣ ١٨٤٬٨٢٠ ١٣٦٬١٦٤ بعد سنة

  - - ١٩٠٬٤١٦ ١٨٨٬١٩٥ ١٣٧٬٤١٣ بعد سنتین

  - - - ١٩٦٬١٢٨ ١٣٨٬٤٣٢ بعد ثالث سنوات

  - - - - ١٤٢٬٢٥٨ بعد أربع سنوات

١٬٠٨٥٬٠٣٤ ٢٨٦٬٢١٤ ٢٧٠٬٠١٨ ١٩٠٬٤١٦ ١٩٦٬١٢٨ ١٤٢٬٢٥٨ التقدیر الحالي للمطالبات المتراكمة

 )٩٨٦٬٩٢٧()٢١٢٬٠٨٣()٢٥٥٬٠٧٥()١٨٥٬٠٩٢()١٩٤٬٢١٧()١٤٠٬٤٦٠( المدفوعات المتراكمة حتى تاریخھ

 ٩٨٬١٠٧ ٧٤٬١٣١ ١٤٬٩٤٣ ٥٬٣٢٤ ١٬٩١١ ١٬٧٩٨ االلتزامات المدرجة في قائمة المركز المالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٨  
  



 

  

  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
    

  اإلستثمارات  - ٩
   
 م٢٠١٥ م٢٠١٦  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   عملیات التأمین

دخل (أنظر  ة ال ي قائم ة ف یضاح إإستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادل
 (أ) أدناه) 

 
٢٥٤٬٥١٦  

  
١٥٩٬١٣٧ 

 ٣٦٬١٠٠ ٣٥٬٩٤٧  إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق (أنظر إیضاح (ب) أدناه)

   عملیات المساھمین

دخل (أنظر  ة ال ي قائم ة ف یضاح إإستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادل
 (أ) أدناه)

  
١٤٥٬٢١٠ 

  
١٤١٬٦٨٤ 

 ١٠٬١٤٧ ١٣٬٧٥٥  أدناه)) بإستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق (أنظر إیضاح (

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣  إستثمارات متاحة للبیع (أنظر إیضاح (ج) أدناه)
  

  ستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخلإأ )  
  

  
  

  عملیات التأمین
  كما یلي: الحركة في حساب إستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخل

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 ٨٥٬٤٨٤ ١٥٩٬١٣٧  الرصید في بدایة السنة
 ١٤٠٬٠٦٨ ١٦٦٬١٦٢ خالل السنة المشتریات

 )٦٩٬٣٧٩( )٧٤٬٤١٢( خالل السنة المستبعد
 ٢٬٩٦٤ ٣٬٦٢٩ لإلستثمارات العادلةالتغیر في القیمة 

 ١٥٩٬١٣٧ ٢٥٤٬٥١٦ الرصید في نھایة السنة

  
  
  

  
  المساھمینعملیات 

  
  الحركة في حساب إستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في قائمة الدخل كما یلي:

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 ١٤٬٠٧٢ ١٤١٬٦٨٤  الرصید في بدایة السنة

 ١٦٦٬١٢٦  ٥١٤ خالل السنة المشتریات
 )٤٠٬٠٠٠(  - خالل السنة المستبعد

 ١٬٤٨٦ ٣٬٠١٢ لإلستثمارات القیمة العادلةالتغیر في 

 ١٤١٬٦٨٤ ١٤٥٬٢١٠ الرصید في نھایة السنة

  
  
٢٩  



  
  
  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  (تتمة) اإلستثمارات  - ٩
  

  بھا حتى تاریخ اإلستحقاقستثمارات محتفظ إب )  
  

  عملیات التأمین
  ھا حتى تاریخ اإلستحقاق كما یلي:الحركة في حساب إستثمارات محتفظ ب

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 ٣٠٬٦٤١ ٣٦٬١٠٠ الرصید في بدایة السنة

 ٥٬٥٨٦ -  خالل السنة المشتریات
  )١٢٧( )١٥٣(  خالل السنة  أطفلما

 ٣٦٬١٠٠ ٣٥٬٩٤٧ في نھایة السنةالرصید 
  
  

  
  

  عملیات المساھمین
  یلي: الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق كما

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

 - ١٠٬١٤٧ الرصید في بدایة السنة
 ١٠٬٢١١ ٣٬٧١٧  خالل السنة المشتریات

 )٦٤( )١٠٩(  خالل السنة  أطفلما

 ١٠٬١٤٧ ١٣٬٧٥٥ الرصید في نھایة السنة
  

  

  ج )  استثمارات متاحة للبیع 
  

  عملیات المساھمین
  فیما یلي الحركة على اإلستثمارات المتاحة للبیع:

  

 اإلجماليإستثمارات غیر متداولة إستثمارات متداولة  م٢٠١٦
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
    

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصید في بدایة السنة 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصید في نھایة السنة
  

  

 اإلجمالي إستثمارات غیر متداولة إستثمارات متداولة  م٢٠١٥
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
    

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصید في بدایة السنة 

 ١٬٩٢٣ ١٬٩٢٣ - الرصید في نھایة السنة
  

ألف لایر سعودي)  ١٬٩٢٣م: ٢٠١٥ألف لایر سعودي ( ١٬٩٢٣غیر المتداولة  تبلغ القیمة الدفتریة لإلستثمارات المتاحة للبیع  )أ
تم تقییمھا بالقیمة العادلة لھا والتي تم تقییمھا على أساس التكلفة و ذلك لغیاب الطریقة التي یتم من خاللھا الوصول قیمتھا 

 علیھ. العادلة بشكل یعتمد
  
  

٣٠ 



 

  

  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  أخرى وموجوادتمبالغ مدفوعة مقدماً   - ١٠
  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   عملیات التأمین
ً مبالغ مدفوعة   ٢٬٦٤٤ ٢٬٨١٢ مقدما
  ١٬٥٣٩  ١٬٤٠٣  سلف موظفین

  ٦٠٤  ٢١٠  عمولة مستحقة
 ١٠٬١٣٥ ١٦٬٩٨٢ ذمم مدینة أخرى 

 ١٤٬٩٢٢ ٢١٬٤٠٧ 

   عملیات المساھمین

 ١٠٩ ١٣٢ ذمم مدینة أخرى 
  
  

  تجھیزات ومعدات مكتبیةو أثاث  - ١١
  
  

م٢٠١٥ اإلجمالي م٢٠١٦ اإلجمالي آلي ومعدات حاسب أثاث وتجھیزات سیارات

 عملیات التأمین
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعوديألف لایر سعوديألف لایر سعوديألف لایر سعودي

    :التكلفة

 ١٢٬٣٧٥ ١٣٬٨٠٣ ٧٬٠٠٣ ٦٬٧٤١  ٥٩  م٢٠١٦ینایر ١في 

 ١٬٤٢٨ ١٬٥٧١ ٩٤٩ ٦٢٢ - ت خالل السنةإضافا

 ١٣٬٨٠٣ ١٥٬٣٧٤ ٧٬٩٥٢ ٧٬٣٦٣  ٥٩ م٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
    :اإلستھالك المتراكم

 ١٠٬٢١٢ ١١٬٤٦٣ ٥٬٤٣٤٥٬٩٧٠ ٥٩  م٢٠١٦ینایر١في

 ١٬٢٥١ ١٬٣٠٤  ٦٩٦ ٦٠٨ -)٢٢المحمل على السنة (إیضاح 

 ١١٬٤٦٣ ١٢٬٧٦٧ ٦٬٦٦٦ ٦٬٠٤٢  ٥٩ م٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 

      صافیالقیمةالدفتریة

 - ٢٬٦٠٧ ١٬٢٨٦ ١٬٣٢١ - م٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 

 ٢٬٣٤٠ - ١٬٠٣٣ ١٬٣٠٧ - م٢٠١٥دیسمبر ٣١في
  
  
  

  دخل عموالت غیر مكتسبة  - ١٢
  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ١٬٢٩١ ١٬٥٥٣ الرصید في بدایة السنة
 ٤٬٠٢٩ ٣٬٤٦٩ العموالت المستلمة خالل السنة 
  )٣٬٧٦٧(  )٣٬٧٣٥( العموالت المكتسبة خالل السنة

  ١٬٥٥٣  ١٬٢٨٧ الرصید في نھایة السنة
  



٣١  
  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  و مطلوبات أخرىمستحقة  مصروفات  - ١٣
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   عملیات التأمین
 ٢٬٨٨٠ ٣٬٢٩٧ الدفعمبالغ مستحقة 

 ٤٬٨٩٤ ١٠٬٧٧٥  مبالغ مستحقة لوسطاء ووكالء تأمین
 ٨٬٤٧٨ ١١٬٦٤٣ مطلوبات أخرى

 ١٦٬٢٥٢ ٢٥٬٧١٥ 

  
  ودیعة نظامیة  - ١٤
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 ٢٥٬٠٠٠ ٢٥٬٠٠٠ ودیعة نظامیة

  
 ملیون ٢٥م: ٢٠١٥ملیون لایر سعودي ( ٢٥وفقاً لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة اودعت الشركة مبلغ 

ن ھذه الودیعة النظامیة إ .تھ مؤسسة النقد العربي السعوديحددمن رأسمالھا المدفوع لدى بنك  %١٠تمثل نسبة  لایر سعودي)
  سسة النقد العربي السعودي.للسحب بدون موافقة من مؤ متاحةغیر 

  

  رأس المال  - ١٥
لایر  ١٠ملیون سھم عادي  قیمة السھم  ١٠ملیون لایر سعودى مقسم على  ١٠٠یبلغ راس مال الشركة  المرخص  والمصدر  

  سعودى.
  

 ھــ) عقدت الشركة جمعیة عمومیة غیر عادیة وحصلت على موافقة١٤٣٦رمضان  ١٣م (الموافق ٢٠١٥یونیو  ٣٠بتاریخ 
عن طریق اصدار أسھم حقوق أولویة ، كما وافقت الجھات  سعودي ملیون لایر ١٥٠المساھمین بزیادة رأس المال بقیمة 

وقد  ٢٠١٥خالل فترة االكتتاب التى انتھت فى  اغسطس  سعودي لایر  ١٠ملیون سھم عادى بسعر  ١٥التنظیمیة وعرضت 
. لایر سعودي ملیون ٢٥٠الى لایر سعودي ملیون  ١٠٠س مال الشركة من تم االنتھاء من االجراءات القانونیة وتمت زیادة را

 سعودي ملیون لایر ١٥٠كتكلفة إصدار  لرأس المال اإلضافى المحدد بمبلغ  سعودي ملیون لایر ٦٬٩٨٥وتكبدت الشركة مبلغ 
  .من خالل اصدار اسھم حقوق أولویة والتى تم معالجتھا فى قائمة التغیرات فى حقوق المساھمین

  
  اإلحتیاطي النظامي  - ١٦

ب  ى الشركة تجنی ي السعودي یجب عل ن دخل  %٢٠وفقاً لمتطلبات نظام التأمین السعودي الصادر عن مؤسسة النقد العرب م
الغ  %١٠٠المساھمین لتكوین احتیاطي نظامي حتى یبلغ ھذا االحتیاطي نسبة  ة مب ل أی تم تحوی م ی دفوع. ل ال الم من رأس الم

  السنة نظراً لوجود خسائر متراكمة.إلى المخصص خالل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٣٢  
  



 

  

  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  الزكاة  - ١٧

  
 الفروقات بین النتائج المالیة والزكویة بصفة رئیسیة لبعض التعدیالت وفقاً لألنظمة ذات العالقة.

   
    

  م٢٠١٦ المخصص خالل السنة حركة
 ألف لایر سعودي

  م٢٠١٥
 ألف لایر سعودي

   
 ٣٬٨٠٨ ٥٬٠٠٨ في بدایة السنة الرصید 

 ١٬٢٠٠ ٩٬٠٤٦ المكون خالل السنة 

 ٥٬٠٠٨ ١٤٬٠٥٤ في نھایة السنةالرصید 

  
  الزكوي: الوضع

ن  رة م ایو  ١٦قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن الفت ى  م٢٠٠٧م  م٢٠٠٩دیسمبر  ٣١لسنوات لو  م٢٠٠٨دیسمبر  ٣١حت
  وحصلت على الشھادة المقیدة. م٢٠١٥ الى

  

ى  م٢٠٠٨دیسمبر  ٣١ أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكویة للسنوات من اة و٢٠١٢ال ت بزك ضریبة م وطالب
تقطاع  غ  إس ون ١٣٫٧بمبل عودي ملی نوات لایر س ك الس د لتل ة وتعتق ذه المطالب ى ھ ركة عل ت الش ة اإلدارة أن ن. إعترض تیج

غ  باإلضافة الى ذلك اإلعتراض ستكون في صالح الشركة. ون ٩٬٥فقد أصدرت الشركة خطاب ضمان بمبل  لایر سعودي ملی
دخل(أنظر ایضاح  اة وال ة للزك ة العام م تسجیل٢٢لصالح الھیئ غ  ) وت ات إضافیة بمبل ون لایر سعود ٤٫٤إلتزام ل  يملی مقاب

ة  ي قائم تقطاع ف ریبة اإلس غ ض أمین ومبل ات الت ون ٤عملی عودي ملی ة  لایر س ي قائم ابقة ف رة الس اة الفت ل زك ات عمقاب ملی
  المساھمین.

   

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي المحمل للسنة

 ١٬٢٠٠ ٥٬٠٠٠ الحالیة مخصص السنة

 - ٤٬٠٤٦ مخصص من سنوات سابقة

 ١٬٢٠٠ ٩٬٠٤٦ المحمل للسنة

      
      تم إحتساب مخصص السنة الحالیة كما یلي :

  
 

  م٢٠١٦
 ألف لایر سعودي

  م٢٠١٥
 ألف لایر سعودي

   
 ٢٦٬٩٧٩ ١٧١٬٨٧٢ حقوق المسـاھمین

 ٣٥٬٣٤٦ ٣٢٬٩٥١ رصید مخصص مدور وتعدیالت 
 )٤٨٬٥٨٧( )٥٢٬٣٠٩( الدفتریة للموجودات طویلة األجلصافي القیمة 

 ١٣٬٧٣٨ ١٥٢٬٥١٤ 

 ٣٬١٣٢ ٣٦٬١١٠ الربح المعدل للسنة

 ١٦٬٨٧٠ ١٨٨٬٦٢٤ الوعاء الزكوي



٣٣  
  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  األرصدةمعامالت مع جھات ذات عالقة و   - ١٨

  : السنةفیما یلي المعامالت الرئیسیة التي تمت مع الجھات ذات العالقة خالل 
  

    

مبلغ المعاملة للسنة المنتھیة 

  دیسمبر ٣١الرصید في   دیسمبر ٣١في 

  م٢٠١٥  م٢٠١٦  م٢٠١٥  م٢٠١٦    

  طبیعة المعاملة  العالقة الجھة ذات

 لایر ألف

  سعودي

 لایر ألف

  سعودي

 لایر ألف

  سعودي

 لایرألف 

  سعودي

            أ) عملیــات  التأمین

            المساھمون الرئیسیون

الشركة اإلسالمیة العربیة 

االمارات العربیة –للتأمین

  -  -  ٩١  ١٠٠  أقساط تأمین المتحدة

            

موظفي بذات عالقة  جھات

            اإلدارة العلیا

  ٣٢٬٧٠٧  ٣٦٬٣٦٢  ١٦٠٬٨١٣  ٩٨٬٦٦١  وثائق تأمین مكتتبة  (حلیفة) شركة تأجیر

  -  ١٤٤  ٣٩٠  ٣١٢  وثائق تأمین مكتتبة  رئیس مجلس اإلدارة

  -  ١٩١  ٥٦٤  ٦٠٨  وثائق تأمین مكتتبة  العالمیة رصدشركة 

  -  -  ٢٧٨  -  وثائق تأمین مكتتبة مؤسسة التكنولوجیا

  ٨٢  ٢٦  ١٬٤٠٧  ١٬٩٧١  وثائق تأمین مكتتبة  شركة مجموعة الفردوس

  )١٬٥١١(  )١٬٠٣٨(  ٢٤٨  ٢٧٦  األجلمزایا طویلة   موظفي اإلدارة العلیا

  ١٣٢  ١٤٦  ٤٬٦٥٧  ٤٬٤٢٣  مزایا قصیرة األجل

            ب) عملیات المساھمین

            المساھمون الرئیسیون   

  -  -  ١٠٤  ١٠٤  مكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة

  -  -  ١٤٠  ١١  مكافآت لجانأعضاء 
  

ة  معتمدةاألسعار وشروط المعامالت مع الجھات ذات العالقة  انج)   ى اإلفصاحات المبین من قبل إدارة الشركة. باإلضافة إل
  عن أرصدة نھایة السنة للمعامالت التي تمت مع الجھـات ذات العالقة في قائمة المركز المالي. ٥(د) و  ٢في إیضاح 
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  مصاریف عمومیة وإداریة  - ١٩
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

   عملیات التأمین
  ٢٩٬٤٨٠  ٣٤٬٦٨٥ تكالیف موظفـین

 ٣٬٦٨٢ ٤٬٣٨١ إیجار مكاتب
 ١٬٦٨٣ ٢٬٨١٤ تقنیة معلومات

  ٢٩٣  ١٤٧  وتطویرتدریب 
  ٦٬٧٥٩  -  رصید أطراف ذات عالقة اعداد

 ١٬٢٥١ ١٬٣٠٤ )١١اإلستھالك (أنظر إیضاح 
  ٤٣٦  ٦٣٩  سفر وإنتقال

 ٩٤٠ ٨٨٨  إتصاالت
 ٦٧٩ ٨٨٤ ومطبوعات قرطاسیة
 ٤٠١ ٣٥٢ اشتراكات أتعاب و

 ٢٠٠ ١٧٥ نافعم
  ٢٠٢  ٢٨٤  صیانة وإصالح

  ١٬٤٣٨  ١٬٣٢٩  أتعاب مراجعة ومھنیة
  ٢٢٤  ٣٧٤  وإعالن تسویق
 ٣٧٣ ٥٧٠  أخرى

 ٤٨٬٠٤١ ٤٨٬٨٢٦ 
  

    عملیات المساھمین
 ١٠٥ ١٠٤ أدناه)أ مجلس اإلدارة (أنظر اإلیضاح أتعاب بدل حضور إجتماعات 

  ١٤٠  ١١ أدناه) ج (أنظر اإلیضاح مصاریف لجان
 ٣٠١ ٥٠٤ أخرى 

 ٥٤٦ ٦١٩ 
  
  
  

 .وإجتماعات اللجان مجلس اإلدارةبدل حضور إجتماعات أتعاب حضور تمثل   )أ

  .ةاخرى متعلقة باللجنة الفرعیلغیر أعضاء مجلس اإلدارة ومصاریف   جلساتأتعاب حضور  أتعاب اللجان تمثل  )ب
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  

  لسھما ربح  - ٢٠

  .والقائمة السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة ربحالسھم للسنة بتقسیم صافي  ربحیتم إحتساب 
  

   )أ(
  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦  
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

  ١٠٬٠٠٠  ٢٥٬٠٠٠  ینایر ١ االسھم العادیة الصادرة فى
  ٩٬٥٢٠  -  تاثیر اصدار اسھم حقوق أولویة

  ١٩٬٥٢٠  ٢٥٬٠٠٠  المرجح لعدد االسھم العادیة المتوسط
  

  
  

  یتم احتساب العائد االساسى والمخفض للسھم الواحد على النحو التالى :  )ب(
  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦  
  ألف لایر سعودي  ألف لایر سعودي  

  ١٬٨٧٨  ٢١٬٣٠٤  صافى الدخل للسنة
  ١٩٬٥٢٠  ٢٥٬٠٠٠  .أ)١٣المتوسط المرجح لعدد االسھم العادیة (ایضاح 

 ٠٫١٠ ٠٫٨٥ ربحیة السھم االساسیة والمخفضة للسھم الواحد (باللایر السعودي)
  
  
  

  معلومات قطاعیة  - ٢١
  ة المقدمة الى رئیس وصانع القرار.یتم االبالغ عن قطاعات االعمال بطریقة تتفق مع التقاریر الداخلی

ة السعودیة. ى  تمت جمیع عملیات التأمین في المملكة العربی ة ،تمت اإلشارة إل ة قطاعات ھيألغراض إداری م  ثالث ان .األھ
تثمارات.  النتائج القطاعیة ال تتضمن المصروفات االداریة رادات االس ةالقطاع موجوداتان الوالعمومیة وای ى  ی وي عل ال تحت

أمین صافي ،الجل عودائ النقد وما في حكمھ، ة أقساط الت أمین، مب ،المدین دي الت ة لمعی م مدین دما، واذم ارصدة لغ مدفوعة مق
  مكتبیة.معدات وتجھیزات  ،وأثاث ، إستثمارات، مبالغ مستحقة من جھة ذات عالقةمدینة اخرى

  
ات أخرى،دائنة لمعیدي التأمین،  ذمم حملة الوثائق، تعویضات ال تحتوي على یةمطلوبات القطاعالإن  الغ مستحقة ومطلوب  مب

  .نھایة الخدمة للموظفین ومكافأة  مستحق الى عملیات المساھمین
  

ع نشاط لشركة،لتمشیاً مع سیاسة التقاریر الداخلیة  ات فإن المعلومات القطاعیة تمت الموافقھ علیھا من قبل إدارة مع ما یتفق م
  اه:و المطلوبات كما ھو مبین ادن لموجوداتالشركة. تظھر ا
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  سـعودیة)(شركة مساھمة 
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  معلومات قطاعیة (تتمة)  - ٢١
  
  

  طبي
ألف لایر 

  سعودي

  مركبات
  ألف لایر سعودي

  أخرى
  ألف لایر سعودي

  إجمالي
  ألف لایر سعودي

          م ٢٠١٦دیسمبر  ٣١
         

 ٥٧١٬٣٥٣ ١٨٬٠٥٠ ٥٢٣٬٢٨٧ ٣٠٬٠١٦  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 )١٣٬٦٦٨( )١٣٬٢٦٨( )٤٠٠( -  المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 )١٤٬٥٨٧( )٩٩٦( )١٢٬٨٥٩( )٧٣٢(  فائض خسارة أقساط تأمین ناقصاً: 

 ٥٤٣٬٠٩٨ ٣٬٧٨٦ ٥١٠٬٠٢٨ ٢٩٬٢٨٤  صافي أقساط التأمین المكتتبة
التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر 

 )١١٠٬١٣٣( ٧٥ )١٠٩٬٢٥١( )٩٥٧(  المكتسبة

 ٤٣٢٬٩٦٥ ٣٬٨٦١ ٤٠٠٬٧٧٧ ٢٨٬٣٢٧  صافي أقساط التأمین المكتسبة
 ٣٬٧٣٥ ٣٬٦٦٥  ٧٠ -  العموالت المكتسبة من إعادة التأمینصافي 

 ٦٠١ - ٦٠١ -  إیرادات إكتتاب أخرى

 ٤٣٧٬٣٠١ ٧٬٥٢٦ ٤٠١٬٤٤٨ ٢٨٬٣٢٧  صافي اإلیرادات

          

 ٢٨٣٬٧٥٨ ٥٬١٧٤ ٢٦١٬٩٠١ ١٦٬٦٨٣  المدفوعةإجمالي المطالبات 
 )٣٬٨٩٨( )٣٬٨٩٨( - -  ناقصاً: حصة معیدي التأمین

 ٢٧٩٬٨٦٠ ١٬٢٧٦ ٢٦١٬٩٠١ ١٦٬٦٨٣  صافي المطالبات المدفوعة
 ٥٠٬١٠١ ٢٨٦ ٤٧٬٨٩٠ ١٬٩٢٥  التغیرات في المطالبات تحت التسویة

 ٣٢٩٬٩٦١ ١٬٥٦٢ ٣٠٩٬٧٩١ ١٨٬٦٠٨  صافي المطالبات المتكبدة
 ١٬١١١ )٤( ١٬٦٦١ )٥٤٦(  إحتیاطیات فنیة أخرى

 ١٥٬٦١٢ ١٬٣٠١ ١٣٬٠٠٠ ١٬٣١١  مصاریف عمولة
 ١٤٬٨٤٢ ٢٣٦ ١٢٬١٥٧ ٢٬٤٤٩  مصاریف تشغیلیة أخرى

 ٣٦١٬٥٢٦ ٣٬٠٩٥ ٣٣٦٬٦٠٩ ٢١٬٨٢٢  والمصروفات صافي التكالیف

 ٧٥٬٧٧٥ ٤٬٤٣١ ٦٤٬٨٣٩ ٦٬٥٠٥  التأمین عملیاتصافي نتائج 
 )٤٨٬٨٢٦(     وإداریةعمومیة مصاریف 

 )٥٬٧٦٠(     عكس مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ٥٬٩٦٨     إیرادات إستثمارات

 ٢٬٦١٣     إیرادات أخرى غیر موزعة

 ٢٩٬٧٧٠     من عملیات التأمینالفائض 
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  معلومات قطاعیة (تتمة)  - ٢١
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  طبي  
  سعودي ألف لایر

  مركبات
  ألف لایر سعودي

  أخرى
  ألف لایر سعودي

  إجمالي
  ألف لایر سعودي

          م ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 

          موجودات عملیات التأمین

 ٤٬٧٥٢ ٤٬٧٥٢ - -  التأمین في األقساط غیر المكتسبةحصة معیدي 

 ٦٬٣٧٦ ٦٬٣٧٦ - -  حصة معیدي التأمین في المطالبات تحت التسویة

 ١٠٬٥٩٠ ٤٤١ ٩٬٤٧٥ ٦٧٤  تكالیف استحواذ وثائق مؤجلة

 ٤٨٦٬٨٩٧ - - -  موجودات غیر موزعة

 ٥٠٨٬٦١٥     موجودات عملیات التأمین مجموع

          

      والفائض التأمینمطلوبات عملیات 

 ٢٨٠٬٩٦٩ ٦٬١٢١ ٢٦٣٬١٨٣ ١١٬٦٦٥  أقساط تأمین غیر مكتسبة

 ١٤٧٬١٧٦ ١٠٬٣٠٩ ١٢٩٬٢٣١ ٧٬٦٣٦  مطالبات تحت التسویة

 ١٬٢٨٧ ١٬٢٨٧ - -  دخل عموالت غیر مكتسبة

 ٣٬٦٩٥ ٢٢ ٣٬١٤٠ ٥٣٣  إحتیاطیات فنیة أخرى

 ٧٥٬٤٨٨     مطلوبات غیر موزعة والفائض

 ٥٠٨٬٦١٥     مطلوبات وفائض عملیات التأمین مجموع



 

  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  معلومات قطاعیة (تتمة)  - ٢١

  

ل لتمشیاً مع سیاسة التقاریر الداخلیة  ع نشمبدارة اإللشركة، فإن المعلومات القطاعیة تمت الموافقھ علیھا من قب ق م ات اطا یتف
  اه:و المطلوبات كما ھو مبین ادن لموجوداتالشركة. تظھر ا

  

  م٢٠١٥دیسمبر  ٣١
  طبي

  ألف لایر سعودي
  مركبات

  ألف لایر سعودي
  أخرى

  ألف لایر سعودي
  يإجمال

  ألف لایر سعودي
          

 ٣٩١٬٧٤٠ ١٩٬٣١٩ ٢٩٬٦٨٨٣٤٢٬٧٣٣  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 )١٤٬٣٢٥( )١٤٬٢٥١()٧٤(- المسندةناقصاً: أقساط إعادة التأمین 

 )٨٬٣٢٧( )١٬٣٠٤( )٥٬١٥٥()١٬٨٦٨(  فائض خسارة األقساطناقصاً:
 ٣٦٩٬٠٨٨ ٣٬٧٦٤ ٢٧٬٨٢٠٣٣٧٬٥٠٤  صافي أقساط التأمین المكتتبة

التغیرات في صافي أقساط التأمین غیر 
 )٢٧٬٦٤٠( ١٬٤١١ )٣٣٬٧٨٨( ٤٬٧٣٧  المكتسبة

 ٣٤١٬٤٤٨ ٥٬١٧٥ ٣٠٣٬٧١٦ ٣٢٬٥٥٧  صافي أقساط التأمین المكتسبة
العموالت المكتسبة من عملیات إعادةصافي
 ٣٬٧٦٧ ٨٨٣٬٦٧٩- التأمین

 ١٬٣٦٢ -١٬٣٦٢-  دخل إكتتاب آخر

 ٣٤٦٬٥٧٧ ٨٬٨٥٤ ٣٠٥٬١٦٦ ٣٢٬٥٥٧  صافي اإلیرادات

       

 ٢٨٠٬١٤٣ ٥٬١٤٥ ٢٥٤٬٧٤٢ ٢٠٬٢٥٦  إجمالي المطالبات المدفوعة
 )٥٬٥٦٦( )٤٬٢٦٥(-)١٬٣٠١(  ناقصاً: حصة معیدي التأمین
 ٨٨٠٢٧٤٬٥٧٧ ١٨٬٩٥٥٢٥٤٬٧٤٢  صافي المطالبات المدفوعة 

 ١٧٬٠٥٥ ٦٤٦ ١٧٬١٥٠ )٧٤١( التغیرات فیالمطالبات تحت التسویة
 ٢٩١٬٦٣٢ ١٬٥٢٦ ١٨٬٢١٤٢٧١٬٨٩٢  صافي المطالبات المتكبدة

 )١٬٩٤٧( )١٧٣( )٢٬٨٥٣(١٬٠٧٩  إحتیاطیات فنیة  أخرى
 ١١٬١٦٣ ١٬٦٦٦٨٬٣٢٣١٬١٧٤  مصاریف عمولة

 ٧٬٨١٨ ٢٦٣ ٥٬٠٧٩ ٢٬٤٧٦  مصاریف تشغیلیة أخرى
 ٣٠٨٬٦٦٦ ٢٬٧٩٠ ٢٣٬٤٣٥٢٨٢٬٤٤١  صافي التكالیف و المصاریف

 ٣٧٬٩١١ ٦٬٠٦٤ ٢٢٬٧٢٥ ٩٬١٢٢  عملیات التأمینصافي نتائج 
 )٤٨٬٠٤١(      عمومیة  وإداریةمصاریف

  ٦٬٨٧١     إستعادة مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ٤٬٣٢٧      إیرادات استثمارات 

  ٧٣٥      إیرادات أخرى غیر موزعة

  ١٬٨٠٣        من عملیات التأمین فائضال
  
  

  
  
  
  
  

٣٩  



  
  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  معلومات قطاعیة (تتمة)  - ٢١

  

  طبي  
  ألف لایر سعودي

  مركبات
  ألف لایر سعودي

  أخرى
  ألف لایر سعودي

  إجمالي
  ألف لایر سعودي

          م ٢٠١٥دیسمبر  ٣١كما في 
          موجودات عملیات التأمین

حصة معیدي التأمین في األقساط غیر 
 ٦٬٠٦٣ ٦٬٠٦٣ - -  المكتسبة

حصة معیدي التأمین في المطالبات تحت 
 ٧٬٤٠٨ ٧٬٤٠٨ - -  التسویة

 ٥٬٢١٥ ٤٧٠ ٤٬١٣٢ ٦١٣  تكالیف استحواذ وثائق مؤجلة

 ٢٨٩٬٤٦٨     موجودات غیر موزعة

 ٣٠٨٬١٥٤     التأمینإجمالي موجودات عملیات 

          
          عملیات التأمین و فائض مطلوبات

 ١٧٢٬١٤٧ ٧٬٥٠٨ ١٥٣٬٩٣٢ ١٠٬٧٠٧  أقساط تأمین غیر مكتسبة
 ٩٨٬١٠٧ ١١٬٠٥٥ ٨١٬٣٤١ ٥٬٧١١  مطالبات تحت التسویة

 ١٬٥٥٣ ١٬٥٥٣ - -  دخل عموالت غیر مكتسبة
 ٢٬٥٨٤ ٢٧ ١٬٤٧٨ ١٬٠٧٩  أحتیاطیات فنیة أخرى

 ٣٣٬٧٦٣     موزعة والفائضمطلوبات غیر 

 ٣٠٨٬١٥٤     إجمالي مطلوبات وفائض عملیات التأمین
  
  

  
 المحتملةاإللتزامات   - ٢٢

ة  ر حكومی ات غی ھ الشركة ضمانات لجھ ل مع ذي تتعام وك ال غ أصدر أحد البن ون لایر سعودي ٠٬٣بمبل  ٠٬٣م: ٢٠١٥( ملی
غ  مركباتالعلى  بالتأمینفیما یتعلق  )ملیون لایر سعودي دخل بمبل ون  ٩٫٥كما تم إصدار ضمانات للھیئة العامة للزكاة وال ملی

  م.٢٠١٢م الى ٢٠٠٨: صفر لایر سعودي) فیما یتعلق بالربوط الزكویة للسنوات من ٢٠١٥لایر سعودي (
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
 دارة المخاطرإ  - ٢٣

خضع تعلى مخاطر ولكن ھذه المخاطر تدار من خالل عملیة تحدید وقیاس ومراقبة مستمرة للمخاطر  الشركةتنطوي أنشطة 
ة  ذهإن عملیة إدارة المخاطر ھ .لضوابط الحد من المخاطر وضوابط أخرى ة لضمان استمرار ربحی ة األھمی ي غای  شركةالف

ي  رد ف ل ف ركةوك ئولیاتھا الش ئولیاتھ أو مس ق بمس ا یتعل اطر فیم رض للمخ ن التع ئول ع ركة م إذ أن .مس ة منسیاسةالش راقب
  المخاطر على األعمال من خالل عملیة تخطیط استراتیجي.

  
  ھیكلة مخاطر اإلدارة

  
  مجلس اإلدارة

و س االدارة ھ تراتیجیات والسیاسات  لؤوالمس إن مجل اد اإلس ھ وإعتم دیم التوجی وم بتق ث یق ة المخاطر حی ق لعن حوكم تحقی
  األھداف المحددة للشركة .

  
  لجنة المراجعة

ذ جودة ونزا ق بتنفی ا یتعل س اإلدارة فیم ة تساعد مجل ة المراجع س اإلدارة. لجن ل مجل ن قب ین م ة تع اریرلجنة المراجع ة التق  ھ
  اإلدارة من خالل مراجعة الحسابات لتحسین الرقابة الداخلیة في الشركة.المالیة ومخاطر 

  
  

  فیما یلي ملخص بالمخاطر التي تواجھھا الشركة والطریقة التي یتم بھا تقلیل تلك المخاطر بواسطة اإلدارة:
  

 مخاطر التأمین
ن المطالان المخاطر الناتجة عن عقد التأمین تمثل مخاطر وقوع حادث ما مؤمن علیھ مع  ة الناتجة عدم التأكد من حجم وزم ب

ا الف ات والمزای ي المطالب ود ف ذه العق ة المدفوعن ذلك الحادث. تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا الشركة بموجب ھ عة علی
ة الم ا الفعلی ات والمزای ر دفالتي تزید عن القیمة الدفتریة لمطلوبات التأمین. ویتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالب ك موعة اكث ن تل

وفر المقدرة أصالً والتطورات الالحقة للمطالبات طویلة األجل. وارد كافی وبالتالي فإن الھدف من الشركة ھو ضمان أن تت ة م
  لتغطیة المطالبات.

  

ر  افظ األكث ث أن المح أمین حی ود الت اً تتتحسن تغیرات المخاطر وذلك بتوزیع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عق نوع
ن س اطر ع رات المخ ن تغی ذلك تتحس ة. ك ر المتوقع ائج غی ة وبالنت ن المحفظ زء م ي أي ج التغییر ف أثراً ب ل ت ق طتكون اق ری

  األختیار والتطبیق الحذر إلستراتیجیة التأمین والتعلیمات المتعلقة بھا وبإستخدام ترتیبات إعادة التأمین.
  

الغ . تقدر المبس نسبي مع االحتفاظ بنسب تختلف بإختالف فئات التأمینیتم إسناد جزء كبیر من عملیات إعادة التأمین على أسا
ن ق م ي التحق دیر اإلفتراضات المستخدمة ف ا تق تم بھ ي ی ة الت نفس الطریق أمین ب دي الت ن معی ود القابلة لإلسترداد م ا عق  مزای

  تأمین. اعادة التأمین المعنیة، وتعرض في قائمة المركز المالي كموجودات عملیات
  

ارغم من وجود ترتیبات إعادة تأمین لدى الشركة ، فإنھا غیر معفاة من إلتزاماتھا المباشرة تجاه حملة العبال ود، وبالت ا ق لي فإنھ
أمین  ادة الت ات إع أن عملی ان بش اطر اإلئتم رض لمخ ادرةتتع ن ال الص أمین م دي الت ن معی ن أي م دم تمك در ع ك بق اء وذل وف

  أمین.بإلتزاماتھ بموجب ترتیبات إعادة الت
  

  (و).٢حساسة لمختلف اإلفتراضات و قد تم التنویھ عنھا في إیضاح  مطلوبات تعویضات التأمین
  
  
  
  

٤١  
  



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  
  التأمین (تتمة)مخاطر 

  

  تكرار و مبالغ المطالبات
ومبالغ المطالبات من قبل العدید من العوامل مثل الفیضانات البیئیة واالقتصادیة، اضطراب جوي وتركیز  یتأثرتكراریمكن أن 

ات  الطبیة. و .تقوم الشركة بشكل رئیسي بتغطیة مخاطر إكتتاب مخاطر المركباتالمخاطر الخ ذه العملی ر ھ أمین تعتب ود ت كعق
ن  ذا م ھ. و ھ ؤمن علی وع الحادث الم ن وق نة واحدة م قصیرة األجل ألنھ یتم في العادة اإلبالغ عن و سداد المطالبات خالل س

  شأنھ أن یساعد ي التقلیل من مخاطر التأمین.
  

  للمخاطرالتركز الجغرافي 
  العربیة السعودیة.مخاطر الناتجة عن عقود التأمین متركزة في المملكة التعرض الشركة 

  
ة  ة الطبی ات و الفئ ي المركب ن ف ال. التركیزالرئیسي یكم ن األعم ة م الشركة تراقب تركیز المخاطر بالدرجة األولى من قبل فئ

  من األعمال.
  
  مستقل الكتواري لفحص المستقل للمطالبات واإلحتیاطیات بواسطة الخبیر اإلا

أمین، الشركة تستخد ل مخاطر الت ات الشركة لمزید من تقلی ات و توقع ة لمطالب ة دوری وم بمراجع تقل یق واري مس ر اكت م خبی
  وكذلك التحقق من موقف إغالق إحتیاطي المطالبات بصورة كافیة.

  
  االفتراضات الرئیسیة

دیرات  دیر االفتراض األساسي للتق و تق ي وھ بة الخسارة ف ة باستخدام النس د الخسارة النھائی م تحدی ة للشركة. ت الیباألنھای  س
  قدر المعمول بھا.الاالكتواریة ب

  
  اتالحساسی

ن  أمین م دي الت ات تحت التسویة ناقصاً حصة معی تعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقد التأمین (إجمالي المطالب
ات  المطالبات تحت التسویة)  ة تحت التسویةمطالب نة و ھي مالئم ة الس ي نھای ن أن ف ة، ویمك الغ لیست معین ذه المب ن ھ . لك

ن  ة م دفوعات الفعلی ف الم ةتختل وائم المالی ي الق ات ف ات المطالب یة إلفتراضات . مطلوب ا حساس أمین لھ ات الت ات مطالب مطلوب
ى مختلفة. و تؤدي  ة عل ا والمطالب غ عنھ ر المبل دة غی ات المتكب ي المطلوب ر ف أساس حساسیة خسارة السنة قبل الزكاة إلى تغیی
اه لكل ١٥٪ من االحتیاطي في المطالبة المعلقة وزیادة / إنخفاض قدره ١٠زیادة / نقصان  ا أدن غ عنھ ر المبل ٪ في المتكبدة غی
  قطاع األعمال.
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  

  مخاطر التأمین (تتمة)
  

 (تتمة) الحساسیة
  م٢٠١٦  

  ألف لایر سعودي
  م٢٠١٥

  ألف لایر سعودي

  صافي المطالبات تحت التسویة لمعیدي التأمین

تأثیر الزیادة 
  % ١٠بنسبة 

تأثیر النقص 
  % ١٠بنسبة 

تأثیر الزیادة 
  % ١٠بنسبة 

تأثیر النقص 
  % ١٠ بنسبة

          
 ٢٥٣ )٢٥٣( ١٬١٥٤ )١٬١٥٤(  مركبات 

 ١٦٨ )١٦٨( ٢٧٣ )٢٧٣(  طبي
  ٣١٢  )٣١٢(  ٣٣٦  )٣٣٦(  أخرى

  )٧٣٣  )٧٣٣(  ١٬٧٦٣  )١٬٧٦٣  
  
  

  م٢٠١٦  
  ألف لایر سعودي

  م٢٠١٥
  ألف لایر سعودي

  المتكبدة غیر المبلغ عنھا

تأثیر الزیادة 
  % ١٥بنسبة 

تأثیر النقص 
  % ١٥بنسبة 

تأثیر الزیادة 
  % ١٥بنسبة 

تأثیر النقص 
  % ١٥بنسبة 

          
  ١١٬٨٢٢  )١١٬٨٢٢(  ١٧٬٦٥٣  )١٧٬٦٥٣(  مركبات

  ٦٠٤  )٦٠٤(  ٧٣٦  )٧٣٦(  طبي
  ٨٠  )٨٠(  ٨٥  )٨٥(  أخرى

  )١٢٬٥٠٦  )١٢٬٥٠٦(  ١٨٬٤٧٤  )١٨٬٤٧٤  
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  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  

 مخاطر إعادة التأمین  
وم الشركة خالل  رة، تق أمین الكبی ات الت أ عن مطالب د تنش ي ق ة الت على غرار شركات التأمین األخرى ولتقلیل المخاطر المالی

  بإبرام اتفاقیات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمین.دورة أعمالھا العادیة 
  

ة  أمین ومتابع دي الت ولتقلیل تعرضھا لخسائر كبیرة نتیجة إفالس شركات إعادة التأمین، تقوم الشركة بتقییم الوضع المالي لمعی
أمین.تركز مخاطر اإلئتمان التي قد تنشأ في مناطق جغرافیة متشابھھ والنشاطات أو الظروف االقتصادی ار ة لمعیدي الت تم إختی

  معیدي التأمین وفق المعاییر والتعلیمات المحددة من قبل إدارة الشركة وتتلخص ھذه المعاییر في اآلتي:
  

د   )أ تاندرد آن ل ("س الحد األدنى لتصنیف اإلئتمان المقبول والمحدد من قبل وكاالت التصنیف العالمیة المعترف بھا مث
  ب ب).بورز") یجب أن ال یقل عن (ب 

  سمعة شركات إعادة التأمین.  )ب
  عالقة العمل الحالیة والسابقة مع معیدي التأمین.  )ج

  
ى الشركات المسجلة ي تقتصر عل اني ، والت  ویستثنى من ھذه القاعدة الشركات المحلیة التي ال تحمل مثل ھذا التصنیف اإلئتم

ة المسئولة عن التأمین. إضافة إلى ذلالمعنیةوالمعتمدة من قبل الجھات  وة المالی ة تفصیلیة للق إجراء مراجع وم الشركة ب ك ، تق
ل إدارة  ن قب لفا م ات المحددة س والخبرات اإلداریة والفنیة واألداء التاریخي، حیثما ینطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلب

  الشركة قبل الموافقة على تبادل عملیات إعادة التأمین.
  

ن  مسندةالإن إتفاقیات إعادة التأمین  ئولة عن جزء م ال تعفى الشركة من إلتزاماتھا تجاه المؤمن لھم، وبالتالي تبقى الشركة مس
  المطالبات تحت التسویة المعاد التأمین عنھا بالقدر الذي لم یوف بھ معیدي التأمین بإلتزاماتھم بموجب إتفاقیات إعادة التأمین.

  

  نظمةالمخاطر المتعلقة باأل
ومراقبتھا لتتأكد من أن الشركة تدیر األمور بصورة  وثائق التأمیناسیة بحمایة حقوق حملة بالدرجة األستھتم الجھات الرقابیة 

ة كافي لمقابلة ءحتفاظ الشركة بمركز مالإمرضیة بما یحقق مصالحھم. وفي نفس الوقت تھتم الجھات الرقابیة أیضا بالتأكد من 
  المطلوبات غیر المتوقعة.

  

ة  إن عملیات الشركة تخضع ط الموافق ب فق للمتطلبات النظامیة في المناطق التي تعمل فیھا الشركة. ومثل ھذه األنظمة ال تتطل
ل إعسار شركات  ال) لتقلی ة رأس الم ل كفای ة (مث ود النظامی ا بعض القی ا تفرض علیھ ل أنھ ا ب على أنشطة الشركة ومراقبتھ

  ھذه المطلوبات.التأمین وتوقفھا عن سداد المطلوبات غیر المتوقعة حال نشوء 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٤٤  
  
  



 

  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  

  مخاطر إدارة رأس المال
د و تم تحدید متطلبات رأس المال بواسطة مؤسسة النق امش المالءة المطل ات تحدد ھ ذه المتطلب ي السعودي. ھ اظ العرب ب الحف

  لمساھمین.امن أجل دعم أھدافھا وتعظیم حقوق  المالعلیھ. قامت الشركة بوضع أھدافھا للحفاظ على نسبة كفایة عالیة لرأس

  
ة  ال المعلن تویات رأس الم ین مس روق ب یم الف ق تقی مالھا عن طری ات رأس دیر الشركة متطلب ى أساس مت ة عل تظم. والمطلوب ن

ي ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. رات ف  التعدیالت على مستویات رأس المال الحالیة تتم في ضوء التغی
اح المدفوعة للمساھمین أو إصدار حص دة للحفاظ أو تعدیل ھیكل رأس المال فإن الشركة تقوم بتعدیل توزیعات األرب ص جدی

ة من وجھة نظر مجلس اإلدارة فإن الشركة ملتزمة  ل.عند الحاجة في المستقب نة المالی ال للس ا ابمتطلبات رأس الم لصادر عنھ
  التقریر.

  
  المخاطر المالیة

ن  أمین، المستحق م ائق الت اتاألدوات المالیة الرئیسیة للشركة ھي المستحقات الناشئة عن وث ة، ال جھ ي ذات عالق ا ف د وم نق
ھ،  رى، حكم ة أخ دة مدین تثمارات، أرص ل، اإلس ع ألج ویةودائ ت التس ات تح اتو  المطالب م د تعویض ائق، ذم ة الوث ة حمل ائن

ة للشركة وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى.لمعیدي التأمین،  ن األدوات المالی ھي مخاطر  المخاطر الرئیسیة الناشئة م
تالسوق، مخاطر أسعار العموالت، مخاطر العمالت األج س اإلدارة إس یولة. مجل ان ومخاطر الس ة، مخاطر االئتم عرض و نبی

  وافق على السیاسات المتبعة إلدارة كل من ھذه المخاطر وفیما یلي ملخص لھا.
  

  مخاطر السوق
ي أسعار السوق سواء  ات ف ا نتیجة للتقلب ة م ة أداة مالی ذب قیم ي المخاطر الناتجة عن تذب ذه كتتمثل مخاطر السوق ف ت ھ ان

ي كالتغ ؤثرة ف ل أخرى م ة عوام ا أو بأی ة األوراقیرات ناتجة عن عوامل خاصة بھذه الورقة المالیة أو بالجھة المصدرة لھ  اف
  المالیة المتداولة بالسوق.

  
دخلتتعرض الشركة لمخاطر السوق بالنسبة  ن تحد الشركة مو لالستثمارات التي یتم قید التغیر في قیمتھا  العادلة في قائمة ال

اطر  وق األمخ ي س ورات ف تمرة للتط ة المس ة والمراقب ن األوراق المالی ة م ة متنوع اظ بمحفظ الل اإلحتف ن خ وق م ھم الس س
ا  ندات بم ي سوق األسھم والس رات ف ي التغی افوالسندات. كما تقوم الشركة بمراقبة العوامل الرئیسیة التي تؤثر ف ك القی م ي ذل

ذه الصنا٥ / (نقص) أ زیادة ثمر فیھا.بتحلیل األداء التشغیلي والمالي للشركات المست ن أن ٪ في صافي قیمة أصول ھ دیق یمك
راكم على ؤثر ی ائض المت أمین والف ات الت ف ٧٬٩٥٧: م٢٠١٥(ألف لایر سعودي ١٢٬٩٥٧ة بقیمقائمة عملی ي) لایر سعود ال

  ).لایر سعوديالف  ٧٬٠٨٤ :م٢٠١٥( ألف لایر سعودي ٧٬٢٦١بقیمة وقائمة عملیات المساھمین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٥  
  



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  
  المخاطر المالیة (تتمة)
  مخاطر أسعار العموالت

ة تنتج مخاطر أسعار العمالت من احتمالیة التغیر في  ة العادل تقبلیة أو القیم اسعار العمالت و التي تؤثر تبعا على الربحیة المس
  معرضة لمثل ھذه األخطار. و الودائع ألجل لھذه األدوات المالیة .إن إستثمارات الشركة المحتفظ بھا حتى اإلستحقاق

  
المركز المالي.  قائمةودائع ألجل في كتصنف و عمولة مخاطر القیمة العادلة على ودائع المرابحة ل ثابت تخضع الشركة لمعدل

تثمار تحتسبال  اجرة أو االس ا للمت تفظ بھ ة مح ة ثابت ة  اتالشركة ألداة عمول ي قائم ة ف ا  العادل ي قیمتھ ر ف د التغی تم قی ي ی الت
  .معقول في أسعار العموالتو الممكن ال. وفقا لذلك لیس ھناك تأثیر على الدخل أو حقوق الملكیة للتغیر الدخل

  
إن الشركة تفظ وفقاً ألنظمة التأمین المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة، ف ى أي  تح ى أن ال تحصل عل دة عل ة مقی بودیع

عار  ي أس ر ف ة التغی ك بمراقب رى وذل ة األخ ى األدوات المالی والت عل عار العم اطر أس ن مخ ركة م د الش ا. تح والت منھ عم
  .األدوات المالیةالعموالت للعمالت المسجلة بھا 

  
  

  عملیات التأمین
أمین ات الت ندات المعرضة لمخاطر أسعار العموالت لعملی بعض الس ا و فیما یلي اإلستحقاق ل ي  كم م و ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ف

  م: ٢٠١٥

  

  
  

  تم تحدید االستحقاق على الودائع على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ القوائم المالیة إلى تاریخ االستحقاق التعاقدي.
  
  
  

٤٦  
  
  
  

 م٢٠١٦ 
  ألف لایر سعودي

 
  أقل من

 سنة
 ٥إلى ١من 

 سنوات
 ٥أكثر من 

 اإلجمالي سنوات
 إستثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق 

 ٣٥٬٩٤٧  ١٨٬٩٤٧ ١٧٬٠٠٠ - (ب) ٩االیضاح رقم 

 - ٣٥٬٩٤٧ ١٨٬٩٤٧ ١٧٬٠٠٠ 

 م٢٠١٥ 
  ألف لایر سعودي

 
  أقل من

 سنة
 ٥إلى ١من 

 سنوات
 ٥أكثر من 

 اإلجمالي سنوات
إستثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق 

 ٣٦٬١٠٠  ١٩٬١٠٠ ١٧٬٠٠٠ - (ب)  ١٠االیضاح رقم 

 - ٣٦٬١٠٠ ١٩٬١٠٠ ١٧٬٠٠٠ 



 

  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  
  المخاطر المالیة (تتمة)

  
  مخاطر أسعار العموالت (تتمة)

  عملیات التأمین (تتمة)
  المالیة: فیما یلي معدل الفائدة الفعال على العموالت لألدوات

  
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
   

 % ٢٫٦٧ %٢٫٤٤ لایر السعوديالالموجودات المالیة ب
  

الجدول التالي یبین مدى حساسیة قائمة عملیات التأمین من أي تغیر محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جمیع المتغیرات االخرى 
  :ثابتة

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 التأثیر على االرباح التأثیر على االرباح 

     اللایر السعودي:
 ١١٠ ١٤٨ نقطة اساس١٠٠الفائدة ب الزیادة في معدل 

 )١١٠( )١٤٨( نقطة أساس ١٠٠االنخفاض في معدل الفائدة ب 
  

  م:٢٠١٥و  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١فیما یلي اإلستحقاق لبعض السندات المعرضة مخاطر ألسعار العموالت لعملیات التأمین في 

  
  التعاقدي. تم تحدید االستحقاق على الودائع على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ القوائم المالیة إلى تاریخ االستحقاق

  
  
  
  

٤٧  

 م٢٠١٦
 ألف لایر سعودي عملیات المساھمین

 اإلجمالي سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥إلى ١من  من سنةأقل  
محتفظ بھا حتى إستثمارات 

 ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٧٥٥ - - تاریخ اإلستحقاق
  
 - - ١٣٬٧٥٥ ١٣٬٧٥٥ 
     

 م٢٠١٥
 ألف لایر سعودي 
 اإلجمالي سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥إلى ١من  أقل من سنة 

إستثمارات محتفظ بھا حتى 
 ١٠٬١٤٧ ١٠٬١٤٧ - - تاریخ اإلستحقاق

 - - ١٠٬١٤٧ ١٠٬١٤٧ 



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦ دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
  

  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  المخاطر المالیة (تتمة)
  مخاطر أسعار العموالت (تتمة)

  عملیات المساھمین (تتمة)
  . للودائع تاریخ االستحقاق التعاقدي و تاریخ التقریربین ائع على أساس الفترة المتبقیة تم تحدید تواریخ استحقاق الود

  على العموالت لألدوات المالیة: ليفیما یلي معدل الفائدة الفع
  

  م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي

  م٢٠١٥
 ألف لایر سعودي

   
 %٣٫٠٨ %٢٫١٥ الموجودات المالیة بالعمالت األجنبیة

  
الجدول التالي یبین مدى حساسیة قائمة عملیات التأمین من أي تغیر محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جمیع المتغیرات االخرى 

  ثابتة:
  

 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
 التأثیر على االرباح التأثیر على االرباح 

     اللایر السعودي
 ١٠١ ١٤٨ نقطة اساس١٠٠الزیادة في معدل الفائدة ب 

 )١٠١( )١٤٨( نقطة أساس ١٠٠االنخفاض في معدل الفائدة ب 
  

  مخاطر العمالت
ون  ذي تك ؤمن أن مخاطر العمالت ھو ذاك الخطر ال ي .اإلدارة ت دل األجنب ي مع ر ف ذب للتغی ة تتذب وائم المالی ي الق یم ف ھ الق فی

أمین والمساھمین ات الت ي عملی ا ف ر كم دل التغی ذب مع ي تذب ر ف ع اللایر السعودي  ھناك أقل خطر للخسارة  للتغی ل م بالتعام
  والدوالر األمریكي أیھما تم تقدیره لللایر السعودي .     

  
  نمخاطر اإلئتما

تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارةإن جمیع 
بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالیة المقتناة من قبل ل المملكة العربیة السعودیة. أنشطة عقود التأمین الخاصة بالشركة داخ

اقیات إعادة التأمین المبینة في مخاطر إعادة التأمین أعاله، فأن مخاطر اإلئتمان القصوى للشركة الشركة، عدا تلك المتعلقة بإتف
  تمثل القیمة الدفتریة المفصح عنھا في القوائم المالیة بتاریخ قائمة المركز المالي.

  
عمیل، ومراقبة الذمم المدینة القائمة. تقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود لإلئتمان لكل 

وتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فیما یتعلق باألطراف األخرى من خالل اإلحتفاظ بودائع لدى البنوك ذات سمعة 
 جیدة.

  
  
  
  
  
  

٤٨  
  

  



 

  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  
  مخاطر اإلئتمان (تتمة)

لمقترحة الحدود یتم منع تركز الخطر بإتباع السیاسات و اطراف تتمتع بتصنیف ائتماني جید ویتم وضع إعادة التأمین مع أ
إلدارة ،تقوم ابشكل اعتیادي.في كل تاریخ للتقاریرلجمیع االطراف من اعضاء مجلس االدارة .إن ھذه الحدود تخضع للفحص 

لتأكد لشركات و اھذه ا بتقییم مدى الكفاءة اإلئتمانیة لشركات إعادة التأمین وعلى أساسھا یتم تحدیث استراتیجیات التعامل مع
  الجدول أدناه یبین أقصى خطر لإلئتمان على عناصر قائمة المركز المالي :من البدل المناسب للخفض.

  
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي عملیات التأمین
 ٢٬٦٩١ ٥٨٬٠١٩ النقد وما في حكمھ

 ١٠٬٩٦٢ ١٤٬٧٨٣ ودائع ألجل
 ٥٩٬٧٧٢ ٩٩٬١٠٩ ، صافيمدینةتأمین اقساط 

 ٣٦٬١٠٠ ٣٥٬٩٤٧ إلستحقاقا حتى تاریخ إستثمارات محتفظ بھا
 ١٬٥٥٣ ٥٠٩ ، صافيذمم مدینة لمعیدي التأمین

 ١٠٬١٣٥ ٣٦٬٧٤٩ ذمم مدینة أخرى
 -   ذات عالقة, جھاتمطلوب من 

 ٧٬٤٠٨ ٦٬٣٧٦  حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویة
 ١٢٨٬٦٢١ ٢٥١٬٤٩٢ 

  
 م٢٠١٥ م٢٠١٦ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي عملیات المساھمین
 ٨ ١١ النقد وما في حكمھ

 ١٠٩ ١٣٢ ذمم مدینة أخرى
 ١٠٬١٤٧ ١٣٬٧٥٥ إلستحقاقا حتى تاریخ محتفظ بھاإستثمارات 

 ١٠٬٢٦٤ ١٣٬٨٩٨ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤٩  



  
  شركة سالمة للتأمین التعاوني 

  (شركة مساھمة سـعودیة)
  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  إدارة المخاطر (تتمة)  - ٢٣

  
  مخاطر السیولة
السیولة في الصعوبات التي تواجھھا الشركة في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بإلتزاماتھا تتمثل مخاطر 

  المالیة. یتم مراقبة متطلبات السیولة یومیاً، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بإلتزاماتھا حال نشوئھا.
  

شھراً من تاریخ التقریر، فیما عدا  ١٢جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة یتوقع لھا أن تتحقق وتسدد، على التوالي خالل 
)، والموجودات المحتفظ بھا حتى تاریخ اإلستحقاق، والمتوقع أن ١٤الودیعة النظامیة، والتي لیس لھا محددات (أنظر إیضاح 

  ما ذكر في اإلیضاح. جمیع المطلوبات المالیة لیست مرتبطة بفوائد.یحتفظ بھا حتى تاریخ إستحقاقھا ك
  

  القیم العادلة لألدوات المالیة  - ٢٤

القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا مبادلة أصل أو سداد إلتزام في معاملة تتم بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط 
االستثمارات، ذمم أقساط تأمین مدینة،ذمم ودائع ألجل، النقد وما في حكمھ، تعامل عادلة.تتكون الموجودات المالیة للشركة من 

 ، حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت التسویةمبالغ مستحقة من جھة ذات عالقة ، ذمم مدینة أخرى،مدینة لمعیدي التأمین
 ، مطلوبات أخرىذمم دائنة لمعیدي التامین ،حملة الوثائق مطالبات، بینما تتكون المطلوبات المالیة من مطالبات تحت التسویة

للموجودات و المطلوبات المالیة، فیما عدا اإلستثمارات المحتفظ بھا ومبالغ مستحقة لجھات ذات عالقة. التختلف القیم العادلة 
  بشكل مادي عن قیمتھا الدفتریة. حتى تاریخ اإلستحقاق

  
  دلةتحدید القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العا

  
  القیمة العادلة لألدوات المالیة: تحدید واإلفصاح عنتستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي عند 

  
  المستوى األول: األسعار المعلنة في األسواق النشطة لنفس األداة المالیة (بدون تعدیل أو دعم).

  
والمطلوبات المالیة المشابھة أو طرق تسعیر أخرى والتي المستوى الثاني: األسعار المعلنة في األسواق النشطة للموجودات 

  تكون فیھا جمیع المعطیات الجوھریة مبنیة على معلومات ملحوظة من السوق.

  
  المستوى الثالث: طرق التسعیر التي ال تكون فیھا جمیع المعطیات الجوھریة مبنیة على معلومات ملحوظة من السوق.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٥٠  
  



 

  

  شركة سالمة للتأمین التعاوني 
  (شركة مساھمة سـعودیة)

  إیضاحات حول القوائم المالیـة (تتمة) 
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

  
  القیم العادلة لألدوات المالیة (تتمة)  - ٢٤

  
  : م٢٠١٥و  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١دلة في االجدول أدناه یمثل األدوات المالیة بقیمتھا الع

 االجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول م٢٠١٦

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ة ائمإستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في ق
     الدخل

 ٢٥٤٬٥١٦ - ٢٥٤٬٥١٦ - حملة الوثائقعملیات  - 
 ١٤٥٬٢١٠ - ١٤٥٬٢١٠ - المساھمینعملیات  - 

 ٣٩٩٬٧٢٦ - ٣٩٩٬٧٢٦ - اإلجمالي

  

 االجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى االول م٢٠١٥

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
ألف لایر 

 سعودي
ألف لایر 

 سعودي
ة ائمإستثمارات یتم قید التغیر في قیمتھا العادلة في ق

     الدخل
 ١٥٩٬١٣٧ - ١٥٩٬١٣٧ - حملة الوثائقعملیات  - 
 ١٤١٬٦٨٤ - ١٤١٬٦٨٤ - المساھمینعملیات  - 

 ٣٠٠٬٨٢١ - ٣٠٠٬٨٢١ - اإلجمالي

  
  

ى صافي باإلعتماد علة الدخلالتي یتم قید التغیر في قیمتھا  العادلة في قائملإلستثمارات  ٢تحدد الشركة القیمة العادلة للمستوى 
  بالتقریر.قیمة األصول كما في نھایة الفترة المنتھیة 

  
  أرقام المقارنة  - ٢٥

  وافق مع العرض في السنة الحالیة. تالسابقة لت السنةأعید تصنیف بعض أرقام 
 

  إعتماد القوائم المالیة  - ٦٢
  . م٢٠١٧ مارس ٥ ھـ الموافق١٤٣٨ثاني جمادى ال ٦ اعتمدت ھذه القوائم المالیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥١ 
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“We focus on our clients with an eye towards results.” 
 
 
 



 

2 

Contents 
 

1. BACKGROUND & INTRODUCTION .................................................................... 3 

2. PURPOSE AND SCOPE OF WORK ....................................................................... 3 

2.1 AUDIT SCOPE OF WORK AND REPORTING REQUIREMENTS ................ 3 

2.2 AUDIT RESPONSIBILITIES, LIMITATIONS AND REPORTING 
FRAMEWORK .............................................................................................................. 4 

2.3 MANAGEMENT’S RESPONSIBILITIES AND REPRESENTATIONS AND 
REGULATORY REQUIRMENTS............................................................................... 5 

2.4  QUARTERLY  REVIEW OF FINANCIAL STATEMENTS AND ITS  
REGULATORY REQUIREMENTS ............................................................................ 7 

2.5 ZAKAT & TAX SCOPE .......................................................................................... 9 

2.6 OTHER SERVICES ................................................................................................. 9 

3. OUR APPROACH AND REPORTING ................................................................. 10 

3.1 OUR AUDIT APPROACH .................................................................................... 10 

3.2 AUDIT PHASES ..................................................................................................... 11 

3.3 BUSINESS REVIEW REPORT – VALUE ADDED SERVICE ........................ 14 

4. AUDIT TEAM AND WORKING HOURS ............................................................ 15 

4.1 AUDIT TEAM ........................................................................................................ 15 

4.2 WORKING HOURS FOR TEAM MEMBERS ................................................... 15 

5. PROFESSIONAL FEES .......................................................................................... 16 

6. AUDIT TEAM AND RELATED EXPERIENCE.................................................. 17 

7. OUR AUDIT QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK .................................... 21 

8. PROFILE OF PKF INTERNATIONAL ................................................................ 22 

9. PROFILE OF PKF AL-BASSAM AND AL-NEMER (ALLIED 
ACCOUNTANTS) ........................................................................................................ 23 

10. SERVICES OFFERED BY OUR FIRM .............................................................. 24 

11. CLIENTELE PORTFOLIO .................................................................................. 25 

12. OUR TECHNICAL TRAINING SERVICES ...................................................... 26 

13. OUR MAJOR CLIENTS IN KSA ......................................................................... 27 

14. INDEPENDENCE DECLARATION ................................................................... 28 

15. ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT AND ACCEPTANCE ...................... 28 



 

3 

 

1. Background & Introduction  
 
Salama Cooperative Insurance Company (SALAMA) [the "Company"] is 
a company for cooperative insurance licensed to provide cooperative 
insurance and other related businesses in the Kingdom of Saudi Arabia, 
under the Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies and its 
implementing guidelines and all of the other related and prevailing 
regulations in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

2. Purpose and Scope of Work 
 
2.1 Audit Scope Of Work And Reporting Requirements 
 
The scope of work is always mutually defined in order that we take into 
account your specific needs and requirements. Based on our 
understanding, we conclude that the following services would be required: 

Report to the shareholders of the Company for the year ending 31 
December 2017, whether in our opinion: 
 

• The financial statements present fairly, in all material respects, 
the financial position of the Company as of the balance sheet 
date and the results of its operations and their cash flows for 
the year then ended, in accordance with accounting/reporting  
standards recognized and prevailing in the Kingdom of Saudi 
Arabia; and 

• Comply with the requirements of the Regulations for 
Companies, Law on Supervision of Cooperative Insurance 
Companies and the Company’s Articles of Association with 
respect to the preparation and presentation of the financial 
statements. 

 
 
 
 
 
 
 

We aim to be the best and not 
the largest. 
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2.2 Audit Responsibilities, Limitations and Reporting Framework 
 
We will conduct our audit in accordance with Generally Accepted Auditing 
Standards. Those standards require that we plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance about whether the financial statements are 
free of material misstatements.   

An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the 
amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes 
assessing the accounting principles used and significant estimates made 
by management, as well as evaluating the overall financial statements 
presentation. 

Generally Accepted Auditing Standards require that we obtain reasonable, 
rather than absolute, assurance about whether the financial statements are 
free of material misstatements, whether caused by an error or irregularity. 
While an effective internal control structure reduces the likelihood that 
errors or irregularities (including misappropriation of assets) may occur and 
remain undetected, it does not eliminate that possibility.  For that reason 
and because we use selective testing in our audit, a material misstatement 
may remain undetected and we cannot guarantee that material errors or 
irregularities, if present, will be detected. 

Our audit should, therefore, not be relied upon to discover defalcations or 
other irregularities that may have occurred, but their discovery, if they exist, 
may result from the audit tests that we undertake and we will report such 
cases. 

Pursuant to professional standards, in the unusual event that we are 
unable to complete the audit or are unable to form or have not formed an 
opinion, we may decline to express an opinion or decline to issue a report. 

As part of our audit, we will obtain an understanding of the Company’s 
internal control structure solely to plan the audit and determine the nature, 
timing and extent of our audit procedures.  This understanding will not be 
sufficient to enable us to render a separate opinion on the effectiveness of 
the internal control structure over financial reporting. 

The working papers, prepared in conjunction with our work, are the 
property of our firm, constitute confidential and proprietary information and 
will be retained by us in accordance with our firm’s policies and 
procedures. 

At PKF Al-Bassam & Al-Nemer 
CPAs – Allied Accountants, 
we often measure the success 
of one year's audit by the 
accomplishments you achieve 
in the next year. 
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2.3 Management’s Responsibilities and Representations and 
Regulatory Requirments   

 

We remind you that, in accordance with Regulation No. 123 of the Saudi 
Companies’ Regulations, it is the responsibility of the Company’s 
management to prepare the financial statements including adequate 
disclosures. This includes the maintenance of adequate accounting 
records and internal controls, the selection and application of accounting 
policies, and the safeguarding of the Company's assets. 

As part of our audit process, and as required by Generally Accepted 
Auditing Standards, we will make specific inquiries of management and 
others about the items in the financial statements and the effectiveness of 
the accounting processes and we will request from management written 
confirmation concerning representations made to us in connection with the 
audit. 

The results of our audit tests, the responses to our inquiries, together with 
the written representations comprise the evidential matter we intend to rely 
upon in forming an opinion on the financial statements.  Because of the 
importance of management’s oral and written representations to an 
effective audit, the Company agrees to release Al Bassam and Al Nemer 
CPAs and Consultants and its personnel from any liability and costs 
relating to our services under this engagement attributable to any 
misrepresentations by management contained in the Letter of 
Representation (LOR).  

We would like to draw your attention to some of the requirements of the 
Companies’ Regulations which relate to accounting issues: 

• Maintain certain minimum accounting records in Arabic. If such 
records are maintained manually, they should be stamped by 
the Chamber of Commerce before usage. If such records are 
computerized, hard copies should be produced on a regular 
basis (at least quarterly) and these should be attested by the 
auditors or the Ministry of Commerce. 
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• We look forward to full cooperation with your staff and we trust 

that they will make available to us whatever records, 
documentation and other information that we may request in 
connection with our audit. 

• If you intend to publish or otherwise reproduce the financial 
statements together with our report (or otherwise make 
reference to our firm) in a document that contains other 
information, you agree to; 

a). Provide us with a draft of the document to read and 
comment on, and  

b). Obtain our approval for inclusion of our report, before it is 
printed and distributed. 
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2.4  Quarterly  Review of Financial Statements and its  
Regulatory Requirements  

 
We will review the financial statements for each quarter and provide you 
with a report as required by the SOCPA Standard - “Limited Review of 
Financial Statements”. 

This Standard requires the auditors to perform financial analysis and make 
specific inquiries of management and others about the items in the 
financial statements and the effectiveness of the accounting processes. 
We will request from management written confirmation in a Letter of 
Representation (LOR). 

In the LOR, the management represents that in case any errors are not 
rectified, this will not materially affect the financial position of the Company 
and will not have any material impact on the presentation and disclosures 
in the financial statements. 

After completion of our review, we will discuss the results with the 
management. 

During our review, if we identify any issues [including any material impact 
over the completeness and quality of the presentation and disclosure in the 
reviewed financial statements] we will discuss these issues with the 
management before issue of the quarterly report. 

This limited review is significantly lesser than the regular year end audit 
which is required by the Generally Accepted Auditing Standards. Hence, 
we will not express our opinion on the quarterly financial statements. 

Our examination does not include any assurance that we will be aware of 
any errors, irregularities, fraud or illegal activities or any other issues that 
will have any impact on our judgment over the quality of the financial 
statements that could be identified during regular audit process. 

It is the responsibility of the management to adhere to the Ministerial 
Regulations and to enable us to complete the limited quarterly reviews 
within the stipulated time and submit the Reports to the Ministry within the 
prescribed time limit. 

A Review is limited 
primarily to inquiries of 
company personnel and 
analytical procedures 
applied to financial data 
and thus provides less 
assurance than audit.  
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 Planning 
 

(hrs.) 

Quarterly 
visit 
(hrs.) 

No.  
of  

visits 

Total 
 

(hrs.) 
Partner 4 4 4 20 
Manager 8 8 4 40 
Senior 16 32 4 144 
Auditor 16 24 4 112 
Total 44 68 4 316 

 
The number of the quarterly visits will be as follows: 

- 1st   visit for the quarter ending 30 June 2017. 

- 2nd  visit for the quarter ending 30 September 2017. 

- 3rd   visit for the quarter ending 31 December 2017. 

- 4th   visit for the quarter ending 31 March 2018. 
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Optional 
 
2.5 Zakat & Tax Scope 
 
 
In addition to the audit described above, we will also provide the company 
with Zakat & Tax services as follows: 
 
 
Tax & Zakat Filing: 
 

 Open Zakat & Tax file. 
 Monthly preparation, filling and follow up of Withholding Tax. 
 Preparation and filing of the provisional and final Zakat & Tax 

returns together with related detailed schedules. The Company 
is responsible for providing all information necessary for this 
purpose. 

 Obtaining the temporary Zakat Certificate. 
 Follow-up with the Department of Zakat and Income Tax (DZIT) 

to finalize the Company’s Zakat status under normal 
circumstances. 

 
Zakat & Tax Objection: 
 
The Zakat filing does not include the objection process, if for any reason 
the Company decides to object against the assessment of DZIT. This will 
be subject to a separate arrangement between you and us when it 
happens. 
 
Other Zakat & Tax Services: 
 
Time spent in providing Zakat planning, preparing responses to the DZIT 
queries, obtaining no objection letters and attending field audits at the time 
of inspection by the DZIT, if required, will be billed, when incurred, at our 
regular hourly rates, which are stated in the fee section. 
 
2.6 Other Services 
 
Any additional services that you may request, and that we agree to 
provide, will be the subject of separate written arrangements. 

We have a dedicated Tax & 
Zakat specializes with your 
Tax & Zakat dealings. Our 
Tax & Zakat clients are 
provided with strategic tax 
planning as well as the 
various aspects of 
compliance work tailored  
to meet their specific 
circumstances. 
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3. Our Approach and Reporting 
 
3.1 Our Audit Approach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessing: 
- Activity risk 
- Theft  & embezzlement 
- Audit risk 
- Management efficiency 
- Materiality 

SEARCH PLANNING 

Client 
 expectations & 
requirements 

Client field work 
Client’s account  
& internal control

Client’s 
employees’ 
efficiency 

Client’s 
activities size 

Allocating: 
-audit team 
-audit time 
-audit plan details 
-chance for value addition  

 

REASSESSMENT DELIVERING ASSESSING EXECUTING 

 
Audit 

 

Client’s 
activities and 

related 
accounting and 

auditing 
standards 

Results 
 
-Discovering errors and  
      rectification 
-Accounting policies 

-Notes to Financial 
      Statements 

-Recommendation of 
      added values 

-Chances for value 
       addition 

Follow up 
with client 

Report our 
observations 

 

Assessing 
client data 

Work 
development 

chances 

Our audit approach has been designed to provide the best service to you, and ensure the most added value effectively and 
efficiently. In order to perform the audit, we will visit the Company at least 3 times during the period under Audit. Illustrated 
below, are the audit phases, important issues and our deliverables. 
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3.2 Audit Phases 
 
 
 
 

  
 
First phase: Planning 
 
Mission 
 
During this phase, we will; 

• Develop a mutually agreeable timetable for our work; 
• Meet with the other Joint Auditor to agree the work split and Planning 

procedures; 
• Mutually agree and sign off the Planning Memorandum with the other 

Joint Auditor;  
• Finalize the planning phase procedures according to the Mutually 

agreed approach and produce the Audit programs for our part of the 
Work; 

• Review and approve the Other Joint Auditor Audit Program as well as 
securing his approval for the same; and 

• Agree and Develop the Audit requirements. 
  
Related issues 

• Identify the Company’s needs and requirements; 
• Understand and assess the important issues and business risks ; 
• Understand the work cycles and internal controls; 
• Agree upon the time table (with you), Audit Approach, work split, Audit 

Programs with the Joint Auditor, if so. 
 
Deliverables 

• Client service letter; 
• Minutes of meetings with management; 
• Agreed upon time table (with you), Audit Approach, work split, Audit 

Programs with the Joint Auditor, if so. 
• Finalized Audit requirements. 

Second phase : Interim Audit  

 
 
 

Planning 

 
 
 

Interim 
Audit  

 

  
  
  

Final 
Audit 

 
 

Planning 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE3 

 
 

Interim 
Audit 

 
 

Final 
Audit 
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Mission 
 
During this phase, we will: 

• Finalize the Interim  audit based on audit programs developed during 
the planning phase; 

• Assess & Evaluate the adequacy of Compliance to Anti Money 
Laundering and combating of Terrorism Financial Rules issued by 
SAMA  

• Assess the results of interim audit and the need for developing audit 
programs; 

• Review of the Joint Auditor’s Interim working papers and obtain 
Independence declaration; 

• Develop a Management Letter revealing the weaknesses in the internal 
control systems; 

• Develop further requirements for achieving the final audit; 
• Mutually develop the form of the financial statements with the Joint 

Auditor; 
• Together with the other Joint Auditor hold a meeting with top 

management including finance executives to discuss the Management 
Letter and required financial data for audit and to agree on the 
presentation of the financial statements. 

 
 
 
Related issues 

• Discuss the Management Letter and required financial data for audit.  
• Agree on the financial statements presentation. 

 
 
Deliverables 

• Management Letter; 
• Letter for the further required financial data for final audit. 
• Form of financial statements. 

 
 
 
 

 
 

Planning 

 
 

Interim 
Audit 

 
 

Final 
Audit 
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Third phase : Final Audit 
 
Mission 
 
During this phase, we will: 

• Ensure receipt of financial data requested and required for the Final 
Audit;  

• Perform final audit procedures based on the audit programs; 
• Review the Joint Auditor’s working papers and discuss the Issues and 

final results of the Audit. 
• Assess the results of final audit and the need for additional work to be 

performed. 
• Update the Management Letter revealing the weaknesses in the 

internal control systems. 
• Present the draft financial statements in final form.  
• Discuss the issues requiring attention and propose our 

recommendations for remedial action. 
•  Resolve the Major Issues and Outstanding Matters; 
• Obtain the Letter of Representation; and  
• Co-sign the Auditor’s report with the Joint Auditor; and 
• Attend the Annual General Meeting and present the Auditors’ Report to 

the shareholders. 
     

 
Related issues 
Finalize the final audit work: 

• Updated Management Letter. 
• Final form of presentation of Financial Statements and disclosures 

therein. 
• Company’s financial analysis. 
• Issues and our recommendations for remedial action. 

 
Deliverables 

• Final signed Audit Report on the financial statements. 
• Business Review Report, which will include: 

         - Final Management Letter. 
 - Financial analysis. 
         - Report on issues and our recommendations for 
            remedial action. 

 
 

Planning 

 
 

Interim 
Audit 

 
 

Final 
Audit 
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3.3 Business Review Report – Value Added Service 
 
Considering you as one of our important clients, our objective will be to provide 
you with an added value service via the development and submission of a 
business review report. 
 
The auditing of financial statements is a regular service that does not add value 
to the Company except for ensuring that the accounting application applied by 
the Company is in line with the mandatory accounting standards and that the 
internal control system is commensurate with the financial aspects of the 
business cycle.  
 
Taking the above into consideration, our firm has developed certain other 
reports to enrich the audit service and to distinguish us from other professional 
firms. Such reports submitted to our clients add value to their business and 
thereby reflect our deep understanding of their commercial business not only 
as professional auditors but also businessmen.  
 
The Business Review Report will include the following: 
 

1. Management Letter: Auditing Standards require that auditors should 
inform their customers either orally or by a formal letter. Our approach 
requires us to separately report any significant deficiencies relating to 
the internal control structure noted during our audit and bring to your 
attention any material errors or irregularities or illegal acts of which we 
become aware during our audit in the form of a letter which will be 
submitted, after discussion with company’s management, to the Audit 
Committee or the Board of Directors. 

 
2. Financial Analysis Report: In this report, we will provide full financial 

analysis of the Company, consisting of an analysis of the financial 
ratios, a comparative analysis of the financial data, basic financial 
indicators and our comments thereon. 

 
3. Report on issues along with recommendations for remedial action. 
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4. Audit Team and Working Hours 
 
4.1 Audit Team 
 

The Partner-in-charge and the Audit Manager assure the quality of 
performance in each phase of the audit work and ensure that the reports are 
delivered promptly on or before the predetermined delivery dates. 
 

Considering the nature and importance of this audit assignment, AbdulMohsen 
Al Nemer will be the Partner-in-charge and Amer Chidiac will be the Senior 
Executive Director responsible for the engagement and Elie Abboud will be the 
Executive Director responsible for the quality of work performance and delivery 
of the reports, on or before the predetermined due dates, with the able 
assistance and co-operation of Mohammed Gamal, Audit Manager, who will be 
responsible for all the other audit team work. 
 

Enclosed are resumes of : 
 

• Partner-in-charge   :  Ibrahim A. Al Bassam 
• Quality Assurance Executive Director :  Elie Abboud 
• Senior Executive Director in Charge :  Amer Chidiac 
• Audit Director    :  Khaled Shaaban 
• Audit Manager    :  Mohammad Atif 

  
 

4.2 Working hours for team members  
 

As discussed with the management, the audit of the financial statements will be 
for the year ending 31 December 2017. 
  
The estimated working hours for the team members are detailed  in the 
following table for each year audit assignment: 

Audit Assignment Planning 
 

(hrs.) 

Interim 
Audit 
(hrs.) 

Final 
Audit 
(hrs.) 

Total 
 

(hrs.) 
Partner in Charge 16 8 20 44 
Quality Assurance Executive Director  8 8 12 28 
Executive Director in-charge   20 12 36 68 
Senior / Audit Manager 24 32 40 96 
Senior Auditor 80 40 120 240 
Auditor - 80 80 160 
Total 148 180 308 636 
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5. Professional Fees 
 

Our fees are charged on the basis of time occupied and expenses incurred 
having regard to the degree of responsibility involved and the experience and 
skills required for the audit of the financial statements. 
 

For the audit of the financial statements and other services mentioned 
above, we estimate our fee to be as detailed below:   
 

  Scope Fees 
(SR) 

4 Quarterly reporting @ SR 22,500 each 90,000
Audit for the year ending 31 December 2017 120,000
Certification of the Yearly SAMA Prudential Returns of 2017 25,000
Certification of the Yearly CCHI report of 2017 10,000

Total 245,000
 

The above fees are applicable in case our joint auditor is one of the big four. 
 

  Scope Fees 
(SR) 

4 Quarterly reporting @ SR 27,000 each 108,000
Audit for the year ending 31 December 2017 140,000
Certification of the Yearly SAMA Prudential Returns of 2017 25,000
Certification of the Yearly CCHI report of 2017 10,000

Total 283,000
 

The above fees are applicable in case our joint auditor is none of the big four as 
work load on our firm will increase at-least by 40%. 
 

Optional  
 

For the Zakat & Tax services, we estimate our fee to be as detailed below: 
 

Scope Fees 
(SR) 

Monthly preparation, filling and follow up of Withholding Tax (SR 1,000 
each). 

 
12,000 

Preparation and filing of the provisional and final Zakat & Tax returns up 
to finalizing the Company’s Zakat status under normal circumstances 

 
25,000 

Total 37,000 
 

For the Audit Services, it is our practice to request a 50% advance payment 
upon signing the Engagement Letter, 40% upon commencement of the final 
audit and 10% upon issuance of the draft report on the financial statements. 
 

For the quarterly visits, we will bill you for full fees upon issuing the Draft review 
report. 
 

For the Zakat & Tax Services, we will bill you for the full fees upon rendering 
each service. 
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6. Audit Team and Related Experience 
 
 
IBRAHIM A. AL BASSAM – CPA, SOCPA, CISA 
 
Ibrahim, a Saudi Licensed Certified Public Accountant and a qualified member 

of the AICPA, is a member of the Information Systems Audit & Control 

Association [CISA] and the Saudi Organization of Certified Public Accountants 

[SOCPA]. He possesses 17 years of professional experience by holding 

responsible positions in: 

 Ernst & Young,  

 KPMG and  

 Arthur Andersen.  

During his professional career, he was exposed to a variety of accounting and 

consulting issues. He acquired a wide range of professional experience in 

multifarious organizations, institutions and industries engaged in banking, oil & 

gas, mining, Insurance, transportation, real estate, healthcare, education, 

hospitality, contracting, investment, advertising, services and manufacture / 

trading in consumer products.  

At the time of leaving Ernst & Young, Ibrahim held the position of Director of 

Business Advisory Division, Jeddah, which enabled him to gain rich experience 

in ‘Assurance’ and ‘Consulting’. He also served on the committee of SOCPA 

and was engaged as a team captain for 2 visits of the SOCPA Peer Review 

Team. 

 

We hire professional 
qualified competent 
people and invest heavily 
in training. 
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AMER CHIDIAC, MBA, CPA, CIA, CTP, CIB, CIPA  

 
Amer is a Senior Executive Director at AL BASSAM & AL NEMER CPAs & 
Consultants, in Riyadh office. He holds a Master Degree in Business Administration 
with emphasis on finance from Lebanese American University (LAU). Moreover, he is 
an American Certified Public Accountant (AICPA), Certified Internal Auditor (IIA), 
Certified Takaful Professional (CTP), Certified Islamic Banker (CIB) and Certificate in 
Islamic Public Accountant (CIPA) from AAOIFI in Bahrain. 

 He worked with three Big Four audit firms in Lebanon and Saudi Arabia for a period 
of 15 years. He is specialized in providing audit and consulting services to the 
conventional and Islamic financial institution industry. He managed large scale audit 
and consulting projects such as statutory audits, regulatory audits, financial due 
diligences, financial valuations, financial feasibility studies, special examination 
reviews of internal control and quality assurance review of internal audit departments 
for banks and insurance and reinsurance companies. 

He delivered a variety of training programs on topics including auditing insurance 
companies, SAMA prudential insurance returns and International Financial Reporting 
Standards.  

Moreover, he lectured the following: 

 Insurance Accounting and Reporting in KSA; 

 SAMA’s Prudential Returns in KSA; 

 IAS & IFRS standards at the Lebanese Association of Certified Public 
Accountants; 

 CIA and CMA courses at Becker CPA Review;  

 IAS & IFRS  standard at the Union of Arab Banks (JORDAN); 

 Risk Management and Basel II with the Big Four  (In-house seminar); and  

 Rules and regulations of the Lebanese banking sector with the Big Four (In-
house seminar).  

 
 

Key Assignments handled by Amer 
 Sarben  Oxley assignment for a mega scale cement factory in JORDAN 

 Business process reengineering for Central Bank of SYRIA 

 Full internal control gap assessment for Bank Al Bilad in KSA 

 Full internal control gap assessment for Jamal Trust Bank in LEBANON 
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Elie Abboud, MBA, CPA 
  
Elie is a quality Executive Director for the financial services sector.  He is the 
managing partner of Andy Bryan, an audit and consulting firm based in Beirut-
Lebanon, a leading and specialized firm in the insurance industry, for a period 
of five years. He was an executive manager in Ernst &Young with 13 years of 
experience in international audit firms “Deloitte & Touche, Arthur Andersen, 
and Ernst & Young”. Through his employment with the above international 
audit firms, since 1992, he has successfully provided operational, financial and 
regulatory consulting services to privately owned insurance enterprises and 
regulatory agencies in Lebanon and the Middle East.  

 Elie was a member of the Andersen team (assigned from Andersen-Paris) who 
worked on setting up an appropriate regulatory environment for the Lebanese 
insurance sector supervision and control role, (Phase I & II). His responsibilities 
included participation in the development of the insurance statutory accounting 
principles as well as development of the regulatory reporting system. In 
addition, he acted as a lead audit manager on the compliance audit phase 
(Phase III conducted by Ernst & Young), which included performing the audit 
on two thirds of the Lebanese insurance companies (30 companies).     

Elie is a frequent speaker at insurance industry seminars and delivered a 
variety of training programs on topics including auditing insurance companies, 
risk-based approach internal auditing for insurers,  accounting  concepts and 
practices for insurers, application of the new Lebanese insurance regulatory 
accounting principles, demonstrations on the application of the new Lebanese 
regulatory insurance forms, and IFRS 4-Insurance Contracts. Elie holds a CPA 
certificate from California Board of Accountancy and Masters in Business 
Administration from Notre Dame University. He is an instructor at Becker CPA 
Review in Beirut lecturing the CPA, CIA and CMA courses since 1998. 
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Khaled Shaaban 
 
Education and Professional Background 

 Bachelor degree from the Faculty Commerce, Cairo University, Egypt 

 Member of the Egyptian Society of Accountants & Auditors 

 Member of the Egyptian Society of Taxation 

Summary of Experience 

 18 years of experience in Saudi Arabia and Egypt 

Significant Experience in 

 Audit and advisory services in wide range of industries 

 Due diligence and Fraud investigation 

 Internal Audit, risk management 

During his professional career, he gained rich experience as he was involved in 

financial advisory and audit for clientele engaged in transportation, real estate, 

healthcare, education, hospitality, contracting, investment, advertising, service 

and manufacture / trading in consumer products. 
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7. Our Audit Quality Assurance Framework 
 
Our audit team comprises members (partners & managers) having wide 
experience with multinational and national firms and they possess suitable 
qualifications as the firm does not promote any member to the managerial level 
unless he has acquired a professional certification from a recognized 
professional institution. 
 
We assign independent executives for large and new audit jobs and by this we 
guarantee that we have four review stages for each audit process: 
 
– Senior review of the staff work; 
– Manager review of the senior and staff work; 
– Executive Director in charge of all making papers & reports; 
– Partner-in-charge review of working papers and reports; and   
– Quality Assurance Executive Director Executive review of important 

working papers and reports. 
 
By assigning an Independent Executive to an audit job, we ensure that our 
clients receive the best services.  We also monitor the quality of professional 
work and effectively supervise subordinates in line with the audit manual and 
audit methodology of our firm. 
 
Managers in our firm along with an Independent Executive join together in 
monitoring the quality of professional work. 
 
To comply with the requirements of control over work any firm should have 
these tools:  
 
– Qualified staff; 
– Databases for researches; 
– Comply with quality control procedures; and 
– Technical support. 
 
We also use our audit software which is updated regularly. Hence, our audit 
processes are automated 100%.  
 
We apply all professional and regular requirements for quality control as 
aforesaid and this enables us to keep abreast of other large global audit firms. 
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8. Profile of PKF International 
 
PKF International Limited (PKFI) administers the PKF network of legally 
independent member firms. PKFI is the 11th largest global accountancy 
network and its member firms have $2.52 billion aggregate fee income (year 
end June 2013).  
The PKFI network has member firms and correspondents in 385 locations in 
around 125 countries providing accounting and business advisory services. 
PKFI member firms have around 22,500 staff, and is still expanding. In terms of 
turnover and quality of delivery, our members are among the best international 
business advisory organisations. 
Local expertise wherever you are" is the promise. Member firms of the PKF 
International Limited network share the same commitment: high quality, 
partner-led services tailored to each client's requirements and grounded in 
local knowledge. At the same time, membership of the network allows the 
sharing of knowledge, experience and skills that is so vital for our clients who 
do business in more than one country. 
Most importantly, the PKF International Limited network means a global 
standard of quality for you. Wherever you take your business, you can be sure 
of a trusted PKF International Limited network member firm to support you with 
the same care and skill that you find at home. 
PKF International is a network member of the Forum of Firms, an organisation 
dedicated to consistent and high quality standards of financial reporting and 
auditing practices worldwide. 
The PKFI network of legally independent firms does not accept any 
responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any individual 
member firm or firms. For further information about PKF International or its 
member firms, please visit www.pkf.com 
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9. Profile of PKF Al-Bassam and Al-Nemer 
(Allied Accountants) 
 
PKF AL BASSAM and Al NEMER (ALLIED ACCOUNTANTS) is one of the 
leading professional organizations in the Kingdom of Saudi Arabia. 
 
 Established Late 2002 in Saudi Arabia and late 2005 in Bahrain; 
 A reputable Firm in Saudi Arabia, Number 5 in terms of listed Companies 

Audits and Number 1 by far in terms of Listed Insurance Companies 
Audits; 

 Most of the Partners & Directors are former Big 4; 
 About 56 professional staff and 10 Admin Staff; 
 Located in the 3 Major Cities in Saudi Arabia (Riyadh, Jeddah & Eastern 

Province) and in Bahrain;  
 We were known as AlBassam CPAs and Consultants until we merged with 

AlNemer CPAs in 2013 to rebrand as Al-Bassam & Al-Nemer (Allied 
Accountants). We are looking forward to expanding through organic 
growth, Mergers and acquisitions and Geographical expansions in Saudi 
Arabia as well as Mergers and Acquisitions; and 

 We have Joined PKF International Lately after successfully passing their 
quality assurance and practice review process in December 2014.   

 One of the major areas that we specialize in is assisting Government 
Entities in their efforts to transform into viable and performance driven 
organizations. We have a sound track record in this field, as well as the 
other fields of our service offering, such as the Business Transformation, 
which includes strategic planning, business process improvement, Policies 
& Procedures Manuals and other types of assignments addressing the 
needs of organizations seeking to restructure their operations and 
organization, improve their bottom line, efficiency and quality of their 
products. 

 
In addition to the above Service lines we offer Audit and Attestation, Tax & 
Zakat, Transaction Support, Corporate Finance and Internal Audit and Risk 
Assurance and Management Services. 
  
We currently serve our clients through three Offices covering all the major 
Areas in the Kingdom of Saudi Arabia in addition to our new Office in 
AlMadinah AlMunawarah and our office in Bahrain. 
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10. Services Offered By Our Firm 
 
PKF Al-Bassam & Al-Nemer (Allied Accountants) Firm is specialized 
in providing the following professional services: 
 
 Assurance services- Audit & review assignments;  

 Tax and Zakat services; 

 Advisory services- Financial due diligence, business plan and feasibility 

study ; 

 Management consulting - Designing and drafting policies and 

procedures, internal audit, organization restructure and corporate 

transformation and finance function effectiveness assessment & 

ICAAP/Basel 2/3 related services ; and 

 Banking and insurance technical training. 
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11. Clientele Portfolio 
 
Clientele portfolio of our firm consists of but not limited to the following:  
 
 Number of current clients is around 200 

 19 Joint Stock Companies listed in Saudi Arabia placing us as 
Number 5 Auditor of listed Companies in Saudi Arabia with double 
the number of Listed companies Audited by Number 6. 

 Financial due diligence for Walaa and ACIG insurance companies 

 Financial valuation assignments for 5 insurance companies  

 GASCO- Assurance services- Audit and review assignments  

 Full internal audit assignment for 2 years- Wasatah Capital  

 ICAAP report - Wasatah Capital  

 Designing policies and procedures manuals for WATANIYA Insurance 
Company 

 Valuation and counting fixed assets for a mega project for Saudi Post 
corporation & King Faisal Specialist Hospital & Research Center 
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12. Our Technical Training Services 
 
Our firm has a lot of qualified and extensively experienced trainers in providing 
seminars and training sessions relating to the below areas: 

 
 

SAMA Prudential Returns  Principles of Underwriting  

IFRS  Principles of Claims Handling  

Insurance Accounting Principles of Reinsurance  

 Discounted fees for the above training courses are being 
provided to our audit clients. 
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13. Our Major Clients in KSA 
 
It is in our policy not to reveal the names of our clients unless we secure 
their approval. Please note a list of our major clients that agreed to use 
them as a reference in this proposal: 
 
 Saudi Post Corporation 
 King Faisal Specialist Hospital and Research Center 
 National Gas and Industrialization Company (GASCO(S.J.C.) 

 Saudi Re (S.J.C.) 
 Ash Sharqiyah Development Company (S.J.C.) 
 United Cooperative Company (S.J.C.) 
 AlSagr Insurance and Reinsurance Company (S.J.C.) 
 A.A. Al Qahtani & Sons Group 
 Allianz Saudi Fransi (S.J.C.). 
 Tawuniya(S.J.C.) 
 AlAlamiya Insurance and Reinsurance Company (S.J.C.) 
 Gulf Union Insurance and Reinsurance Company (S.J.C.) 
 Trade Union Insurance and Reinsurance Company (S.J.C.) 
 Burruj Insurance Company (S.J.C.) 
 Salama Insurance Company (S.J.C.) 
 Allied cooperative Insurance Company (S.J.C.) 
 AlJazira Takafu (S.J.C) 
 Sanad Insurance Company (S.J.C.) 
 Soildarity Takaful (S.J.C.) 
 Amanah Insurance and Reinsurance Company (S.J.C.)  
 AlAhliya Insurance Company (S.J.C.) 
 Saudi General Investment Fund 
 Arabia Insurance and Reinsurance Company (S.J.C.) 
 Ace Arabia Insurance Company (S.J.C.) 
 Arabian Shield Insurance and Reinsurance Company (S.J.C.)   
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14. Independence Declaration 
 
We hereby confirm & declare that we are fully independent firm and are 
not related to the Company’s Board of Directors & Management. 
 
We are not aware of any reason / relation / case / situation / position that 
would cause any conflict of interest with the company. 
 
 

15. Acknowledgement of Receipt and 
Acceptance 

 
If you are in agreement with the terms and conditions set out above, 
please inform us your acceptance in writing so as to enable us to furnish 
you with a formal Engagement Letter which is to be signed by the 
designated person(s). 
 
 
 
 
Yours faithfully, 
 
 
 
 
Ibrahim A. Al Bassam 
Certified Public Accountant 
 



Salama Cooperative Insurance Company
(a Saudi Joint Stock Company)

Proposal for External Audit and Quarterly 
Reviews For the Year Ending

December 31, 2017

March 2017



Salama Cooperative Insurance Company - Assurance Services

Contents
Page

1. Executive Summary 3

2. Know Your Client 5

3. Approach & Methodology 6

4. Scope & Fees 8

5. Professional Team 9

6. Time Table 10

7. About Us 11

8. About Moore Stephens 12

9. Our Prominent Clientele 14

10. Terms & Conditions 17

2

Confidentiality and Security

El Sayed El Ayouty & Co., the firm, (a member firm of Moore Stephens International) has prepared this proposal for the sole use of Salama Cooperative Insurance 

Company. The contents are confidential and should not be communicated to any other party other than the authorized holders.
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1 Executive Summary

We recognize the 

Importance of access to 

High Quality, Professional 

and Timely Advice
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Know Your Client
 Salama Cooperative Insurance Company ("the Company") is a Saudi joint

stock company incorporated in the Kingdom of Saudi Arabia as per the
Ministry of Commerce and Industry's Resolution number 1121K dated 29
Rabi Al-Thani 1428H (corresponding to 16 May 2007). The Company is
registered in Jeddah under Commercial Registration No. 4030169661 dated
6 Jamada Al-Awwal I428H (corresponding to 23 May 2007).

 The registered office of the Company is in Jeddah, Saudi Arabia.

 The objective of the Company is to transact cooperative insurance
operations and related activities in the Kingdom of Saudi Arabia. The

 Salama Company was listed on the Saudi Stock Exchange on 23 May 2007.

The Company started its operations on 1 January 2008. The Company is fully

owned by the general public and Saudi shareholders.

 The Company’s paid-up capital is SR 250 million.

 Salama cooperative insurance company is currently in the process of

availing the services of a professional audit firm to undertake the 2017:

— Co-review of the Company’s quarterly financial statements for the
period ending Jun, Sep, Dec 2017 and Mar 2018

— Co-audit of the Company’s financial statements for the year ending

2017
— Internal control evaluation as part of external audit

Exceeding Your Expectations 
Assurance services and 'adding value' are not usually viewed together, since the
primary objective of an audit is to provide an independent opinion on the
individual companies annual accounts. We do not subscribe to this concept. We
recognize the commercial importance of providing assurance on business
controls so that there are no surprises. Equally, we understand the importance of
providing advice to help you develop your business. Accordingly, we plan and
tailor our programs to accurately fit your specific needs.

Approach & Methodology
A. Our audit approach is simply described as follows:

Quarterly review 
reports

Management Letter

Final audit report

Reporting
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Approach & Methodology – cont’d
B. Our audit procedures will include, but not limited to the following:

 Obtain understanding of business and the respective accounting risks

 Obtain an overview of internal control structure and significant

accounting policies

 Perform analytical review procedures

 Review of Board and Audit Committee minutes

 Enquiries with the Company’s personnel on financial and accounting

matters

Scope and Fees
We are your partner in success, thus, you deserve the highest standards of

service with a commitment to manage costs effectively and receive value for

money. We estimated the total fees to be SR 265,000 (Saudi Riyal Two Hundred

and Sixty Five Thousand only) as a fair reflection of the value of the service

provided as follows:

1 Executive Summary – cont’d

We recognize the 

Importance of access to 

High Quality, Professional 

and Timely Advice
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About Us
El Sayed El Ayouty & Co. (the firm) established in 1954 in Saudi Arabia. The firm is

operating through offices in major cities in Saudi Arabia, Kingdom of Bahrain and

member firms in GCC. The firm has established concrete working relations with

its clients via providing quality, professional and timely advice through a team of

over 150 professionals.

The firm is a member firm of Moore Stephens International Limited. Moore

Stephens International Limited is a global accountancy and advisory network with

its headquarters in London. Since Moore Stephens London was founded a century

ago, Moore Stephens International Limited has grown to be one of the largest

international accounting and consulting groups worldwide. Today the network

comprises 292 firms and 626 offices in 103 countries throughout the world,

incorporating 26,290 people and with fees of more than US$2,683 million.

Professional Team
 The Engagement Partner is Mr. Mohamed El Ayouty

 The Technical Director is Mr. Idris Atcha

 The Engagement Manager is Mr. Nafeer Khan

 The Audit Assistant Manager is Mr. Hassan Hamid

 The Information and Risk Management Specialist is Mr. Mohamed El 

Khoraiby

Scope     SR

Co-audit of annual financial statements for the year-ended 31 

December 2017

135,000

Co-review of quarterly reviews of financial statements for the 

period ending Jun, Sep 2017 and Mar 2018

105,000

Co-review of the quarterly financial statement for the period  

ending Dec 2017

25,000
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Financial Information 
The following is an excerpt of ’s interim financial information as of 31/12/2016:

Deeper understanding of 

our clients’ businesses will 

help us to deliver tailored 

services and add 

commercial value

2 Know Your Client
Background
 Salama Cooperative Insurance Company ("the Company") is a Saudi joint

stock company incorporated in the Kingdom of Saudi Arabia as per the

Ministry of Commerce and Industry's Resolution number 1121K dated 29

Rabi Al-Thani 1428H (corresponding to 16 May 2007). The Company is

registered in Jeddah under Commercial Registration No. 4030169661 dated

6 Jamada Al-Awwal I428H (corresponding to 23 May 2007).

 Salama cooperative insurance company’s purpose is to transact cooperative

insurance operations and all related activities in the Kingdom of Saudi

Arabia.

 The Company’s principal lines of business include Motor vehicles insurance,

Medical, Property engineering and Other Cooperative insurance products.

 The Company’s paid-up capital is SR 250 million..

Areas of Concern to  Salama
As per the nature of the Company’s business and the norms of the respective

industry the following could be issues of significance:

 Management structure and control environment

 Revenue recognition

 Claims management

 Technical reserve

 Receivables

 Compliance with respective laws and regulations

 Working capital

5

SR in millions

Total insurance operations & shareholders’ assets 717

Shareholders’ equity 193

Insurance operations surplus 30

Shareholders’ net profit 21

Shareholders’ net comprehensive income 21
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3 Approach & Methodology

Our style is to work openly 

with you with a view to 

sharing our experience and 

transferring knowledge. 

We will conduct our audit in accordance with the Saudi Organization for Certified
Public Accountants (SOCPA). These standards require that we plan and perform
the audit to obtain a reasonable assurance whether the financial statements are
free of material misstatements. As per Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)
regulations, our review and audit services will performed as co-auditors. The
following is an outline of our audit approach:

1. Develop sound understanding of Client’s Expectations,
business environment and associated key financial risks
We shall meet with management to obtain a high level understanding of the
company’s business environment and associated key financial risks to
develop the client’s expectation of us. In this exercise we generally cover the
following elements:
 Long-term Strategic goals and objectives.
 Organizations/Management Structure.
 Board Structure and Corporate Governance.
Outcome: Company’s Expectations

2. Assess Risk and Evaluate the Control Environment
a. Risk assessment entails the following procedures to be performed:

 Identify and understand key processes.
 Evaluate the internal control environment and accounting policies

and procedures.
 Perform an analytical procedure on key financial and non-financial

data.
b. IT Audit

 Obtain a high level of the individual companies’ IT systems and
assess their complexity.

 Evaluate internal controls over IT environment.

On the basis of the outcome of the above, we will: 1) conclude on the level
of our reliance on the individual companies’ internal/IT controls and
2) determine the areas of audit focus.
Outcome: 1) Areas of Audit Focus and 2) Planning Materiality

6

3. Plan the Audit and Develop a Tailored Audit Program
According to the preceding step, we will determine the nature of our audit

procedures and the extent of our examination. The timings of performing

these procedures and examinations, however, will be agreed on with the

respective management. At this stage, a tailored audit program that will

address the areas of audit focus will be developed.

Outcome: 1) Interim and Final Audit dates and 2) Tailored Audit Program.

4. Execute the Audit
Execution of the audit includes examining on a test basis, evidence that

supports the amounts and disclosures included in the financial statements,

assessing the accounting principles used and estimates made by the

management, as well as evaluating the overall financial statements by

performing test of details, analytical procedures or a combination of both.

Outcome: 1) Audit Opinion and 2) Value Added Advices.

5. On Going Communication and Updates
We will continue to acknowledge the Group’s management with updates and

development in the respective industry, statutory regulations, accounting

standards and tax laws.

Outcome: News Letters, Seminars, Workshops, etc.

Assistance from Management
Assistance provided by the individual companies’ management is a critical element

in completing our audit in an effective and efficient fashion. Successfully executing

our audit is predicated on the following:

 Availability of key personnel for meetings, inquiries, interviews, discussion on

critical matters and emerging issues, etc.

 Accessibility and timely availability of reports, records and source documents.
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3 Approach & Methodology – cont’d ...

Our style is to work openly 

with you with a view to 

sharing our experience and 

transferring knowledge. 

Our audit procedures, however, will conform to SOCPA requirements for

assurance engagements and will include, but not limited to the following

procedures:

 Obtain understanding of business and the respective accounting risks

 Obtain an overview of internal control structure and significant accounting

policies

 Perform analytical review procedures

 Review of Board, Audit and Credit Committee minutes

 Make enquiries with the individual companies’ personnel on financial and

accounting matters

7
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Fees Composition
We are your partner in success, thus, you deserve the highest standards of

service with a commitment to manage costs effectively and receive value for

money. We estimated the total fees to be SR 265,000 (Saudi Riyal Two Hundred

and Sixty Five Thousand only) as a fair reflection of the value of the service

provided as follows:

Our billing practice is to invoice as follows:

 50% upon commencement of the audit.

 50% upon delivering the draft financial statements.

We recognize that value 

for money is a pre-requisite 

for all business expenditure 

– and professional fees are 

no exception.
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4 Scope & Fees
Scope of Service
The above services and respective fees is for the period ending 2017.

Assumptions
 In case of our reappointment as auditors for the year 2018 we might revise

our fees on the basis of the changes in the Company’s business activities.

 Fees rendered for any additional services will be based on the level of

complexity, time requirements and associated risk and would be agreed upon

prior to any assignment commenced.

 Any out of pocket expenses will be billed to the Company on actual basis.

 Fees calculated is based on the business of the company as per the unaudited

interim condensed financial statements for the period ending 31 December

2016. Any substantial change in the business of the Company will affect our

fees for the current year audit.

Scope     SR

Co-audit of annual financial statements for the year-ended 31 

December 2017

135,000

Co-review of quarterly reviews of financial statements for the 

period ending Jun, Sep 2017 and Mar 2018

105,000

Co-review of the quarterly financial statement for the period  

ending Dec 2017

25,000



Salama Cooperative Insurance Company - Assurance Services

5 Professional Team
We have selected the following professionals to serve Salama:

Effective team work 

improves our ability to 

control audit risk, optimize 

efficiency and provide 

value.
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Mohamed El Ayouty Engagement Partner

He a Certified Public Accountant both locally (SOCPA) and internationally (CPA).
He is a leading expert in Audit, Zakat and Income Tax advisory services of
banking, investment, manufacturing, trading, construction, hospitality, health
care companies with an experience over 20 years.

Idris Atcha Technical Director

He is a Chartered Accountant from the Institute of Chartered Accountants of
England and Wales. Idris represents the Middle East region of Moore Stephens
International Technical Board. He has over 25 years of experience in assurance
and financial advisory services in the UK and in MENA region. His broad
experience in different sectors and expertise in IFRS will contribute significantly
for this engagement as a Technical Director.

Nafeer Khan Engagement Manager

He has been in the profession since the past 14 years during which he has
completed his ACA and ACMA and has been associated with Big Four besides his
current experience with El Ayouty. He has been involved with a diversified list
both audit and business advisory engagements. He will be responsible for the
proper completion of fieldwork activities.

Hassan Hamid Assistant Audit Manager

He has over 15 years of experience in the areas of audit and consultancy. He was
previously associated with one of the big four audit firms. His industry focus is
in banking and insurance, hotel, manufacturing, trading & contracting. He will be
responsible for the overall communication with the client as well as with co-
auditor and coordination of fieldwork activities. He is a specialist in Arabic
financials.

Mohamed El Khoraiby
Information and Risk Management 

Specialist

Mohamed is Senior Consultant in our office specializing in the area of
Information and Risk Management (IRM). Prior to joining El Ayouty, he was
associated with one of the big four firms in Egypt in their Information
Technology Process Assurance department. He has a total 6 years of experience
in IT Audits and Security Assessments in different sectors. He will be
responsible for the IRM assessment and audit.

Mohammed Ayaz Assurance Senior Supervisor

He has been in the profession from the last 11 years during which he has
undertaken his Chartered Accountancy program. He was previously associated
with one of the big four audit firms and has broad experience in the field of
manufacturing, trading and retail, travel, hotel, insurance & contracting. He will
be an integral part of the team and will be the fieldwork in-charge and
supervision of field work activities for this engagement.
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6 Time Table

The timely completion of 

our work and the delivery 

of  our reports will enable 

the clients to meet all its 

regulatory requirements.
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Based on information obtained during our planning and program development
visits we will carry out the audit in accordance with the timetable agreed with the
management. Our management letter will be discussed with the appropriate
level of management before being formally issued. We will carry separate visits
for quarterly reviews.

Provisional audit plan
On appointment - 15 days after appointment

Initial planning
July, August 2017

Initial meeting with the management to agree a timetable, set objectives, identify
any matters of special concern.

Review and discuss an overall risk assessment and arrange instructions to
auditors of the foreign branches

Meet with the Audit Committee and with the Head of Internal Audit to ensure
appropriate co–ordination.

Review of systems and audit program development

We will establish an understanding of your systems of internal control, your
systems and procedures associated with risk management, and the effectiveness
of your internal audit department. We will check the legal division reports and
recommendations, and review the internal audit reports.

A detailed audit program will then be designed with the objective of ensuring key
internal controls are in place and effective enough to have assurance that
financial records can be relied upon.

We will also have to develop a strategy and program to provide comfort that IT
systems and related control procedures are adequate and effective.

Quarterly review
June 2017, September 2017, December 2017, March 2018

The reviewed quarterly financial statements will be issued within three weeks after
the end of the quarter. (In-line with SAMA deadlines)

Interim & final audit
Pre-closing

 A full balance sheet audit will be carried out between November-December 2017 
that will include full verification procedures including obtaining confirmation of 
debit & credit balances.
 Based on interim audit, matters arising during the course will be reported in the 

form of a management letter. 

January 2018 – February 2018
Finalization

The finalization process of financial statements as at 31 December 2017 will
include:

 Roll forward tests to 31 December 2017 (including detailed analytical review and
cut off tests)
 Ensuring disclosure requirements are met.
 Follow up of key audit and accounting matters raised at the pre-closing.
 Final balance confirmations of key external balance sheet assets and liabilities.
 Our final audit report will be issued not later than mid-February in-line with 

SAMA  deadline.

February 2018
Updated management letter will be issued. All correspondence, reports and
financial statements will be provided in Arabic and English.
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We provide a depth as well 

as a breadth of expertise to 

help you grow. Our core 

Strategy is to be, Your 

Partners in Success.

Our Professional Services
We offer a range of integrated services to help you grow, realize and protect your 

wealth. The aim of all of the services offered is to add real commercial value to 

our clients. These services are:

7 About Us
Our Firm
El Sayed El Ayouty & Co (“the firm”) was established in 1954 in Saudi Arabia

Registered with Ministry of Commerce, Jeddah, Saudi Arabia under the license no

35/1/323 dated 20/11/1408H and is managed by three licensed partners in Saudi

Arabia as named below:

Our firm is one of the largest public accounting and consulting firms in Saudi

Arabia and is operating through offices in major cities in Saudi Arabia, Kingdom of

Bahrain and other member firms in GCC. The firm has a team of over 150

professionals holding various professional certificates, e.g. CPA, SOCPA, ACCA,

CIA, CIMA, etc.

Our firm is a member firm of Moore Stephens International Limited (MSIL), one

of the leading 10 international accounting and consulting groups outside the big

four, comprising more than 626 offices of member and correspondent firms in

103 countries around the globe.

Our firm has established excellent working relations with professional advisors,

financial institutions and industrial and commercial organizations, which

strengthens the firm’s capabilities to provide an extensive range of professional

service and constructive advice.

We have our head office in Jeddah, Saudi Arabia with five branch offices in the

following cities:

 Riyadh

 Khobar

 Hassa

 Makkah & Madinah 
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Audit

Zakat and Income Tax Compliance

Risk & Controls Advisory and 
Information System Audits

Business Advisory, Due Diligence and 
Business Valuation

Transaction Processing and Support 
Services

 Mr. El Sayed El Ayouty  Mr. Abdullah Balamash

 Mr. Mohamed El Ayouty  Mr. Mohamed Hanbazaza

 Mr. Amin Saeed Al Ghamdi
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Asia Pacific
20 Firms

44 Offices

Australasia
15 Firms
22 Offices

Europe
145 Firms

298 Offices

Latin America
26 Firms

35 Offices

Middle East
14 Firms

26 Offices

North America
46 Firms

125 Offices
Africa

23 Firms
29 Offices

Moore Stephens member 

firms across the globe 

share common values: 

integrity, personal service, 

quality, knowledge and a 

global view.

Moore Stephens

Moore Stephens International Limited is a global accountancy and advisory

network with its headquarters in London. Since Moore Stephens London was

founded a century ago, Moore Stephens International Limited has grown to be

one of the largest international accounting and consulting groups worldwide.

Today the network comprises 292 firms and 626 offices in 103 countries

throughout the world, incorporating 26,290 people and with fees of more than

US$2,683 million.

Our member firms' objective is simple: to be viewed as the first point-of-contact

for all of your financial, advisory and compliance needs. They achieve this by

providing sensible advice and tailored solutions to help you achieve your

commercial and personal goals.
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Moore Stephens member firms across the globe share common values: integrity,

personal service, quality, knowledge and a global view. It is their commitment to

clients which ensures they provide added value services, as well as a stimulating

career for their people. Moore Stephens International maintains a

cohesive network to ensure modern and comprehensive global services that meet

standards of professionalism and deliver value in each country.

8 About Moore Stephens
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Strategic Objectives & Values

Vision
To be a leading, recognized and highly regarded international accounting and
consulting network and the first choice in our chosen markets.

Mission
To enable member firm success through strong leadership of a cohesive and well
resourced international network with a top-down culture of quality.

Values
 Serious about success

— Quality – no compromise
— Innovation in what we do and how we do it
— Supporting the profitable growth of member firms
— Honest, ethical and open

 Demonstrate our commitment to member firms, their staff and their clients
— Generate trust through integrity and honesty
— Available and responsive
— Proactive and resourceful

Moore Stephens member 

firms across the globe 

share common values: 

integrity, personal service, 

quality, knowledge and a 

global view.
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Our clients come from a 

wide variety of 

backgrounds. But, if one 

feature characterizes them 

all, it's the dynamic and 

complex nature of their 

financial interests that 

span national boundaries 

and different business 

sectors.
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Construction

 Saudi Binladin Group  Saudi Bauer Foundation Contractors Ltd.  Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

 Mohamed Binladin Company  Ahmed Hamad Al Muhana Contracting Est.  Hitachi Zosen Corporation.

 Nesma Holding Co. Ltd. and its Subsidiaries & Affiliated Cos. (30 Companies)  KHD Humbolt Wedag A.G.

 Jeddah Holding Co.  Saudi Arabian Parsons

 King Abdul Aziz Endowment Development Project Of the Holy Mosques – Makkah

9 Our Prominent Clientele

Insurance, Leasing and Real Estate

 Al Ahli Takaful Company  Dar Al Motagrah For Installments Company  Dar El Ousoul financial Consultations
 Salama Cooperative Insurance Comcompany  Arabian Shield Co-Operative Insurance Company  Al Mehisini For Development & investment Group

 Al Wataniya Cooperative insurance company
 Al Maqam International Real Estate Development

Co., Ltd
 Project Management & Development Company

Real Estate Ltd.

 United Cooperative Assurance
 Al Bait National Holding Group For Development

Co., Ltd.
 The National Real Estate Co.

 Al Aman Insurance And Reinsurance Brokers
Company Ltd..

 Ajil Financial Services Company  United Commercial Agencies Ltd. (Ins. Co.)

 Green Shield Alliance Insurance Brokers  United Real Estate Company  Jeddah Holding Co.

Maintenance and Services

 Xenel Industries Limited (Holding) and its
Subsidiaries & Affiliated Cos. (4 Companies)

 Universal Car Rental Co. Ltd. (Budget – Rent a Car)
 Saudi Investment Group and Marketing Ltd.

(SIGMA)

 Saudi Services and Operating Co. Ltd. (SSOC)  Safa General Contracting & Enterprises Co. Ltd.  Globe Marine Services Co.

 Al Karam Al Arabi for Catering Co. Ltd.  Al-Nimran and Consultancy Firm  Projects and Trading Co. (El-Angrai)

 Saudi Diyar Co. Ltd.  Saleh and Abdulaziz Abahsain Co. Ltd.  Saudi Aircraft Services Co. Ltd. (Caltex)

 El Redwan Holding Co.  Saudi Cyprian Construction Co. Ltd.  Dar – Al Nakhabh for Medical Services

 Freyssinet Saudi Arabia Co.  Steidle S.A. Co. Ltd.  Egon Zehnder International

 Al- Arabi Decoration Establishment.  First Car Rental Co. Ltd.  Arabian Services Group Ltd.

 Jamjoom Wescon Saudi Arabia Co. Ltd.  Industrial Contracting (INCO)  Price Arabia Co. Ltd
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Hospitality, Travel and Tourism

 National Company for Tourism (SYAHYA)  Saudi Tourist and Travel Bureau  Zahret Al – Sharq Hotel

 Sheraton Jeddah Hotel  Al Mojil Travel Agency  Al – Yamamah Hotel

 Sheraton Makkah Hotel  Areen Travel  Trident Hotel – Khamis Mushait

 Marriott Jeddah Hotel  Zahid travel Agencies Co. Ltd.  Al- Gosaibi Hotel

 Red Sea Palace Hotel  Al-Awad Travel Agency  Al- Nimran Hotel

 Attar Travel Ltd.  Al Ghazal Travel Agency  Space Agency for Tourism

 Universal Travel Agencies Co. Ltd

Trade & Manufacturing

 Al-Kalah Industrial and Commercial Co.  International Maritime Agencies Ltd.
 Saudi Research & Development Corporation

(REDEC)

 Tabouk Cement Co.  Al Nahda Medical Co.  Zahid Tractor & Heavy Machinery Co. Ltd.

 Arabian Vehicles & Trucks Industry Co. Ltd.  General Machinery Agencies  Saddik & Mohamed Attar Co.

 Brothers Commercial Co.  Arabian Establishment for Shipping Ltd.  Al Kamal Import Office Co. Ltd.

 Ibrahim Shaker Co.  Kattan & Anaam Furniture Co.  Bajrai Group

 Hassan G. Shaker Co.  Al-Kifah Ready Mix and Block Factory  Al Yamama Cement Company

 Khalifa Al – Saif Auto Co.  Omar Bin Siddiq Co.  Jeddah Cable

 National Factory for Can Ends Ltd. (NAFCEL)  Saudi Paints Co.  Saudi Marketing Company

 Fakieh Poultry Farm  Ahamed Hamad Al Gosaibi & Bros. Co.  Edwan Group

 Al-Sorayai Carpet Factory  Oasis Sykes Company Limited  Abahsain Co. Ltd.

 Abdullah & Nasser Al Soraya Co.  Abdullah Zaid Al Hindi and Bros. Co.  Industrial Supplies Development Co. Ltd.

 Oasis Ameron Company Limited

Our clients come from a 

wide variety of 

backgrounds. But, if one 

feature characterizes them 

all, it's the dynamic and 

complex nature of their 

financial interests that 

span national boundaries 

and different business 

sectors.
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Our clients come from a 

wide variety of 

backgrounds. But, if one 

feature characterizes them 

all, it's the dynamic and 

complex nature of their 

financial interests that 

span national boundaries 

and different business 

sectors.

Health Care

 Bakhsh Hospital  United Medical Group Company  Makkah Medical Center

 Bugshan General Hospital  Al- Mousa Medical Hospital  El Mostaqbal Hospital

 Al- Yousif Hospital for Medical Services

Non-for-Profit

 Dar El Hekmah College  Al-Hasa Irrigation and Drainage Authority  Muslim World League

 Jamiat Al Bir – Al Madinah Al Munawarah  Al Jamiah Al Khaireya – Makkah Al Mukarramah
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Great terms enhance your 

rights, limit your liabilities, 

cover common areas of 

dispute, and place a time 

limit for notification of 

defects and....

Look so much more 

professional.
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The following terms of business apply to engagements accepted by the firm. All

work carried out is subject to these terms except to the extent that changes are

expressly agreed in writing.

Our Responsibilities
We will conduct our audit in accordance with the generally accepted auditing

standards applicable in the Kingdom of Saudi Arabia and the Kingdom’s

commercial laws. These standards require that we plan and perform the audit to

obtain a reasonable assurance that the financial statements are free of material

misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidence that

supports the amounts and disclosures included in the financial statements. It also

includes assessing the accounting principles used and estimates made by the

management, as well as evaluating the overall financial statements presentation.

Our audit should not be relied upon to discover all defalcations or other

irregularities that may have occurred, but their discovery, if they exist, may result

from the audit tests we undertake and we will report such cases.

In addition to our report on the financial statements, we expect to provide you

with a report that highlights material weaknesses in accounting and control

systems which come to our attention in due course.

While our reports and advice may be a factor to be taken into account when

deciding whether or not to proceed with a particular course of action, you remain

responsible for any commercial decision you make. Regards to the restrictions on

the scope of our work and other factors, commercial & otherwise, of which you

or your other advisers are, or should be, aware of by means other than our work

must be taken into consideration.

Salama’s Responsibilities
The Company is responsible for the following:

 Proper recording of transactions, safeguarding of assets, maintaining of

general ledgers, journals in Arabic and the preparation of the financial

statements.

 Do everything in your power to contribute to the management of

engagement risks. The management of risks attributed to factors outside the

scope of the assignment or beyond the reasonable control of the firm will be

your sole responsibility.

 Implementation and maintaining controls for the prevention and detection

of frauds.

 Provide a written confirmation concerning representations made to us in

connection with the audit.

Intellectual Property Rights
We retain all copyright and other intellectual property rights in everything

developed either before or during the course of an engagement including

systems, methodologies, software and know-how.

We also retain all copyright and other intellectual property rights in all reports,

written advice or other materials provided by us to you although you will have

the full right to use these materials within your own organization. If you wish to

make use of these materials outside your own organization, this will require our

permission.

10 Terms & Conditions
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