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 تقریر مراجعي الحسابات المستقلین

 إلى السادة المساھمین في شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني
  (شركة مساھمة سعودیة)

 

 الرأى

("الشركة"), و التي تشتمل   –شركة مساھمة سعودیة  –لقد راجعنا القوائم المالیة لشركة عنایة السعودیة التعاونیة للتأمین 
وقوائم عملیات التأمین والفائض المتراكم، وعملیات المساھمین، الدخل  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١قائمة المركز المالي كما في على 

المساھمین، التدفقات النقدیة لعملیات التأمین، والتدفقات النقدیة لعملیات المساھمین  الشامل للمساھمین، التغیرات فى حقوق
 .٢٦ إلى ١من  مة و اإلیضاحات التفسیریة األخرىملخص بالسیاسات المحاسبیة الھا للسنة االمنتھیة في ذلك التاریخ و

  في رأینا ، إن القوائم المالیة المرفقة :

  م، ونتائج عملیاتھا ٢٠١٧دیسمبر  ٣١تظھر بعدل ، من كافة النواحي الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في
التاریخ وفقأ للمعاییر الدولیة للتقریر المالي والمعدلة من قبل مؤسسة النقد وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة فى ذلك 

 العربي السعودي (ساما) بشأن المحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل.
 

  أساس الرأى
 

ً  بالمراجعة قمنا لقد  المعاییر تلك بموجب إن مسؤولیتنا العربیة السعودیة. المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولیة للمعاییر وفقا
 الشركة عن مستقلون ونحن .تقریرنا " في المالیة القوائم مراجعة حول "مسؤولیات مراجعي الحسابات قسم في توضیحھا تم

كما أننا التزمنا  المالیة، للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة المھنة وآداب سلوك وفقاً لقواعد
ً لتلك األخالقیة األخرىبمسؤولیاتنا  أساس  لتوفیر ومناسبة كافیة علیھا حصلنا التي المراجعة أدلة أن ونعتقد القواعد. وفقا
 إلبداء رأینا.

 
 للمراجعة الرئیسة األمور

 
 للقوائم مراجعتنا عند البالغة لھا األھمیة المھني، حكمنا بحسب كانت، التي األمور تلك ھي للمراجعة الرئیسة إن األمور

ً  ولم نقدم فیھا، رأینا تكوین وعند ككل،  المالیة للقوائم مراجعتنا سیاق في ھذه األمور تناول تم وقد .الحالیة للسنة المالیة   رأیا
  بالنسبة إلى لألمر المدرج أدناه، فإن وصفنا لكیفیة معالجة مراجعتنا لھذا األمر موضح أدناه: .األمور تلك في منفصال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  

  
  

  
 



  
 (تتمة) تقریر مراجعي الحسابات المستقلین

 إلى السادة المساھمین في شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاوني
  (شركة مساھمة سعودیة) 

  
 ( تتمة) للمراجعة الرئیسة األمور

  

سي للمراجعة سي في مراجعتنا   أمر رئ ة معالجة األمر الرئ  ف
ة لاللتزامات  م المطالب النهائ الناشئة عن عقود تقی

  التأمین
 

تحت ت الباطلمارصید  غبل،  ٢٠١٧ر یسمبد ٣١في  كما
 لمبلغا رغی دةلمتكبا تالباطلما التسویھ والذى یشمل على

 حإلفصاتم ا كما وديسع لیار ألف ٤٩،١٣٧مبلغ  عنھا
  لمالیة.قوائم الافي  ٧ح رقم إلیضاافي  عنھا

 

درجة كبیرة ب لعقود التامینیتضمن تقدیر التزامات النھائیة 
تستند االلتزامات على أفضل تقدیر للتكلفة  على الحكم.

لم یتم تسویتھا في  والتىالنھائیة لجمیع المطالبات المتكبدة 
، باإلضافة إلى و لم یتمسواء تم اإلبالغ عنھا أ ،محددتاریخ 

  .المطالباتإدارة تلك تكالیف 
 

 دةلمتكبت االباطلم، تتضمن تقدیرات اعلى وجھ الخصوص
واستخدام التوقعات اإلكتواریة عنھا  لمبلغا رغی نلكو

(على األسالیب واإلحصائیة تقدیرات ھامة. مجموعة من 
طریقة بورنیثیتر  ،طریقة سلسلة السلمسبیل المثال. 

تستخدم من  نسبة الخسارة المتوقعة الخ) طریقة، فیرغسون
قبل الخبیر اإلكتواري لتحدید ھذه التقدیرات. تستند ھذه 

سالیب إلى عدد من االفتراضات الصریحة أو الضمنیة األ
  المتعلقة بقیمة التسویة المتوقعة وأنماط تسویة المطالبات.

 

اعتبرنا ھذا أمًرا رئیسیًا في مراجعة الحسابات نظًرا ألن 
استخدام افتراضات اإلدارة وحكمھا المھني یمكن أن یؤدي 

ً في  ربحیة إلى ارتفاع أو انخفاض (انحراف) ھام نسبیا
  الشركة.

 یرجى الرجوع إلى السیاسات المحاسبیة الھامة, اإلیضاح 
 ٢ و االیضاح  (د) ٢ في القوائم المالیة ، اإلیضاح ٢رقم 
الذي یشرح منھجیة التقییم المستخدمة من قبل الشركة (ھـ) 

 والمالحظة التي توضح األحكام والتقدیرات الھامة.
تم اإلفصاح عن المطلوبات للمطالبات المستحقة بما في 

والمطالبات  المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھاذلك 
على  ٧المتكبدة وجدول تطویر المطالبات في اإلیضاح 

البیانات المالیة. وقد تم اإلفصاح عن نھج الشركة في 
من  ٢٠ االیضاحالمطالبة بإدارة المخاطر ذات الصلة في 

  .حات المرفقةاالیضا

 
 
من  المتبعةالرئیسیة  اإلجراءات الرقابیةتقییم اقمنا بفھم وقد ل

وتكوین  المطالباتفیما یتعلق بعملیة إدارة قبل الشركة 
اإلحتیاطات الفنیة من حیث إكتمال ودقة بیانات المطالبات 

  .ةاإلكتواری اتلمستخدمة في عملیة تكوین االحتیاطیا
 

لخبرة اإلدارة موضوعیة القدرات والوكفاءة ال لقد قمنا بتقییم
  المھنیة. ھموخبرات تھممن خالل فحص مؤھال

  
البیانات للتحقق من دقة كافیة  مراجعةلحصول على أدلة ل

قمنا بفحص ، ةاإلكتواری اتالمستخدمة كمدخالت في التقییم
األساسیة على أساس العینة، اكتمال ودقة بیانات المطالبات  ،

ت الباطلما تقدیرلكتواري للشركة المستخدمة من قبل إ
 مع السجالت المحاسبیة.بمطابقتھا عنھا  لمبلغا رغیدة لمتكبا
  

تم اإلستعانة بخبیرنا ، لتقییم منھجیة وإفتراضات الشركة
اإلكتواریة الشركة ممارسات  وتقییم لفھماإلكتواري 

إطمئنان من أجل الحصول على  وإلحتیاطات الفنیة المكونة.
اإلكتواري بما  قام خبیرناللشركة، اإلكتواري بشأن التقریر 

 یلي:
  

  تتسق تقییم ما إذا كانت منھجیات الشركة اإلكتواریة 
 ومع الفترات السابقة. القطاع مع تلك المستخدمة في 

 
  نسب متضمنة تقییم االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة

قمنا المطالبات.  جملمطالبات ، والتكرار المتوقع وحا
المبنیة مقارنتھا مع توقعاتنا بفتراضات اإله ھذ بتقییم
ومعرفتنا االتجاھات الحالیة  ،الخبرة التاریخیةعن 

 .بھذا القطاع
  مع طرق االحتساب مالئمةاستعراض مدى  

االفتراضات المستخدمة واألمور الحساسة 
  لالفتراضات األساسیة

  
   

  

   
  

  
  

  
 



  
 (تتمة) تقریر مراجعي الحسابات المستقلین

 المساھمین في شركة عنایة السعودیة للتأمین التعاونيإلى السادة 
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  م٢٠١٧معلومات أخرى مدرجة في التقریر السنوي للشركة للسنة 

 
ركة  ركة. تتكون  " المجلس"ھوإن مجلس إدارة الش نوي للش ؤول عن المعلومات األخرى الواردة في التقریر الس المس

ركة، بخالف القوائم المالیة وتقریرنا عنھا. من  ٢٠١٧المعلومات االخرى من المعلومات الواردة في تقریر عام  نوي للش الس
  المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ تقریرنا ھذا.

  
تنتاج  ان رأینا حول كال التأكید أو االس كل من أش القوائم المالیة المرفقة ال یغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي ش

  حولھا.
  

ؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، والنظر فیما إذا كانت  فیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة ، فإن مس
كل  قة بش لنا علیھا خالل المراجعة، أو المعلومات األخرى غیر متس جوھري مع القوائم المالیة، أو مع المعرفة التي حص

  تظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري.
  

  .وعندما نقرأ المعلومات األخرى ، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري، نكون مطالبین باالبالغ عن األمر للمكلفین بالحوكمة
 

  بالحوكمة عن القوائم المالیة مسؤولیات اإلدارة والمكلفین 
  

ً للمعاییر العادل، وعرضھا المالیة القوائم إعداد عن مسؤول مجلس االدارة إن المعدلة من قبل و لماليا ریرتقلل الدولیة وفقا
 األساسي،الشركات ونظام الشركة  مؤسسة النقد العربي السعودي فیما یتعلق بالمحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل وأحكام نظام

سواء  جوھري أي تحریف من خالیة مالیة قوائم إعداد من ملتمكینھ ضروریة، مجلس االدارةراھا یوعن الرقابة الداخلیة التي 
   .خطأ أو غش بسبب

  
ؤول مجلس االدارة فإن المالیة، القوائم إعداد وعند ركة تقییم عن مس ركة البقاء على مدى قدرة الش تمرة كش  وعن مس

ستخدام باالستمراریة، العالقة ذات عن األمور الحال، مقتضى بحسب اإلفصاح ساس وا سبة، في االستمراریة أ لم  ما المحا
   .بخالف ذلك واقعي خیار ھناك لیس أو عملیاتھا، إیقاف أو الشركة لتصفیة نیة لدى مجلس اإلدارة ھناك تكن

  
  .في الشركة المالي التقریر عملیة على اإلشراف عن المسؤولون ھم بالحوكمة إن المكلفین

 
  الحسابات المستقلین عند تدقیق القوائم المالیة مراجعيمسئوولیات 

  
جوھري سواء كان ناتج عن  تحریفتتمثل اھدافنا فى الحصول على تاكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من 

دار تقریر مراجع توي عاِل من التأكید، إال  يالغش او الخطأ، وإص من رأینا. إن التأكید المعقول ھو مس ابات الذي یتض الحس
عودیة  مانا على أن المراجعة التى تم القیام بھا وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربیة الس أنھ لیس ض

ف دائما عن  تكش أ التحریفات عن الغش أ تحریفس و الخطأ وتَُعد جوھریة، بمفردھا أو فى جوھري عند وجوده. تنش
مجموعھا، إذا كان یتوقع بشكل معقول بأنھا ستؤثر على القرارت االقتصادیة التى یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم 

  المالیة. 
  

نا  عودیة، فإن یة للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربیة الس قاً للمعاییر الدول نمارس الحكم المھني وكجزء من المراجعة وف
  ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:

  

  جوھریة فى القوائم المالیة، سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطأ، وتصمیم وتنفیذ  تحریفاتتحدید وتقییم مخاطر وجود
إجراءات المراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة ألن تكون أساساً إلبداء رأینا. یُعد 

خطأ، ألن الغش قد ینطوي على جوھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن ال تحریفخطر عدم اكتشاف أي 
 تواطئ او تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة.

  
  

  

   
  

  
  

 
  



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


















ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر   )سعود

١٣ 

ة ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  
ة  - س م واألنشطة الرئ   التنظ

ة وفقا لقرار وزارة التجارة تأسست  ة السعود ة في المملكة العر ة مساهمة سعود شر ة")،  ة للتأمین التعاوني ("الشر ة السعود ة عنا ق /٩٨ة رقم والصناع شر
ع األول  ١٦وتارخ  ـ ه١٤٣٣ع األول ر ٢٧بتارخ  ٤٠٣٠٢٢٣٥٢٨موجب السجل التجار رقم تم تسجیلها  م)، و٢٠١٢فبرایر  ٨هـ (المواف ١٤٣٣ر

  م).٢٠١٢فبرایر  ١٩(المواف 
سي المسجل:و  ة الرئ ما یلي عنوان الشر  ف

ة سائي بنا   احمد غالب الع
  ةش االمیر سلطان منطقة الروض ٨٤٣٣رقم ص.ب. 

  ٢٣٤٣٥جدة 
ة  ة السعود   المملكة العر

ة: ما یلي فرع الشر   ف
ع         الفر                  رقم السجل التجار      
ض         الرا                ١٠١٠٤٢١٨٧١    

ة  موجب المرسوم الملكي رقم م/مرخص لها مزاولة الشر ادئ التأمین التعاوني  ة على أساس م ة السعود رجب  ٢٧تارخ و  ٤٩أعمال التامین في المملكة العر
ة في تا٠م)٢٠١١ یونیو ٢٧هـ (المواف ١٤٣٢رجب  ٢٥وتارخ  ٢٢٤م) وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٠١١ یونیو ٢٩هـ (المواف ١٤٣٢ رخ انت الشر
سها ة  تاس ة للمساهمین المؤسسین السعودیین والمساهمین من خالل االكتتاب العام بنس ة من رأس المال وهي%٧٧مملو ق ة المت ة  %٢٣، أما النس فهي مملو
ة في السوق  .ن غیر السعودیینللمساهمی ة تم إدراج الشر ة  (تداول)  المال  .م٢٠١٢فبرایر  ٢٧ بتارخالسعود

االت والتمثیل  ما في ذلك إعادة التأمین أو الو ه  ة في مزاولة أعمال التأمین الصحي التعاوني واألنشطة المتعلقة  الوساطة في و مراسلة والتتمثل أغراض الشر
ة ا سالمملكة العر ة وفقًا لعقد تأس ة واألنظمة  لسعود ة المعمول بهاالشر ة السعود ة مرخص لها ، في المملكة العر  الصحي ل التأمینالكتتاب أعماشر

ة  ٠فقط اتهاوقد بدأت الشر   .م٢٠١٣ینایر  ٧التجارة في  عمل
ات الموافقة من  ة خطا ة  مؤسسةاستلمت الشر ما یتعل بتعدیل اللوائح الداخل ة التجارة واالستثمار ف ة لتلالنقد السعود ووزارة المال ع مكون متوافقة لشر

ة في  ة العامة للشر ات. عقدت الجمع ه تمت الموافقة على ١٤٣٨رمضان  ١١المواف  ٢٠١٧یونیو  ٦القوانین الجدیدة للشر ناًء عل اللوائح  هـ و
ة الجدیدة.   الداخل

ة الهامة -٢ اسات المحاسب أسس اإلعداد وملخص الس  
المعاییر   -أ ان االلتزام   ب

ة عن ة المعدلة من مؤسسة النقد العري السعود للمحاس ة للتققارر المال ة وفقًا للمعاییر الدول ة للشر اة تم اعداد القوائم المال ة الدخ الز ل والتي وضر
ة  ة الصادر عن المجلي الدولي لمعاییر المحاس ة للتقارر المال ع المعاییر الدول ة ااستثناء تطبی تتطلب تطبی جم ار المحس ) " ١٢( لدولي رقممع

ار رقم ( ة ٢١ضرائب الدخل" والمع اة وضر ة _ "الرسوم" من حیث عالقتها مع الز ة للتقارر المال م للدخل . وفقًا ا) من لجنة تفسیر المعاییر الدول تعم
ال٢٠١٧ابرل  ١١الصادر بتارخ  ٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩مؤسسة النقد السعود رقم  ما یتعل م وعدد من التعد ة المحددة الالحقة ف ح ت التوض

ة الدخل على اساس رع سنو وتحمیلها على قائمة حقوق المساه اة وضر ة الدخل , تم احتساب استحقاق الز اة وضر ة على الز  مین تحتالمحاس
قاة .   بند االراح الم

ة تتواف  اة والضر الز ة المتعلقة  ة المحاسب اسة الشر ما ان س مات الجدیدة الصادرة عن مؤسسة النقد العري السعودو ی هذة فإن تطب مع التعل
ة ا الغ التي تم عرضها في السنوات الحال ة او الم ة او المعالجات المحاسب اسات المحاسب  قةو الساالتوجیهات لم ینتج عنه أ تغیرات في الس

 العرضأسس   -ب
ة وفقا لمبدأ التكل مة العادلة من خالل قائمة الدخل . تعرضاعدت هذه القوائم المال الق اس االستثمارات  استثناء ق ة  ة فة التارخ ز قائمة المر الشر

ة خالل  عة النظام استثناء الود ة  ات المال ة وسداد المطلو ى عشر شهرًا ترة اثنفالمالي عموما من حیث السیولة . من المتوقع استرداد الموجودات المال
ة .من تارخ الق   وائم المال

ات ات التأمین وعمل ات مستقلة لعمل ة تحتفظ بدفاتر حسا ة، فإن الشر ة السعود ات نظام التأمین في المملكة العر أما  .المساهمین وفقًا لمتطل
ًا في عهدة الشر حتفظ بها فعل ات المساهمین ف ات التأمین وعمل عمل ل واضح  ة.الموجودات المتعلقة  ش یتم تسجیل اإلیرادات والمصروفات العائدة 

ل نشا ة بواسطة اإلدارة ومج. أل من هذین النشاطین في الدفاتر الخاصة  ات المشتر لس اإلدارة على یتم تحدید أسس توزع المصروفات للعمل
ة.أسس ثابت
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ة ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

ة الهامة -٢ اسات المحاسب (تتمه) أسس اإلعداد وملخص الس  
 (تتمه) العرضأسس   -ب

التالي: ات التأمین یتم توزعه  ة فإن الفائض من عمل  وفقا للنظام األساسي للشر
 

%٩٠ المساهمون   
%١٠ حملة الوثائ  

 ١٠٠%  

ات المساهمین. ع العجز یتم تحمله من قبل عمل ات التأمین فإن جم   في حالة نشوء عجز عن عمل
  

  التشغیل والعرض عملة -ج

ة  ارة عملة التشغیل السعود  الرالتم عرض هذه القوائم المال ة وتم تقرب اعت الرال للشر ة المعروضة  ع المعلومات المال جم
ح ما لم السعود .خالف ذلك تحدیداً  یتم تحدید، ألقرب ألف صح  

ة الهامة -د اسات المحاسب   ملخص الس
ة للسنة  قة مع تلك المستخدمة في اعداد القوائم المال ة متطا عة في اعداد هذه القوائم المال ة الهامة المت اسات المحاسب ان الس

ة على ال الت التال استثناء اعتماد التعد قة  . معاییر القائمةالسا  
ان الت الب ار / التعد  المع

ة الدولي  ار المحاس الت على مع ادرة اإلفصاح".  - ٧تعد ة: م ان التدفقات النقد ال"ب ة الدولي رقم   ت فيتتمث التعد ار التقارر المال ٧مع  
اتها الناشئة عن انشطة  م إفصاحات حول التغییرات في مطلو انات بتقد ة الك ل مطال ل ذما في  -التمو لك 

ة (مثل ة والتغیرات غیر النقد الت أراح أو خسائر صرف العم من التغییرات الناشئة عن التدفقات النقد
ذلك ست  انات ل ة). عند التطبی األولي للتعدیل ، والك قارنة متوفیر معلومات حیث ییتطلب  مطلوب األجنب

قة.   للفترات السا

 

الت أن ت ة وضح التعد ار الدولي للتقارر المال ات اإلفصاح في المع ُتطب  "اإلفصاح عن - ١٢متطل
انات األخر ، بخالف تلك الواردة في الفقرات  انات عن B١٦ - B١٠االهتمامات في الك مصلحة في  الك

عة أو مشروع مشترك أو شرك (أو جزء من حصتها في مشترك ة تا ة زمیلة) المصنفة  شر مشروع أو شر
عدة مصنفة)( ع . أو المدرجة في مجموعة مست  محتفظ بها للب

 

ار  ة مع ١٢الدولي رقم المحس  

ة ز المالي او اداء الشر ة , المر اسات المحاسب س له أ تأثیر على الس الت اعاله ل   ان تطبی التعد
  

ة  اس الح –ادوات مال   تسجیل اولي وق
ات  ة من مطلو ة .تتكون االدوات المال   وموجودات مال

 

ض , واعادة تامین مستحقة ال حة , اقسا تامین مستحقة الق مه , ودائع مرا ة من نقد وما في ح ض, ذمتتكون الموجودات المال م ق
ات نق اط ات قائمة واحت ة من مطلو ات المال ات المساهمین, تتكون المطلو , استثمارات ومبلغ مستح من عمل ة اخر مدینة اخر  , د

ا الغ مستحقة لجهات ذات عالقة وعض المطلو ات المساهمین , م ض , مبلغ مستح الى عمل ت رصید اعادة التامین مستح الق
  االخر .
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ة الهامة -د اسات المحاسب (تتمه) ملخص الس  
خ االعتراف   تار

ع  ة طرف فیتم االعتراف بجم ه الشر ح  ة اوال في تارخ المتاجرة أ التارخ التي تص ات المال االموجودات والمطلو م ي االح
ة   . لألدوات التعاقد

ة اس االولي لألدوات المال   الق
متها العادلة  ق ة  ة في البدا ع االدوات المال ةتكالیف  اإلضافة اليتقاس جم طةاخر  اضاف اشرة الى االق مرت  - صدارناء أو االتم

ستند  متها العادلة من خالل قائمة الدخل ,  ق ة غیر المدرجة  ات المال ة والمطلو دوات صنیف االتهذا ینطب على الموجودات المال
ة وخصائصها . ه اقتناء االدوات المال اإلدراج األولي للغرض التي تم ف ة    المال

مهفي  النقد وما   ح
م ة ثالث أ هیتكون النقد وما في ح حة ال تتجاوز مدة استحقاقها األصل   شهر .من االرصدة لد البنوك والنقد وودائع المرا

حة   ودائع مرا
مة الق ز المالي  عد ثالث أشهر في قائمة المر حل تارخ استحقاقها االصلي  حة التي  ة تدرج ودائع المرا تم العادل في البدا ة و

التكلفة المطفأة  اسها الحقًا  مة .ق   استخدام طرقة العائد الفعلي ناقصًا أ انخفاض في الق
  االستثمارات

ما في ذلك مصروفات  مة العادلة للثمن المقابل المقدم  ارها الق اعت التكلفة  ة  ع االستثمارات في البدا المتصلة  القتناءاتسجل جم
مة  الق ة  ة تسجیل الموجودات المال اشرة االستثمار . یتم في البدا ذا إالستثمارات قتناء االالعادلة زائدًا تكالیف المعامالت العائدة م

مة العادلة من خالل قائمة الدخل . الق ة مسجلة    لم تكن الموجودات المال
مة العادلة لالستثمار  ة على األ اتتستند الق مة العادلة التقدیرة سعار المعلنة لألوراق المال لعادلة مة اقیر الیتم تقد .المتداولة أو الق

ة ال استعمال العمولة للبنود للبنود التي تدفع علیها عمولة بناءً  على التدفقات النقد ص و وخصائالتي لها ذات الشر مخصومة 
  المخاطر.

  

مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق   االستثمارات 
مة العادلة من خالل قائمة  الق صورة تصنف االستثمارات على انها مدرجة  اس االستثمار  ان ق اإلم ان  ها عتمد علیالدخل إذا 

ة الموثقة المعت قا لالستراتیج مة العادلة من خالل قائمة الدخل مطا الق ان تصنیف االستثمارات على انها مدرجة  ة  مدة لدو الشر
مة العادلة من خالل قائمة الدخل  الق ا. تدرج االستثمارات المصنفة على انها مدرجة  اعت التكلفة  ة  مة اارها في البدا لعادلة لق

مة العادلة في قللثمن المقدم ع التغیرات في الق مة العادلة مع تسجیل جم الق اس هذه االستثمارات  عد الحقًا ق ات ائمة عم.  ل
  المساهمین.

  

  استثمارات محتفظ بها حتى تارخ االستحقاق
ة غیر المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو المجداالستثمارات المحتفظ بها حتى تارخ االستح رخ دة وتواقاق تصنف الموجودات المال

ة أكیدة وقدرة على االحتفا بها حتى االس ة ن ان لد الشر       تحقاق .استحقاق ثابتة على أنها محتفظ بها حتى االستحقاق إذا 
التكلفة المعدلة استعما تسجل االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق     ل طرقةمبلغ اطفاء األقسا أو الزادة في الخصم 

 احتساب العمولة السائدة .
مة االستثمارات یتم ه إن أ رح أو خسارة في ق ات المساهمین التعدیل وفقًا  مة إنخفاض في قائمة عمل  . في الق
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ة الهامةملخص  -د اسات المحاسب   الس
 

 االقساط المدینة
ة غبیر المشتقة    ذات الدفعات الثابتة أو المجددة .تمثل األقسا المدینة الموجودات المال

  

ن م الغ التي ال  ة المستحقة من عقود التامین ناقص مخصص الم تت قًا إلجمالي األقسا الم ا تحصیله تسجل األقسا المدینة ط
ن مخصص مقابل ا. ینم  مة في حالة إلتكو امل المبلغ . یتم شطب الدیون المعدومة حإعدم نخفاض في الق ة تحصیل  ان ال م

  تكبدها .
  تكالیف اقتناء الوثائ المؤجلة

ما یت ة التي یتم انفاقها ف اشرة االضاف عات الداخلیین والوسطاء والتكالیف الم الالعمولة المدفوعة إلى موظفي المب حصول على عل 
ارها أصل غیر ملموس . یتم الحقًا إطفاء التكالیف المؤجلة  اعت  فترات على مد الوثائ ألقتناءعقود التأمین وتجدیدها ثم رسملتها 

  كتساب األقسا .إین المتعلقة بها هذه التكالیف وذلك حال عقود التام
  

  الموجودات غیر الملموسة 
ع توفیر مناف ل مستقل وتستط ش ة ال وجود فعلي لها ولكن یتم تحدیدها  ع الموجودات غیر الملموسة هي موجودات غیر نقد

ة وقد إ ة مستقبل سبب أحداث وقعت في الساب . یتم إقتصاد ة الح فیها  د مقابل نق قتناء الموجودات غیر الملموسةإكتسبت الشر
التكلفة ناقصُا ا اشرة . تدرج الموجودات غیر الملموسة  ع التكالیف األخر المتعلقة بها م سعر الشراء وجم لمتراكم اطفاء إلوتقاس 

مة إن وجدتوالخسارة من اإل ات التامین. نخفاض في الق   في قائمة عمل
ما یلي الفترات  الموجودات غیر الملموسة للمنافع ا التقدیرةف  لمتصلة 

  السنوات
 برامج حاسب آلي ٤
ص ٤   تراخ

ة تب   االثاث والتجهیزات والمعدات الم
حتسب االأ یتم تسجیل مة .  التكلفة مخصومًا من االستهالك المتراكم وأ انخفاض في الق ستهالك الثاث والتجهیزات والمعدات 

ة التقدیرة للموجودات  ما یلي االعمار االنتاج ة للموجودات . ف غرض لعلى أساس القسط الثابت على مد األعمار االنتاج
 : اإلستهالكاحتساب 

 
  السنوات
 العقارات المستأجرةتحسینات علي  ٣
 أجهزة الحاسب اآللي ٤
ارات ٥  س

 االثاث والتجهیزات والمعدات ١٠إلي  ٤
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ة الهامة -د اسات المحاسب (تتمه) ملخص الس  
ة تب   (تتمه) االثاث والتجهیزات والمعدات الم

ة واألتتم مراجعة  ق م المت ة وطرقة اإلعمار اإلالق ة إذا اقتضى األنتاج ل فترة مال ة  راجعة م یتم مر.ستهالك وتعدیلها في نها
مة عندما تشیر األاإل مة الدفترة نخفاض في الق ة استرداد الق ان ج م ادراتیحداث أو التغیرات في الظروف إلى احتمال عدم ام
المثل تسجل الخسائر الناتجة عنللفترة ,  المتراكمستهالك اإل ات التأمین على اساس فعلي . و  االنخفاض إن وجد, في قائمة عمل

ات التأمین . مة إن وجد في قائمة عمل   في الق
مة الموجودات ذات العالقة أو  ات التامین. أما التحسینات التي تزد في ق انة على قائمة عمل تحمل مصروفات اإلصالح والص

فتتم رسملتها . صورة جوهرة اتطیل أعماره  
ات ة المطلو فا   فحص 

ة أم ال وذلك عن طر اف ات التأمین المدرجة  انت مطلو م ما إذا  ز مالي بتقی ل قائمة مر ة في تارخ  م استخدا تقوم الشر
مة  م أن الق موجب عقود التامین . وٕاذا أظهر التقی ة  ة المستقبل ات التامیتقدیر التدفقات النقد االدفترة لمطلو ة في ضوء ن غیر  ف

ات التامین والفائض المتراكم  ة التقدیرة عندئذ یتم فورًا تسجیل العجز في قائمة عمل ة المستقبل ن مخصص تم تكو و التدفقات النقد
اطي عجز في أقسا التأمین) احت ة (تم اإلفصاح عنه    . مقابل مخاطر التامین غیر المنته

ات خالل ال تقوم  افة المطال الفعل سداد  ات غیر المسددة نظرًا ألن من المتوقع أن یتم  اتها مقابل المطال ة بخصم مطلو الشر
ز المالي .  سنة واحدة من تارخ قائمة المر

الغ  مستحقة الدفع الالذمم الدائنة والم  
الغ المطلوب سدادها في المستقبل مقابل   ات مقابل الم م تدرج المطلو ضاعة والخدمات التي یتم الحصول علیها سواء تم تقد ال

 فاتورة بها من قبل المورد أم لم یتم .
 المخصصات

ة التزام (نظامي أو ضمني) ناشئ عن حدث ساب واحتمال تدف موارد تنطو على  ون لد الشر تدرج المخصصات عندما 
ة االلتزام و  ة لتسو ة للخارج ستكون مطلو ه لتحدید مقدار االلتزامنافع اقتصاد ام  ن الق م م .تقدیر معتمد   

ة الخدمة للموظفین افأة نها  م
افأة عادة على طول مدة خدمة الموظف واتمام فترة الحد  ستند استحقاق هذه الم ة خدمة لموظفیها .  افأة نها م م ة بتقد تقوم الشر

الغ المستحق ن مخصص مقابل الم ة. األدنى من الخدمة . یتم تكو ة السعود ة للموظفین وفقًا لنظام العمل والعمال في المملكة العر
ز المالي . ما في تارخ قائمة المر فترات خدمة الموظفین  ما یتعل   ف

 

ة الدخل  اة وضر   الز
ة لل ة الدخل وفقًا لألنظمة المال اة وضر ات المسا ةملكمیتم احتساب الز اة على حسا ة. تقید الز ة السعود سعودیین الهمین العر

ة الدخل على حساب حقوق المساهمین غیر السعودیین  ة والمساهمین من خالل االكتتاب العام وتقید ضر المؤسسین للشر
ح مستحقة عند االنتهاء من الرط  ة, ان وجدت, التي قد تص الغ اضاف ة . تسجل م و في السنة التالمؤسسین للشر ها ي یتم فیالز

  االنتهاء من الرط .
الت في القوائم الم ة الدخل من المساهمین ,فلم یتم إجراء تعد اة وضر ع مصروفات الز ة النظرًا ألنه سیتم استرداد جم حتساب ال

ة الدخل المؤجلة .   التأثیرات على ضر
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ة مة الموجودات المال   انخفاض ق
ان هناك دلیل موضوعي على احتمال حدوث انخفاض في  ة لتحدید ما إذا  ه قوائم مال ل تارخ تعد ف م في  ة بإجراء تقی تقوم الشر

ة . تعتبر  مة أصل مالي معین أو مجموعة معینة من األصول المال مة األصل أو االصول قد انخفضت إذا توافر هناك دلیل ق ق
عد اإل مة جراء وقوع حدث أو اكثر  دراج األولي لألصل (حدث تسبب في خسارة) وأن ذلك الحدث موضوعي على انخفاض الق

ة المقدرة لألصل ة المستقبل المالي أو األصول  الذ أوقع (أو تلك األحداث التي أوقعت) خسارة ذات تأثیر على التدفقات النقد
مة المدرجة تدرج في ة لالنخفاض في الق ة . وفي حال توافر مثل هذا الدلیل فإن أ خسارة مسب ات التامین  المال قائمة عمل

ات المساهمین .    والفائض المتراكم أو قائمة عمل
بیرة أو  ه  ات مال عانون من صعو أن المدینین أو مجموعة من المدینین  مة مؤشرات تظهر  شمل الدلیل على انخفاض الق قد 

ة اشهار االفالس , أو إ  انات مرصودة تشیر الى إ عسار او افالس مما یتعذر السداد , أو احتمال ة , أو توافر أ ب لة مال عادة ه
اسي للتدفإ ة نقص ق ة مما حتمال ة التقدیرة المستقبل ة لإلعسار. یتم  ینتجقات النقد ة جال عنه تأخر في السداد أو ظروف اقتصاد

مة على الوجه التالي :   تحدید االنخفاض في الق
ة للتدفقات   )أ مة الحال مة الدفترة والق مة هو الفرق بین الق التكلفة فإن االنخفاض في الق في حالة الموجودات المدرجة 

ة مماثلة .الن ة المخصومة حسب السعر الحالي في السوق لموجودات مال ة المستقبل  قد
ة   )ب مة الحال مة الدفترة والق مة هو الفرق بین الق التكلفة المطفأة  فإن االنخفاض في الق في حالة الموجودات المدرجة 

. ة المخصومة حسب السعر العمولة األصلي المطب  للتدفقات النقد
مة الموجوداتانخفاض  ة غیر ق   المال

ة ه قوائم مال ل تارخ تعد ف ة في  ان هناك دلیل  مبتقی تقوم الشر مة أصل ما إذا  في  وا,  ماعلى احتمال حدوث انخفاض في ق
ان مطلو دلیلال حالة وجود مثل هذا ة بتقدیر المبلغ  إجراء فحص انخفاض اً أو إذا  مة سنو تقوم الشر نفي الق ترداده اس المم

متها قید  ع ألصل أو وحدة تحقی النقد أو ق مة العادلة لألصل أو وحدة تدقی النقد ناقصًا تكالیف ب مة األصل هو الق من ق
تم تحدیدها على اإل ن أستعمال أیهما أعلي و ل أصل على حدة  ما لم  ة إلى حد أساس  ة مستقبل حق تدفقات نقد الصل ال 

مة الدفترة لألصل أو وحدة التحقی  . وفي حالة تجاوز الق بیر عن تلك المحققة من األصول األخر ومجموعات األصول األخر
ن  متها المم مته أو ق مته الإالنقد ق ض ق تم تخف مته و عتبر األصل على أنه قد انخفضت ق ن ستردادها عندئذ  م مة التي  ى الق

استعمال  ة  متها الحال ضها إلى ق ة التقدیرة یتم تخف ة المستقبل مة قید االستعمال فإن التدفقات النقد م الق استردادها . وفي تقی
األصل .  ة للنقد والمخاطر المجددة المتعلقة  مة الزمن ة في السوق للق مات الحال س التقی ع ة  في  وامعدل خصم ما قبل الضر

ة  ان ار أحدث معامالت تمت في السوق, إن وجدت . وفي حالة ام ع االصل تؤخذ في االعت مة العادلة ناقصًا تكلفة ب تحدید الق
تم  م مناسب . و م واسعار إعدم تحدید مثل هذه المعامالت یتم استخدام نموذج تقی ات عن طر مضاعفات التقی ات هذه الحسا ث

مة العادلةاالسهم المتداولة لشر  عة مدرجة في التداول أوعن طر المؤشرات االخر المتوفرة للق   ات تا
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مة الموجودات ة غیر انخفاض ق   (تتمه) المال

  

ات التوقعات والتي یتم  ة وحسا مة إلى الموازنات التقدیرة التفصیل مة لالنخفاض في الق ة لالنخفاض في الق ات الشر تستند حسا
ة التي یتم تخصص موجودات لها وتغطي هذه الموازنات  ل مستقل لكل وحدة من الوحدات المحققة للنقد في الشر ش اعدادها 

من خمس سنوات فیتم احتساب معدل  الفترات التي هي اطولومًا فترة ثالث إلى خمس سنوات . اما التقدیرة وحساب التوقعات عم
عد السنة الخامسة . ة المتوقعة  طب على التدفقات النقد ل اآلجل و   نمو طو

ات المساهمین في فئات المص ات المستمرة في قائمة عمل ة للعمل النس مة  روفات المتفقة مع تسجل الخسائر من االنخفاض في الق
م في اإلیرادات الشاملة األخر  مها وتم تسجیل إعادة التقی استثناء الممتلكات التي تم إعادة تقی مته  فة األصل الذ انخفضت ق وظ

قة .  م سا ضًا في اإلیرادات الشاملة األخر حتى مبلغ أ إعادة تقی سجل أ مة    . وفي هذه الحالة فإن االنخفاض في الق
  

ان هناك أ مؤشر على  یتم ة لمعرفة ما إذا  ل تارخ قوائم مال م في  مة التي سب إجراء التقی أن الخسائر من االنخفاض في الق
مة  ن استرداده من ق م المبلغ المم ة بتقی تسجیلها لم تعد موجودة أو انها قد انخفضت . في حالة وجود مثل هذا الدلیل تقوم الشر

س قید خ تم ع ان هناك تغیر في االفتراضات المستخدمة لتحدید األصل و مة التي سب قیدها فقط إذا  سارة من االنخفاض في الق
حیث ال  س القید  تم حصر ع مة . و مة األصل منذ تسجیل اخر خسارة من االنخفاض في الق ن استرداده من ق المبلغ المم

ن استردادها و  مته المم مة الدفترة لألصل ق عد خصم االستهالك , تتجاوز الق ن تحدیدها ,  ان مم مة الدفترة التي  ال تتجاوز الق
س القید في قائمة  ات ع تم اث قة . و مة لألصل في السنوات السا ن قد تم تسجیل خسارة من االنخفاض في الق ما لو لم  ف

مها وفي مة المعاد تقی الق ان األصل قد تم تسجیله  ات المساهمین إال أذا  عتبر زادة في  عمل س القید  مثل هذه الحالة فإن ع
م.     إعادة التقی

مة األصل عاد ق   است
ة مة األصل المالي (أو حسب مقتضى الحال جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من األصول المال عاد ق ) یتم است

  في حالة :
  ة من األصل  انتهاء حقوق الحصول على التدفقات النقد
  التزام دفع التدفقات ة من األصل أو انها تعهدت  ة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقد ان تكون الشر

ل" أو  ات "تحو موجب ترتی بیر إلى طرف ثالث  املة ودون تأخیر  ة التي یتم الحصول علیها   النقد
افة المخاطر ومنافع األصل ,  )أ( ا عن  مخاطر  اما انها قد تنازلت فعل ًا  أو (ب) أنها لم تتنازل عن األصل ولم تحتفظ فعل

طرة على األصل .   ومنافع األصل ولكنها تنازلت عن الس
ة تنازل فإنها  ة من األصل أو انها قد أبرمت اتفاق ة قد تنازلت عن حقوقها في الحصول على التدفقات النقد انت الشر وٕاذا 

مخاط انت احتفظت  م ما إذا  ة ال هي تنازلت تقوم بتقی ان ذلك , وعندما تكون الشر ة األصل وٕالى أ حد  ر ومنافع ملك
طرة على األصل فإن األصل حینئذ یتم  ًا وال هي تنازلت عن الس افة مخاطر ومنافع األصل وال هي احتفظت بها فعل عن 

ة ت ة في األصل . وفي هذه الحالة فإن الشر ة الشر تم تسجیله في حدود استمرار مشار األصل . و ضًا التزام متصل  سجل ا
ة.  س الحوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشر ع ه على اساس  اس األصل التي تم التنازل عن وااللتزام المتصل    ق

مة الدفترة لألصل أو أكبر ثمن قد  ان الق قاس  ل ضمان على األصل المتنازل عنه  أخذ ش ة الز        االستمرار في المشار
ة بدفعه أیها أقل . ة مطال   تكون الشر
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ة   االلتزامات المال
االلتزا طة  ة المرت   أو الغاؤها أو انتهاؤها .  میتم الغاء قید أ التزام مالي عندما یتم تحقی المطال

  

  تحق اإلیرادات
  

ة تس   األقسا الم
ة . تسجل األقسا في  ة السعود ة ("تامین طبي") في المملكة العر ة صح م خدمات رعا ة فقط بإصدار عقود تأمین لتقد تقوم الشر

ة ذلك تس تم ذلك على اساس التوزع النسبي . تمثل األقسا غیر الم الجزء من  الدخل على مد فترات الوثائ المتعلقة بها و
ات  ة في قائمة عمل تس سجل التغیر في مخصص االقسا غیر الم ة .  ة التأمین غیر المنته فترة تغط ة المتعلقة  تت األقسا الم

ي یتم تسجیل االیرادات على مد فترة المخاطر .   التامین والفائض المتراكم 
  

  ایرادات االستثمار
راح والخسائر المحققة وغیر المحققة من االستثمارات . تسجل إیرادات العمولة من ودائع تتكون ایرادات أو خسائر االستثمار من األ

استخدام طرقة العائد الفعلي . حة    المرا
  

  أقساط إعادة التامین
مصروفات عندما تستح الدفع . ة    تسجل أقسا إعادة التامین المشطو

  . الوثائ المتعلقة بها على اساس التوزع النسبيتحمل أقسا إعادة التامین على الدخل على مد فترات 
  

ات   المطال
عد طرح المسترجعات والمستردات األخر على  الغ مستحقة الدفع إلى حملة العقود وأطراف ثالثة  ونة من الم ات الم تحمل المطال

الغ التقدیر  ات الم ات التامین والفائض المتراكم حال تحققها . تشمل المطال ات التي قائمة عمل المطال ما یتعل  ة المستحقة الدفع ف
ز المالي .  ما في تارخ قائمة المر ة بها  الغ الشر ات التي لم یتم ا ة بها وتلك المطال الغ الشر   تم إ

اإلضافة إلى اعتماد على أساست قة.  ة علمًا ادعاءاتها بناًء على الخبرة السا ة ال قدر الشر م اإلدارة وخبرة الشر قة في تكلفة ح سا
ات المتكبدة ة المطال ان تسو ام الواردة في الب ز المالي. أ اختالف بین األح ان المر من تارخ  ولكن لم یتم تسجیلها في تارخ ب

ة یتم تضمینها في االكتتاب ات والمخصصات للسنة التال ز المالي والتسو ات المستحقة  لك السنةت على حساب المر . تظهر المطال
ة ذات الصلة من معید التأمین اإللى أساس ع ل منفصل . جمالي والنس ش   تظهر 

  عقود إعادة التأمین المحتفظ بها 
ات  ة الناشئة عن المطال ات التامین األخر ومن أجل تقلیل حجم المخاطر المال شر ة اسوة  ة في دورة األعمال العاد تقوم الشر

عًا أكبر لألعمال وتساعد  ات إعادة التامین هذه تنو اإلدارة الكبیرة بإبرام عقود مع جهات أخر ألغراض إعادة التأمین . توفر اتفاق
الخ م  موجب عقود التامین فب التح ع أعمال إعادة التامین  سائر المحتملة عن المخاطر الكبر وتوفر مجاًال أوسع للنمو , تتم جم

  التوافقي .
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ض من معید  الغ مستحقة الق ة ووفقًا لعقد إعادة التامین . تظهر هذه یتم تقدیر الم طرقة تتف مع تتف مع التزام المطال التامین 
ة وسدادها  ات القائمة إلى ان تتم الموافقة على المطال ارها حصص معید التامین من المطال اعت ز المالي  الغ في قائمة المر الم

حول المبلغ المست ة  ة . عند سداد المطال الغ مستحقة من قبل الشر ة المسددة إلى م المطال ما یتعل  ح من معید التامین ف
  من/إلى معید التامین .

مة أصل إعادة التامین  ان هناك أ مؤشر على انخفاض في ق م ما اذا  ة بتقی ه اعداد قوائم مال ل تارخ یتم ف ة في  , تقوم الشر
مة الدفترة ألصل انت الق م رسمي للمبلغ القابل لالسترداد . واذا  ة بإعداد تق مة تقوم الشر إعادة  وفي حالة وجود مؤشر على انخفاض في الق

ض  تم تخف مته و ار األصل على انه قد حدث انخفاض في ق متهالتامین تزد عن المبلغ القابل لالسترداد عندئذ یتم اعت مة  ق القابلة إلى الق
 لالسترداد .  
  المصروفات

افة المصروفات التي یتم  عات والعمولة فإن  ي المب عات , االعالنات ومندو ج المب ع والتسو التي تتعل بترو مصروفات الب
ذلك .إ ة وٕادارة وتصنف    نفاقها تعتبر مصروفات عموم
  

ة ر القطاع   التقار
ة م الخدمات (قطاع أعمال) یخضع لمخاطر  ان القطاع هو عنصر متمیز من محفظة الشر یزاول عمله في تورد المنتجات أو تقد

اقي القطاعات .   ومناقع تختلف عن 
  

  عقود اإلیجار التشغیلي
مصرف في إذا إ إیجار تشغیلي . تسجل دفعات عقود اإلیجار التشغیلي  صنف  ع مخاطر ومنافع األصل  ًا بجم حتفظ المؤجر فعل

ات التا   مین والفائض المتراكم على اساس القسط الثابت على مد مدة عقد اإلیجار .قائمة عمل
  

ة   العمالت األجنب
قَا ألسعار  الرال السعود ط ة  العمالت األجنب . تسجل المعامالت التي تتم  الرال السعود ة  سجالتها المحاسب ة  تحتفظ الشر

عاد تحو أسعار الصرف الصرف السائدة في تارخ اجراء المعاملة .  ة  العمالت االجنب ة المسجلة  ات النقد ل الموجودات والمطلو
ات المساهمین .  افة الفروقات في قائمة عمل ز المالي . تدرج    السائدة في تارخ قائمة المر

  المقاصة
ز المالي فقط في حا درج المبلغ الصافي في قائمة المر ة و ات المال لة وجود ح نظامي نافذ تتم مقاصة الموجودات والمطلو

ة  ة لد الشر ون هناك ن الغ المسجلة و ة الم ات في نفس أما على إلتسو ساس الصافي أو تحقی الموجودات وسداد المطلو
ار . الوقت موجب مع ه  ًا أو مسموحًا  ن ذلك مطلو ات المساهمین ما لم  ة الدخل والمصروفات في قائمة عمل ال تتم تسو

ة . تف محاسبي أو ة للشر اسات المحاسب ار مبین تحدیدًا في الس   سیر لمثل ذلك المع
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ة یتطلب من اإلإ  ام وتقدیرات و عداد القوائم المال مإ دارة عمل أح  ا یتعلفتراضات تؤثر على المبلغ الذ تم التصرح عنه ف
نو اإلیرادات والمصروفات  م ات واإلفصاحات المرفقة . ولعدم التأكد من االفتراضات والتقدیرات  نتائج  ان ینتج الموجودات والمطلو

ات التي تأثرت في الفترات بتتطل مة الدفترة للموجودات والمطلو  القادمة.   تعدیل جوهر في الق
ات القائمة  مخصص المطال

ات التي الغ المستحقة لحملة الوثائ واألطراف الثالثة والناشئة عن المطال م الم ة بإعداد تقدیرات لتقی موجب یتم تق االدارة مطال مها  د
الضرورة إلى افتراضات حول عوامل عدیدة تشمل الدرجات ا د وقد م التأكلمتفاوتة للتقدیر وعدعقود التامین . تستند مثل هذه التقدیرات 

ة عمو  ات التقدیرة . تقوم الشر ة في المطلو ة عن تقدیرات االدارة مما یؤد إلى تغییرات مستقبل اتهمًا بتقتختلف النتائج الفعل ا دیر مطال
م , ان مة أو تح ات التي تتطلب قرارات مح محفظة التامین . یتم تقدیر المطال ل ح بناء على معرفتها   الة علىوجدت, على اساس 

ات المتكبدة التي لم  ات المتكبدة , والمطال مراجعة مخصصاتها مقابل المطال الغ عنها , وذلحده تقوم اإلدارة  اس ك على اسیتم اال
ة في قائمة ات والمخصصات في السنة التال ز المالي والتسو ا شهر . یدرج أ فرق بین المخصصات في تارخ قائمة المر ت عمل

ما في  ات القائمة  ضا التحق من مخصص المطال سمبر وتم المصادقة عل ٣١التامین والفائض المتراكم لتلك السنة , ثم أ یها من قبل د
  خبیر اكتوار مستقل

وك في تحصیلها الغ المدینة المش   مخصص الم
ن مخصص إل ون هناك دلییتم تكو مة األقسا المستحقة عندما  ة لن تكون قادرة على تحصیل  يوضوعم لنخفاض ق على أن الشر

ة الجوهرة للمدین واالعسار أو التأ ات المال ة  لالستحقاق . تعتبر الصعو الغ المستحقة وفقًا للشرو األصل لسداد خر في اافة الم
ض .إمؤشرات على  مة األقسا المستحقة للق   نخفاض ق

  تكالیف االقتناء المؤجلة 
  

ات التامین وال تم اطفاءها في قائمة عمل تكالیف اقتناء مؤجلة و ع وتجدید الوثائ  متراكم فائض التسجل تكالیف اقتناء معینة تتعل ب
ة في المستقبل لهذه الوثائ  إذاخالل الفترة ذات الصلة التي تغطیها الوثائ .  الرح ن أن یتم ,لم تتحق االفتراضات المتعلقة   م

ات التامین والفائض المتراكماالسرا    .  ع في إطفاء هذه التكالیف , وقد یتطلب ذلك شطب اضافي لمخصص االنخفاض في قائمة عمل
اطي عجز أقساط التأمین   مخصص احت

 

ة لمجال العمل الطبي لعدد من االفتراضات تعز لوقائع وظروف مسأن تقدیر إ النس ة   ة .تقبللعجز في أقسا التأمین عالي الحساس
تتب بها . للوصول إلى تقدیر عتمد على معدل الخسائر المتوقعة للجزء القائم من مخاطر بوالص التأمین الم لخسائر معدل ا وهذا التقدیر 

ستالمتوقعة ینظر الخبیر اإل ات واألقسا والتي من المتوقع أن تنطب على أساس شهر .  النوع  خدم هذاكتوار الى العالقة بین المطال
ات "لكل عضو لكل شهر " مقابل األقسا ذات العالقة المستحقة لصنفن التحلیل لتوقع معدألم  آخر من ت الخسائر وفقًا لقاعدة مطال

اطي عجز أقسا التامین لمواجهة خسائر التام ا ین المتبوالص التامین الطبي بناء على اقتراح الخبیر االكتوار أقرت اإلدارة احت وقعة حال
ال  ة األخر .ومستق ات الفن اط ات القائمة واالحت   جزء من المطال

ة لألثاث والتجهیزات والمعدات    االعمار االنتاج
ة التقدیرة لألثاث والتجهیزات والمعدات لحساب االستهالك . یتم تحدید هذه ال ة األعمار االنتاج عد األخذ  تقدیراتتحدد إدارة الشر

ار المدة المتوقع  ةفي االعت ق مة المت مراجعة الق ًا  عي . تقوم اإلدارة سنو ةر اإلواألعما استخدام األصل والتلف والبلي الطب  نتاج
انت اإل تم تعدیل مخصص االستهالك المستقبلي اذا  قة أدارة تعتقد و ة تختلف عن التقدیرات السا   .ن االعمار اإلنتاج



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٢٣ 

ة الهامة -٢ اسات المحاسب (تتمه) أسس اإلعداد وملخص الس  
ة الهامة  -ه ام واالفتراضات المحاسب   استخدام التقدیرات واألح

ة للموجودات غیر الملموسة   االعمار االنتاج
عد األ ة التقدیرة لموجوداتها غیر الملموسة لحساب اإلطفاء . یتم تحدید هذه التقدیرات  ة األعمار االنتاج ار المداخذ في تحدد إدارة الشر ة العت

تم تعدیل مصروفات افیها المتوقع  ة و ة واألعمار االنتاج ق مة المت مراجعة الق ًا  ة اذاإلطفاء الاستخدام الموجودات . تقوم اإلدارة سنو  مستقبل
قة . ة تختلف عن التقدیرات السا   انت االدارة تعتقد ان االعمار اإلنتاج

 تصنیف االستثمارات
ة في وقت اقتناء األوراق مة العادلة من خالل قائمة ا تصنف إدارة الشر الق فها  غي تصن ان ین ة االستثمارة ما اذا  ة لدخل أوالمال  أوراق مال

مة العادلة أو التكلفة المط الق فها  ة یتم تصن ان االستثمار في األوراق المال م ما اذا  ع . في الح ارة اعتبرت اإلد فأة فقداستثمارة متاحة للب
ة ل ة .المعاییر التفصیل ة للتقارر المال ما هو مبین في المعاییر الدول   هذا التصنیف 

  

ة مة العادلة لألوراق المال   الق
متها المتداولة ة على ق ه اعداد قوائم مال ل تارخ یتم ف ة المتداولة في سوق نشط في  مة العادلة لألوراق المال انتفي الس تستند الق  وق وٕاذا 

م العدلة للموجودات ال ن استخالصها من األسواق النشطةالق م ز المالي ال  ة المسجلة في قائمة المر ات المال ة والمطلو دئذ تحدیدها یتم عن مال
انات ال ة یتم استخالصها من الب ة . ان مدخالت هذه النماذج الراض م متنوعة تشمل استعمال نمازج راض ناستعمال اسالیب تقی م  تي 

ان ولكن مة العادلة .  رصدها قدر االم ًا لتحدید الق ون مطلو   اذا لم تكن هذه  متوفرة فإن التقدیر عندئذ 
ة    مبدأ االستمرار

ة لدیها الموارد لمواصلة العمل في ة على االستمرار في العمل وهي على قناعة ان الشر مًا لقدرة الشر ة تقی بل المنظور المستق أعدت إدارة الشر
ة على االستمرار فيعالوة على ذلك فال علم  بیرًا من الشك على قدرة الشر قین قد تلقي ظالًال  أ حاالت من عدم ال لذا فقد  العمل . لإلدارة 

ة في مزاولة أعمالها . ة على اساس مبدأ استمرار الشر    تم اعداد القوائم المال
الت التي  و ة الجدیدة الصادرة والتعد ر المال ة للتقار عدـ المعاییر الدول ح نافذة  لم تص  
 

ة. القائمـة أدنـاه  ـة المـوجزة للشـر ـة األول ح نافذة المفعول حتى تـارخ إصـدار القـوائم المال ما یلي المعاییر الصادرة ولكنها لم تص تمثـل المعـاییر ف
ة تطبی هذه المعای قها في المستقبل. تعتزم الشر ل معقول تطب ش ة  ح سارة المفعول.والتفسیرات الصادرة التي تتوقع الشر   یر عندما تص

الت ار / التعد ان المع  الب

ان الفعلي خ السر  تار
عد  للفترات التي تبدأ في أو 

خ أدناه  التار
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ٩مع ة  م٢٠٢١ینایر  ١ األدوات المال  
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ١٥مع ٢٠١٨ینایر  ٠١ اإلیرادات من العقود مع العمالء   
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ٢مع ار الدولي رقم   الت على المع ة تصنیف  ٢تعد للتقارر المال

اس معامالت المدفوعات المبینة على أسهم. ٢٠١٨ینایر  ٠١ وق  
ار  ة الدوليمع ٤٠رقم  المحاس ار رقم   الت على المع ل االستثمارات العقارة ٤٠تعد تحو ٢٠١٨ینایر  ٠١   

ة ة الدول ٢٢رقم  تفسیر لجنة التقارر المال قة  ارات المس ة واالعت العملة األجنب ٢٠١٨ینایر  ٠١ المعامالت   
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ار  ١مع ومع

ة الدولي رقم  ٢٨المحاس  
ة لعام  الت السنو ة  ٢٠١٦التعد على دورة التقارر المال

ة  ٢٠١٦-٢٠١٤الدول ٢٠١٨ینایر  ٠١   
ة الدولي رقم  ار التقارر المال ١٦مع م٢٠١٩ینایر  ١ عقود اإلیجار   

ار التقرر الدولي رقم  ١٧مع م٢٠٢١ینایر  ٠١ عقود التأمین   



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٢٤ 

ة الهامة -٢ اسات المحاسب (تتمه) أسس اإلعداد وملخص الس  
عد و ح نافذة  الت التي لم تص ة الجدیدة الصادرة والتعد ر المال ة للتقار (تتمه) ـ المعاییر الدول  

ة  ار الدولي للتقارر المال قدم المع ة رقم  ١٧ما  ار الدولي للتقارر المال ا ٩إعفاءات مؤقتة لتنفیذ المع ة للك تتعل  في الغالب نات التيالنس
ة حال م اآلثار  تقوم االتأمین. الشر ار  لتطبیالبتقی ون مؤهًال لهذا اإلعفاء المؤقت. إذا قررت اإلداللمع توقع أن  ارت رة تأجیلو  نفیذ المع

ة رقم    .٢٠٢١ینایر  ١حتى تارخ الح ، لن یتجاوز تارخ  ٩الدولي إلعداد التقارر المال

م تأثیر المعاییر أو التع ًا بتقی ة حال ورة أعاله على القتقوم إدارة الشر الت أو التفسیرات المذ ة عند التد ة للشر   .طبیوائم المال
مه -٣ النقد وما في ح  

٢٠١٦ 
 الف رال سعود

 ٢٠١٧ 
ال سعود  الف ر

 

ات التامین :     عمل
 نقد لد البنوك ٣٢٬٣٦٠  ٥٬٩٣٧

 نقد في الصندوق  ٢٩  ١٧
٣٢٬٣٨٩  ٥٬٩٥٤  

ات المساهمین:     عمل
 نقد لد البنوك ٢٧  ١٠٬٠٣٢
ضاح  ٣٩٦  ٨٢٬٦٧٤ حة (أنظر اال ادناه) –أ  –ودائع مرا  
٤٢٣  ٩٢٬٧٠٦  

ةأ)  ة السعود حة محتفظ بها لد بنوك تجارة في المملكة العر حة هذه إن  ، ودائع المرا الرال السعود وال یتجاوز تارخ ودائع المرا مودعة 
.استحقاقها األصلي ثالثة أشهر  

حة  -٤ ودائع مرا  

حة التي یتجاوز تارخ استحقاقها األصلي ثالثة  الغة أتم عرض ودائع المرا سمبر  ٣١رال سعود ( الف٨٦٣١٣٤٬شهر وأقل من سنة وال د
صورةالف ٨١٠٤٣٬م: ٦٢٠١ ة للمساهمین  ز المالي األول ة في قائمة المر ة السعود الرال السعود في المملكة العر .مستقلة ) والمودعة   
 ذمم أقساط تامین مدینة, صافي -٥

٢٠١٦ 
 الف رال سعود

 ٢٠١٧ 
ال سعود  الف ر

 

ض ١٣١٬٣٥٩  ٥٧٬٤٣٤  إجمالي أقسا تامین مستحقة الق
وك في تحصیلها (١٦٬٤٦٩)  (٦٬٥٧٣)  مخصص أقسا مش
١١٤٬٨٩٠  ٥٠٬٨٦١  

وك في تحصیلها لذمم أقسا تأمین مدینة خالل  ة في مخصص الدیون المش ما یلي: السنةانت الحر  
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
 ٢٠١٧ 

ال سعود  الف ر
 

ة  ٦٬٥٧٣  ٤٬٨٢٧ السنةالرصید في بدا  
ضاح  ٩٬٨٩٦  ١٬٧٤٦ )١٧المحمل خالل السنة (ا  
ة  ١٦٬٤٦٩  ٦٬٥٧٣ السنةالرصید في نها  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٢٥ 

 (تتمه) أقساط تامین مدینة, صافيذمم  -٥
  

ما یلي أعمار األقساط المستحقة  متها الناشئة من عقود التامین :ف  التي لم تنخفض ق

 المجموع
ال سعود  ر

 
شهر  ١٢فوق  

ال سعود  ر

فوق ستة أشهر  
شهر  ١٢حتى اثنى 
ال سعود  ر

فوق ثالثة أشهر  
 حتى ستة أشهر 

ال سعود  ر

 
 حتى ثالثة أشهر 

ال سعود  ر

 

سمبر  ٣١ ٧٠٬٨٢٠  ٢٠٬٠٣٤  ٢٢٬١٩٠  ١٬٨٤٦  ١١٤٬٨٩٠ م٢٠١٧د  
سمبر  ٣١ ٣٠٬٧٥٢  ٩٬٢٢٨  ١٠٬٣٨٧  ٤٩٤  ٥٠٬٨٦١ م٢٠١٦د  

  
متها . األرصدة فوق الثالثة أشهر ت أنه لم تتجاوز مدة استحقاقها ولم تنخفض ق ار األرصدة حتى ثالثة أشهر  دة جاوزت متم اعت

ع الذمم المدینة التي لاستحقاقها لكن لم  قة ان یتم استرداد جم متها . من المتوقع بناء على الخبرة السا متها قم تنخفض تنخفض ق
ة ان تحصل على ضمانات عة لد الشر س من الممارسة المت   ذممها المدینة . علي ل

ة  ة بنس سین للشر مثل حساب عشرة عمالء رئ ض  األقسا مستحقة الق ما یتعل  ما في م %٣٦,٥وف سمبر ٣١ن الرصید   د
  )%٥٠م : ٢٠١٦م (٢٠١٧

ة. ٦ تس  صافي أقساط تامین م
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
 ٢٠١٧ 

ال سعود   الف ر

ة خالل السنة ٢٧٤٬٨٢٢  ١٢٨٬٨٢٥ تس  إجمالي أقسا تامین م
ة السنة ٦٤٬٧٤٠  ٣٤٬٣١٢ ة في بدا تس  إجمالي أقسا تامین غیر م
٣٣٩٬٥٦٢  ١٦٣٬١٣٧  
ة السنة (١٤٨٬٣٧٧)  (٦٤٬٧٤٠) ة في نها تس  إجمالي أقسا تامین غیر م
ة ١٩١٬١٨٥  ٩٨٬٣٩٧ تس  إجمالي أقسا تامین غیر م
 أقسا إعادة التامین الصادرة خالل السنة ١٬١٥٣  (٣٠٬٦٩٤)
 أقسا تامین فائض الخسارة (٧٬٨٣٢)  (١٬١٠٥)
ة السنةحصة معید التامین من  (٩٬٤٢٤)  (١٣٬٦٢٥) ة في بدا تس أقسا التامین غیر الم  
(٤٥٬٤٢٤)  (١٦٬١٠٣)  
ة -  ٩٬٤٢٤ تس  حصة معید التامین من األقسا غیر الم

 أقسا تامین صادرة إلى معید التامین (١٦٬١٠٣)  (٣٦٬٠٠٠)
ة ١٧٥٬٠٨٢  ٦٢٬٣٩٧ تس  صافي أقسا التامین الم

  
  
  
 

  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٢٦ 

ة. ٦ تس  (تتمه) صافي أقساط تامین م
ة في مخصص أقسا  )أ ما یلي :انت الحر ة  تس   ط التامین غیر الم

٢٠١٦ 
 الف رال سعود

 ٢٠١٧ 
ال  سعود   الف ر

ة السنة ٦٤٬٧٤٠  ٣٤٬٣١٢ ة في بدا تس  إجمالي أقسا تامین غیر م
ة السنة (١٤٨٬٣٧٧)  (٦٤٬٧٤٠) ة في نها تس  إجمالي أقسا تامین غیر م
(٣٠٬٤٢٨)  (٨٣٬٦٣٧)  

 

ة تتكون مما یلي :انت   )ب تس ة في حصة معید التامین من أقساط التامین غیر الم   الحر
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
   ٢٠١٧ 

ال  سعود   الف ر
ة السنة (٩٬٤٢٤)  (١٣٬٦٢٥) ة في بدا تس  حصة معید التامین من أقسا التامین غیر الم
ة السنةحصة معید التامین من أقسا التامین غیر  -  ٩٬٤٢٤ ة في نها تس الم  
(٤٬٢٠١)  (٩٬٤٢٤)  

ة تتكون مما یلي : تس ة في صافي أقساط التامین غیر الم انت الحر  ج) 
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
 ٢٠١٧ 

ال سعود   الف ر
ة السنة ٥٥٬٣١٦  ٢٠٬٦٨٧ ة في بدا تس  صافي أقسا تامین غیر م
ة السنةصافي أقسا تامین غیر  (١٤٨٬٣٧٧)  (٥٥٬٣١٦) ة في بدا تس م  
(٣٤٬٦٢٩)  (٩٣٬٠٦١)  

ات متكبدة -٧   مطال
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
 ٢٠١٧ 

ال سعود   الف ر

ات مدفوعة ١١١٬٥٧٤  ٥٧٬٢٣٠  إجمالي مطال
ة السنة ٤٩٬١٣٧  ٢٧٬٤٢٠ ة في نها ات فن اط ة واحت ات تحت التسو  إجمالي مطال
١٦٠٬٧١١  ٨٤٬٦٥٠  
ة السنة (٢٧٬٤٢٠)  (١٧٬٥٥٩) ة في بدا ات فن اط ة واحت ات تحت التسو  إجمالي مطال
ات متكبدة ١٣٣٬٢٩١  ٦٧٬٠٩١  إجمالي مطال
 استردادات اعادة التامین (٢٤٬٢٩٢)  (٢٨٬٩١١)
ة السنة (٧٩٨)  (١١٬٤٣٨) ة في نها ات تحت التسو  حصص معید التامین من مطال
(٤٠٬٣٤٩)  (٢٥٬٠٩٠)  
ة السنةحصص  ١١٬٤٣٨  ٧٬١٤٦ ة في بدا ات تحت التسو معید التامین من مطال  

ات (١٣٬٦٥٢)  (٣٣٬٢٠٣)  حصص معید التامین في المطال
ات المتكبدة ١١٩٬٦٣٩  ٣٣٬٨٨٨  صافي المطال

  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٢٧ 

ات متكبدة -٧   (تتمه) مطال
ة األخر  ات الفن اط ة واالحت ات تحت التسو ة في المطال   الحر

٢٠١٧ ٢٠١٦ 
 الصافي

 
 

المستح من 
معید 
 التامین

 االجمالي
  

 

 الصافي
 
 

المستح من 
 معید التامین

 االجمالي 
  

 
ال سعود الف رال سعود  الف ر

٧٬١٤٧ 
 

(٧٬١٤٦) 
 

١٤٬٢٩٣ 
ة  ٢٧٬٤٢٠  (١١٬٤٣٨)  ١٥٬٩٨٢  ات تحت التسو اطي مطال احت

 ومتكبدة لم یبلغ عنها
اطي عجز أقسا -  -  - ٣٬٢٦٦  -  ٣٬٢٦٦ التامین احت  

ینایر  ٠١الرصید في  ٢٧٬٤٢٠  (١١٬٤٣٨)  ١٥٬٩٨٢  ١٧٬٥٥٩  (٧٬١٤٦)  ١٠٬٤١٣  
ات مدفوعة (١١١٬٥٧٤)  ٢٤٬٢٩٢  (٨٧٬٢٨٢)  (٥٧٬٢٣٠)  ٢٨٬٩١١  (٢٨٬٣١٩)  مطال
ات متكبدة ١٣٣,٢٩١  (١٣٬٦٥٢)  ١١٩,٦٣٩  ٧٠٬٣٥٧  (٣٣٬٢٠٣)  ٣٧٬١٥٤  مطال
اطي عجز أقسا التامین -  -  -  (٣٬٢٦٦)  -  (٣٬٢٦٦)  احت
سمبر  ٣١الرصید في  ٤٩,١٣٧  (٧٩٨)  ٤٨,٣٣٩  ٢٧٬٤٢٠  (١١٬٤٣٨)  ١٥٬٩٨٢ د  

١٥٬٩٨٢ 
 

(١١٬٤٣٨) 
   

٢٧٬٤٢٠  
ات قائمة ومتكبدة  ٤٩,١٣٧  (٧٩٨)  ٤٨,٣٣٩  ات مطال اط احت

 لم یبلغ عنها 
اطي عجز أقسا التامین -  -  -  -  -  -  احت

 المجموع ٤٩,١٣٧  (٧٩٨)  ٤٨,٣٣٩  ٢٧٬٤٢٠  (١١٬٤٣٨)  ١٥٬٩٨٢
 

ات   التحلیل الثالثي للمطال
ات المبلغة والمتكبدة اال انه لم یبلغ عنها لكل سنة م ما في ذلك المطال ات المتكبدة  المعالجة  ن سنواتیبین الجدول التالي المطال

ز مالي , مع الدفعات المتراكمة حتى ل مر ة بتارخ  اس قد تتارخه . ان تطور التزاما المتعاق ة على رة الشر التامین یؤد إلى ق
ات . ة للمطال مة النهائ   تقدیر الق

ة بخصوص اعمال التامین لدیها لكي یتم حمایتها ازاء خبرة وتطورات مطال اف ات  اط ة إلى الحفا على احت ات تهدف الشر
ات  ینما تتطور المطال ة , و ة  غیر موات ح أكثر تأكیدا فإن خبرات المطامستقبل ات لتص ة للمطال ات غیروالتكلفة النهائ ة  ل الموات

ات  اط ات من سنوات الحوادث المنصرمة . ومن اجل الحفا على احت اط عاد االحت ة سوف یتم حذفها مما ینجم عن ذلك است اف
ات سنة الح اط عاد على احت ل الكثیر من هذا االست ة بتحو ات اقلتقوم الشر ون تتطور المطال ة عندما  قًا استحقا وادث المال

ات  ة للمطال التكلفة النهائ ل اكبر یتعل  ش قن    .وهناك ت
  
  
  

 
 



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٢٨ 

 
ات متكبدة -٧   (تتمه) مطال

 
      ٢٠١٧ 

 سنة الحادث ٢٠١٣  ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ المجموع
االلف رال سعود        
ات النهائإجمالي التقدیر لتكالیف        ةالمطال  

ة سنة الحادث ٢١٬٢٣٧ ٤٦٬٢٨٨ ٣٥٬٥٧٨ ٦٩٬٠٠٩ ١٣١٬٥١٣ ١٣١٬٥١٣  في نها
عد سنة ٢٣٬١٩٨ ٤٩٬٥٨١ ٣٦٬٨٩٠ ٧٠٬٥٩٦ - ٧٠٬٥٩٦  
عد سنتین ٢١٬٦١٣ ٤٩٬٦٣٢ ٣٧٬٠٨٢ - - ٣٧٬٠٨٢  
عد ثالث سنوات ٢١٬٦١٣ ٤٩٬٦٣٢ - - - ٤٩٬٦٣٢  
عد ارع سنوات ٢١٬٦١٣ - - - - ٢١٬٦١٣  

ات المتراكمة ٢١٬٦١٣ ٤٩٬٦٣٢ ٣٧,٠٨٢ ٧٠,٥٩٦ ١٣١٬٥١٣ ٣١٠,٤٣٦  التقدیر الحالي للمطال
(٢٦١,٢٩٩) )٨٣٬٠٨٨(  المدفوعات المتراكمة حتى تارخه  (٢١٬٦١٣) (٤٩,٦٣٢)  (٣٧,٠٨٢) (٦٩,٨٨٤) 

ز المالي - - - ٧١٢ ٤٨٬٤٢٥ ٤٩,١٣٧ ات المسجلة في قائمة المر  المطال
 

  
  

  
٢٠١٧ 

Total سنة الحادث ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ 
االلف رال سعود        
ة       ات النهائ  صافي التقدیر لتكالیف المطال

ة سنة الحادث ١٠٬٦١٩ ٢٣٬١٤٤ ١٧٬٧٨٩ ٣٦٬٧٧٦ ١١٧٬٣٩٦ ١١٧,٣٩٦  في نها
٠١٩٣٩٬ - ٣٩,٠١٩ عد سنة ١١٬٥٩٩ ٢٤٬٧٩١ ١٨٬٤٤٥   
سنتینعد  ١٠٬٨٠٧ ٢٤٬٨١٦ ١٨٬٤٤٥ - - ١٨,٤٤٥  
عد ثالث سنوات ١٠٬٨٠٧ ٢٤٬٨١٦ - - - ٢٤٬٨١٦  
عد ارع سنوات ١٠٬٨٠٧ - - - - ١٠٬٨٠٧  

ات المتراكمة ١٠٬٨٠٧ ٢٤٬٨١٦ ١٨٬٤٤٥ ٣٩,٠١٩ ١١٧٬٣٩٦ ٢١٠,٤٨٣  التقدیر الحالي للمطال
(١٦٢,١٤٤) )٦٩٬٤٩٣(  المدفوعات المتراكمة حتى تارخه  (١٠٬٨٠٧)  (٢٤,٨١٦) (١٨,٤٤٥) (٣٨,٥٨٣) 

ز المالي - - - ٤٣٦ ٤٧٬٩٠٣ ٤٨,٣٣٩ ات المسجلة في قائمة المر  المطال
  
  
  
  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٢٩ 

  
  تكالیف اقتناء وثائ التامین المؤجلة -٨

٢٠١٦ 
 الف رال سعود

 ٢٠١٧ 
ال سعود   الف ر

ة السنة ٢٬٥١١  ١٬٣٥٩  الرصید في بدا
 اضافات خالل السنة ١٦٬٣٢٣  ٥٬٢٦٧

 إطفاء خالل السنة (٩٬٩١٠)  (٤٬١١٥)
٨٬٩٢٤  ٢٬٥١١  

الغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخر  -٩  م
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
 ٢٠١٧ 

ال سعود  الف ر
ات التامین  عمل

الغ مدفوعة مقدماً  ١,٦٩٦  ١٬٠٢٩  م
 موردون دفعات مقدمة ٢٬٧٩٨  ٧٩
مة المضافة ٦٬٧٠٥  - ة المدخالت على الق  ضر
ضاح  ١٣٬٠٤٥  ٥٠٠ )٢٤& ١٤عمولة ایداع (ا  
 اخر  ٣٬٥٦٢  ١,١٩٨
٢٧٬٨٠٦  ٢٬٨٠٦ 
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
 ٢٠١٧ 

ال سعود  الف ر
ات المساهمین  عمل

 إیرادات مستحقة ٨١٩  ١٬١٢٥
  موجودات غیر ملموسة -١٠

٢٠١٦ 
 الف رال سعود

 ٢٠١٧ 
ال سعود  الف ر

 

ات التامین     عمل
ة السنة ٢١٬٢٨٤  ١٩٬٢٤٧  الرصید في بدا
 إضافات خالل السنة ٦٧  ٢٬٠٣٧
ة السنة ٢١٬٣٥١  ٢١٬٢٨٤  الرصید في نها

 اإلطفاء :   
ة  ١٧٬٩٨٢  ١٢٬٧٦٣ السنةالرصید في بدا  
 المحمل للسنة ١٬٩٧٣  ٥٬٢١٩
ة السنة ١٩٬٩٥٥  ١٧٬٩٨٢  الرصید في نها
مة الدفترة في  ١٬٣٩٦  ٣٬٣٠٢ سمبر ٣١صافي الق د  

ات التامین . سي من برامج حاسب آلي التي تستخدم لمنفعة عمل ل رئ ش  تتكون الموجودات غیر الملموسة 



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٣٠ 

 
  . االثاث والتجهیزات والمعدات١١

  

 
 
  

المجموع اثاث وتجهیزات  
ة تب  م

ارات  س معدات حاسب  
 آلي

تحسینات على  
العقارات المستأجرة

ال سعود ال سعود  الف ر ال سعود  الف ر ال سعود  الف ر ال سعود  الف ر الف ر
 التكلفة :         
٢٠١٦ینایر  ٠١ الرصید في ٤٬١٤٧  ٨٬٥٤٧  ٢٩٤  ٢٬٣٩٤  ١٥٬٣٨٢  

 إضافات خالل السنة ١٨  ١٣٤  -  ١٥  ١٦٧
سمبر٣١فيالرصید ٤٬١٦٥  ٨٬٦٨١  ٢٩٤  ٢٬٤٠٩  ١٥٬٥٤٩ ٢٠١٦د
 إضافات خالل السنة ٢٤٠  ٣١٢  ٣٣٩  ١٥٧  ١٬٠٤٨
عادات خالل السنة -  -  (١٨٤)  -  (١٨٤)  االست

سمبر  ٣١في الرصید  ٤٬٤٠٥  ٨٬٩٩٣  ٤٤٩  ٢٬٥٦٦  ١٦٬٤١٣ ٢٠١٧د  
:المتراكماالستهالك         

٢٠١٦ینایر  ٠١ الرصید في ٣٬٨٧٨  ٧٬٧٢٦  ٢٣٦  ١٬٠٨١  ١٢٬٩٢١  
 إضافات خالل السنة ١٦٠  ٧٧١  ٥٨  ٢٧٣  ١٬٢٦٢

سمبر٣١فيالرصید ٤٬٠٣٨  ٨٬٤٩٧  ٢٩٤  ١٬٣٥٤  ١٤٬١٨٣ ٢٠١٦د
ة خالل السنة ١١٨  ٩١  ٥٣  ٢٢٢  ٤٨٤  الحر

عادات خالل السنة -  -  (١٨٤)  -  (١٨٤)  االست
سمبر  ٣١الرصید في  ٤٬١٥٦  ٨٬٥٨٨  ١٦٣  ١٬٥٧٦  ١٤٬٤٨٣ ٢٠١٧د  

ة :          مة الدفتر  صافي الق
سمبر  ٣١ ٢٤٩  ٤٠٥  ٢٨٦  ٩٨٩  ١٬٩٣٠ ٢٠١٧د  
سمبر  ٣١ ١٢٧  ١٨٤  -  ١٬٠٥٥  ١٬٣٦٦ ٢٠١٦د  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٣١ 

 . استثمارات١٢
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
 ٢٠١٧ 

ال سعود  الف ر
 

ات المساهمین     عمل
محتفظ بها حتى تارخ االستحقاقاستثمارات  ٢٦٬٨٥١  ٢٥٬٠٢٨  
مة العادلة من خالل قائمة الدخل ٧٬٦٣٨  ٩٬٩٦٤ الق  استثمارات 
٣٤٬٤٨٩  ٣٤٬٩٩٢  

خ االستحقاق   استثمارات محتفظ بها حتى تار
ابیتال ار  تمثل هذه االستثمارات استثمارات في سندات ذات سعر ثابت ومتغیر التي یتم ادارتها بواسطة السعود الفرنسي  مدیر اخت

ة في االستثمارات المصنفة على أنها محتفظ بها حتى تارخ ،للمحفظة ما یلي الحر   االستحقاق: ف
٢٠١٧  ٢٠١٦  

ال سعود  الف رال سعود   الف ر
ة السنة ٢٥٬٠٢٨  ٢٧٬٨٨٢  الرصید في بدا

 المشترات خالل السنة ٦٬٨٥١  -
 المستح خالل السنة (٤٬٩٧٥)  (٢٬٨١٣)
صافي –إطفاء خالل السنة  (٥٣)  (٤١)  

ة السنة ٢٦٬٨٥١  ٢٥٬٠٢٨  الرصید في نها
مة العادلة من خالل قائمة الدخل الق   استثمارات 

مة العادلة من خالل قائمة الدخل: الق ة في االستثمارات المصنفة  ما یلي الحر  ف
٢٠١٧  ٢٠١٦  

ال سعود  الف رال سعود   الف ر
ة  ٩٬٩٦٤  ٤١٬٩٨٤   السنةالرصید في بدا
  السنةالمشترات خالل  ١٠٬٠٠٠  ٦٬٧٩٢

عادات خالل  (١٢٬١٩٦)  (٣٩٬٦٠٠)   السنةاالست
مة العادلة خالل  (١٣٠)  ٧٨٨   السنةالتغیرات في الق
ة  ٧٬٦٣٨  ٩٬٩٦٤  السنةالرصید في نها

اآلتي : مة العادلة لتلك االستثمارات    الق
 

٢٠١٧  ٢٠١٦  
سعودالف رال  ال سعود     الف ر

حة ٦٬٩٣٠  ١٬٨٠٧  صندوق البدر للمرا
 صندوق االستثمار السعود في االسهم -  ٢٬٥٤٢
ة ٧٠٨  ٥٬٦١٥  صندوق السعود الفرنسي الخلیجي للطروحات االول
٧٬٦٣٨  ٩٬٩٦٤  

  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٣٢ 

ات أخر ١٣   . مصروفات مستحقة ومطلو
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
 ٢٠١٧ 

ال سعود  الف ر
ات التامین    عمل

ة ٦٬٧٠٥ -  المستح الدفع إلى مقدمي الخدمات الطب
الموظفین ٨٬٤٥٦ ٥٬٨٦٠ الغ مستحقة متعلقة   م
ة  ٤٬٢٠٧ ٣٬٠٥٣ افأة نها الخدمةم  
ات أخر  ٧٬٥٨١ ٧٬٢٤٧  مطلو
٢٦٬٩٤٩ ١٦٬١٦٠ 
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
 ٢٠١٧ 

ال سعود  الف ر
 

ات المساهمین     عمل
ة ٢٨  ٥٥ ة العموم  مصروفات الجمع
 ذمم دائنة أخر  ٢٣٨  ١٣٨
٢٦٦  ١٩٣ 

ة الدخل .١٤ اة وضر   الز
  

ة، وفقا ألنظم احتسابتم  ة على أساس أفضل التقدیرات لد إدارة الشر ة المستحقة الدفع من قبل الشر اة والضر اةالز في  ة الز
ة ة السعود   .المملكة العر

اة  الز
اة مستحقة الدفع ة الز ما یلي حر   :ف

٢٠١٧  ٢٠١٦  
ال سعود  الف رال سعود   الف ر
٢٬٣٠٠  ٢٬٧٠٠  

و :تم احتساب مبلغ  ونات الوعاء الز ما یلي م و وف اة المحمل استنادا إلى الوعاء الز  الز
٢٠١٧  ٢٠١٦  

ال سعود  الف رال سعود   الف ر
 موجودات غیر متداولة ٣٬٣٢٦ ٤٬٦٦٨

 راس المال ٢٠٠٬٠٠٠ ٢٠٠٬٠٠٠
ة ٣٠٬٠٠٠ ٣٠٬٠٠٠ عة نظام  ود
ة السنة ١٤٬٠٣٢ ٢٥٬٨٢٤  الرصید في نها

 
 



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٣٣ 

ة الدخل .١٤ اة وضر   (تتمه) الز
اةأ)  (تتمه) لز  

اة مستحقة الدفع ة الز ما یلي حر   :ف
٢٠١٧  ٢٠١٦  

ال سعود  الف رال سعود   الف ر
    

ة  ٦٬٦٩٩  ٤٬٨٦٠   السنةالرصید في بدا
  للسنة المحمل ٢٬٣٠٠  ٢٬٧٠٠

ضاح ادناه) -  - قة (انظر اال اة لسنة سا س قید مخصص الز  ع
الغ مدفوعة خالل السنة (٧٠١)  (٨٦١)  م
ة السنة ٨٬٢٩٨  ٦٬٦٩٩  الرصید في نها
 

ة الدخلب)    ضر
ة خسائر خالل  ة فينظرًا لتكبد الشر سمبر ٣١ االثني عشر شهرًا المنته قة، لم یتم تكو ٢٠١٧ د ن مخصص م، وفي الفترات السا

ة الدخل في هذه     .ة القوائم الماللضر
 

و    موقف الرط الز
و إلى  ة االقرار الز اة والدخلقدمت الشر ة في الهیئة العامة للز مع  م٢٠١٢ ویونی ٣٠  لفترة االثني عشر شهرا األولى المنته

ة الدخل و وضر ة إقرارها الز ة الدخل ("الهیئة"). وقدمت الشر اة وضر لة من  الهیئة العامة للز م إلى ٢٠١٢برایر ف ٨للفترة الطو
سمبر  ٣١ ة في  م٢٠١٣د سمبر  ٣١والسنوات المنته صدد٢٠١٥م و٢٠١٤د م  م وحصلت على شهادة مقیدة. إن االدارة  تقد

ة في  تاإلقرارا ة الدخل للسنة المنته ة وضر و سمبر  ٣١الز    م.٢٠١٦د

مبلغ ٢٠١٤م و٢٠١٣م و٢٠١٢م و٢٠١١الرط النهائي للسنوات  الهیئةاصدرت  اة اضافي  التزام ز ة   ١٢,٥٤٥م طالبت فیها الشر
ة اعتراضا على معالجة  اعتراض على الرط. قدمت الشر ة  ان تكون  الهیئةملیون رال سعود وقد تقدمت الشر  النتیجة وهي على ثقة 

ن مخصص  التالي لم یتم تكو ة. لصالحها. و اة في القوائم المال   للز
  

ة)٢٠١٧عام  خالل اة والضر شأن الز ة طعنا إلى لجنة االستئناف  م من (ضد قرار لجنة االعتراض المبدئي ألعوا , ، قدمت الشر
يوقدمت  ٢٠١٤إلى  ٢٠١١ ضاح  (ملیون رال سعود ١٢,٥٤٥مبلغ  ضمان بن ما یتعل (د) ٢٤إ ة) ف و   . أ مسائلة ز

. انظمة ال  ة السعود اة المعمول بها في المملكة العر ة ألنظمة الز و استنادًا إلى فهم الشر اة تختم احتساب الوعاء الز ضع إلى ز
ة الهیئةستصدرها  التيتفسیرات مختلفة والرو  ة المقدمة من قبل الشر و اة,  قد تختلف عن االقرارات الز ٪ من  ٨١ على تطب الز

ة الدخل على المساهمین    . ٪ من المساهمین ١٩في حین أن ضر

  

  

  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٣٤ 

  راس المال  .١٥
ه والمدفوع  مة السهم الواحد  ٢٠مقسمة إلى ملیون رال سعود  ٢٠٠بلغ راس المال المصرح     .رال سعود ١٠ملیون سهم ق

  
ع األول  ٢٥في  سمبر  ١٣هـ المواف  ١٤٣٩ر ة من خالل طرح إصدار، أوصى مجلس اإلدارة بزادة رأس  ٢٠١٧د  مال الشر

ة  مة إجمال ق ات معینة من السل ٢٠٠حقوق  ة متطل ة في طور السعي للحصول على موافقة وتلب . الشر طات ملیون رال سعود
ة. م  التنظ

 
ة من  ٢٠١٦خالل عام  ض رأس مال الشر ة قد وافقوا على تخف ان مساهمي الشر ل ملیون را ٤٠٠، أوصى مجلس اإلدارة و

ض رأس المال من خالل  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ملیون رال مقسمة إلى  ٢٠٠سعود إلى  سهم عن طر الخسارة المتراكمة. تم تخف
ة ل ض رأس المال على االلتزامات المال ون هناك تأثیر لتخف ملكهما المساهم. لن  ل سهمین  ض سهم واحد مقابل  ة.تخف  لشر

ة  ١٦ عة نظام   ـ ود

 ، ة وفقًا لما هـو مطلـوب مـن مؤسسـة النقـد العرـي السـعود عـادفقـد أودعـت الشـر متـهمـن رأس مالهـا المـدفوع  %١٥ لمـا   ٣٠ مـا ق
ـ.  (سـاما)ملیون رال سعود في بنك حددته مؤسسة النقد العرـي السـعود م ـة بـدون موافقـة  نال  عـة النظام  سـاماسـحب هـذه الود

عة عمولة ستح على هذه الود  .) ساما( مؤسسة النقد السعود إلى و
ع وتسو١٧    . مصروفات ب

٢٠١٧  ٢٠١٦  
ال سعود  الف رال سعود   الف ر

ات التامین     عمل
 تكالیف الموظفین ٥٬٤٢٧  ٤٬٢٥٢
 مصروفات تسو ٢٥٥  ١٩٢

٥٬٦٨٢  ٤٬٤٤٤  
 
  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٣٥ 

ة١٨ ة وٕادار   . مصروفات عموم
٢٠١٧  ٢٠١٦  

\ ال سعودالف   الف رال سعود ر   
ات التامین     عمل

 تكالیف الموظفین ٣١٬٣٨٧  ٢٨٬٠٦٥
ضاح ٩٬٨٩٦  ١٬٧٤٦ وك في تحصیلها لذمم أقسا تامین مدینة (إ )٤مخصص دیون مش  
ضاح  ٤٨٤  ١٬٢٦٢ )١١االستهالك (اال  
ضاح  ١٬٩٧٣  ٥٬٢١٩ )١٠إطفاء (اإل  
 مصروفات اإلیجار ٢٬٢٦٠  ٢٬١٢٩
ةأتعاب  ٩٢٩  ٨٢٣ ة ومهن قانون  

انة ١٬٢٢٤  ١٬٣٢٣  تكالیف إصالح وص
 مصروفات اخر  ٣٬٤٢٧  ٣٬٠٦٤
٥١٬٥٨٠  ٤٣٬٦٣١  

 
٢٠١٧  ٢٠١٦  

ال سعود  الف رال سعود   الف ر
ات المساهمین     عمل

ة ٦٥٧  ١٬٣٩٣ ة ومهن  أتعاب قانون
االستثمار ٢٣١  ٣١١  مصروفات متعلقة 
 اشتراكات ٢٥١  ٣٠٠
 اتعاب لجان ٧٨  ٦٨
 اخر  ٤٦  ٨٧

١٬٢٦٣  ٢٬١٥٩  
 
  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٣٦ 

المعامالت مع الجهات ذات العالقة  -١٩  
ما فیها ال   )أ ة  سیین في الشر ات تتكون الجهات ذات العالقة من المساهمین المؤسسین وأعضاء مجلس اإلدارة والموظفین الرئ شر

ة. معامالت مع جهات ذات عالقة خالل دورة أعمالها العاد ة  طرة المساهمین. تقوم الشر   الواقعة تحت س
ة التي تمت م   )ب س ما یلي تفاصیل المعامالت الرئ ة في الفترة ع الجهات ذات العالقة خالل ف سمبر  ٣١المنته   : م٢٠١٧د

مة المعامالت    ة ق للسنة المال
ة في  سمبر ٣١المنته   د

 
 الرصید في

 
 الرصید في

ذات عالقة الجهة عة  المعاملة طب م٧٢٠١   
م٢٠١٦  سمبر  ٣١  ٢٠١٧د  

 
سمبر ٣١ م٦٢٠١ د  

 
ال سعود   ال سعودألف ألف رال سعود ألف ر ر  ألف رال سعود 

جھات ذات عالقة 
بمجموعة الجفالي 

ة تت ٦٩١٢٬ اقسا تامین م  ٨١٦٢٬  ٧٥٧٬٢  ١٬٨٦٢ 
تب  - - ٣٠ ٣٠ ایجار م

شراء أجهزة حاسب آلي 
ارات وتراخص  وس

 وخدمات اخر 

٤٨٢ ٢١٦ - - 

ات  مدفوعةمطال  ٠٦٧٬٣  ٤٧٧٬٣  - - 
ة الدولة      رسوم مزود الش

 ٩ - ١٦٠ ١٥٣ عمولة مدفوعة
)١٬١٥٣( إعادة تأمین صادرمیونخ ري  ٦٩٥٬٣٠  - ١٧٬٥٠٩ 

ات مستردة ٩١١٬٢٨ ١٨٬٥٩٦ مطال  - ١٤٬١٧٣ 
 ١٬٥٨٧ ١٬٥٨٧ - - استردادات اخر 

ا قصیرة األجلكبار موظفي اإلدارة ٠٤٣٬٤ مزا  ٣٧٣٬٤  - - 
لة األجل ا طو  ٢٤٤ ٣٩٣ ١٤٢ ١٤٩ مزا

 

الغ مدفوعتم إدراج ) ج ض من إعادة التامین , م الغ مستحقة الق ض , م الغ أعاله تحت صافي أقسا تامین مستحقة الق ة مقدمًا الم
الغ مستحقة لجهات ذات عالقة . ض من اعادة التامین وم   وموجودات أخر ورصید مستح الق

ات المساهمین الخسارة المحولة إلى عمد الغ المستحقة من عمل عد طرح األموال المستلمة خالل) تمثل الم ات المساهمین    .السنة ل

ة.) یتم اعتماد المعامالت مع جهات ذات عالقة من قبل مجلس اإلدارة والمساهمین في االه ة العموم   جتماع السنو للجمع

  
  . إدارة المخاطر٢٠

اس والهدف تحدید الخطر  ات التحدید المستمرة والق ة ولكن تدار عن طر عمل طرة.تكمن المخاطر في نشاطات الشر  والس
أن  ة في الرح علمًا  ات إدارة المخاطر تكون أصعب في استمرارة الشر ة یدرك مد الخطرعمل . ومد أ شخص في الشر

ة في اسة الشر ة . تتمثل س ط االستراتیجي. تحمله للمسئول ات التخط   مد تكمل مخاطر االعمال من خالل عمل
  
  
  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٣٧ 

  (تتمه) . إدارة المخاطر٢٠
ل إدارة المخاطر   ه

 مجلس االدارة
امجلس اإلدارة مسئول  ادئ واستراتیج ل العتماد م   مخاطر االدارة . تعن طر مخاطر الغدارة 

  لجنة المراجعة
ما یتعل بتنفیذ جودة ونزاهة التجنة المراجعة تعین من قبل مجلس ل ة قارر الاالدارة . لجنة المراجعة تساعد مجلس االدارة ف مال

ة . ة في الشر ة الداخل ات لتحسین الرقا   وادارة المخاطر من خالل مراجعة الحسا
ة والطرقة التي یتم بها تقلیل تلك المخاطر بواسطة ا المخاطر التي تواجهها الشر ما یلي ملخص    الدارة :ف

  مخاطر التامین 
ات التامین مة الدفترة لمطلو ة المستحقة التي تذید عن الق ات الفعل ن لهدف مایتمثل  مخاطر التامین هي مخاطر تجاوز المطال

ات التامین هذه المخ ات. تدیر عمل ة هذه المطلو ة ومتاحة لتغط اف ات  اط التأكد من ان االحت ات التامین من  اعمل تأكد لاطر. 
ة لتقیید الحد األقصى للخسارة المستحقة  اف ة  ة تأمین ة فقط بإصدارمن توفر تغط ة . تقوم الشر ة فرد یرة عقود قص عن أ مطال

ة . المخاطر الطب ما یتعل    االجل ال تزد مدتها عن عام واحد ف
ات الغ المطال   عدد وم

هدف التا ة فقط , و اكتتاب المخاطر الطب ة  العدید من العوامل . تقوم الشر ات  الغ المطال ن ان یتأثر عدد وم بي إلى مین الطمم
الد م التامین الطبي  ة . یتم تقد رجة تعوض حملة الوثائ عن المصروفات التي یتكبدونها في معالجة داء أو مرض أو اصا

ة  الغ عن المطالإلى العمالء من االساس ة . یتم في العادة اال بیرة من االشخاص ان تشملهم التغط ات واعداد  ها ات وسدادالشر
ساعد في التقلیل من مخاطر التامین . قع , ومن شأن هذا أن  ه الذ    خالل سنة واحدة من الحدث المؤمن عل

ز الجغرافي للمخاطر   التر
ز مخاطر التامین التي تتعرض لها الشر  ة .تتر ة السعود حملة وثائ التامین في المملكة العر ما یتعل    ة ف

اتافحص الخبیر االكتو  اطي المطال ات واحت   ر المستقل للمطال
ة بتعیین  ض مخاطر التامین , قامت الشر ات ولمزد من تخف اطات المطال ات واحت بیر خمراجعة خبیر اكتوار مستقل للمطال

ًا مناكتوار مستقل , والذ  اإلضافة الى التحق سنو ات ,  المطال ات , والتنبؤ  المراجعة الدورة للمطال ة فالرصید  قوم  ي نها
ات .   اطي المطال   السنة الحت

ة س   االفتراضات الرئ
استخدام لتقدیرات لاالفتراض األساسي  ة  ة . تم تحدید الخسارة النهائ ما دام  اكتوارة طرق أن معدل الخسارة القصو التقدیرة للشر

 ینطب .
  
  
  
  
  
  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
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٣٨ 

. إدارة المخاطر (تتمه)٢٠  
ة   الحساس

قاء جم ة مثل معدل الخسارة األقصى مع  س نة المعقولة في االفتراضات الرئ ات الم التحلیل أدناه للحر م  تراضات ع االفتم التقی
ات وصافي خسائر السنة .  المحتفظ بها ثابتة مبینًا التأثیر على المطلو

التأثیر على صافي 
ات الخسارة للسنة   التغیر في االفتراضات التأثیر على المطلو

ال سعود ال سعود الف ر ال سعود الف ر   الف ر
ة     ات التامین للسنة المنت –معدل الخسارة النهائ ةعمل ه  

سمبر  ٣١في  ٪٥ ± ٨,٦٥٨ ± ٨٬٦٥٨ ± ٧٢٠١د  
سمبر  ٣١في  ٪٥ ± ٢,٩٢٦ ± ٢,٩٢٦ ± ٦٢٠١د  

  مخاطر اعادة التامین
ا ات الكبیرة تقوم عمل ة الناشئة عن المطال ات التامین األخر ولتقلیل التعرض للمخاطر المال ین , ت التامما هو الحال في شر
ات اعادة التامین  ات مع جهات اخر ألغراض اعادة التامین . تقدم ترتی ر في اكب نوعتخالل دورة أعمالها الكبیرة , بإبرام اتفاق

ة للنمو . م في الخسارة المحتملة الناشئة عن المخاطر الكبر وتوفیر قدرة اضاف التح   االعمال وتسمح لإلدارة 
  

م الوضع ال ات التامین بتقی ات إعادة التامین تقوم عمل بیرة من إعسار شر ات مالي لشوعالوة على ذلك ولتقلیل تعرضها لخسائر  ر
ة ("ستاندردإعادة التامین , خالل الس ة اعادة تامین عالم حصة معدلة مع شر ة اعادة تامین  ة اتفاق رد" اند بو  نة , لد الشر

ات التا ع عقود االفراد والمجموعات الصادرة من عمل ة اعادة التامین جم ة مین في المملكة اتصنیف أأ") . تغطي اتفاق ةالعر   لسعود
  

ات القائمة مبلغ  حصة معید التامین للمطال ما یتعل  سمبر  ٣١الف رال سعود ( ٧٩٨التعرض لمخاطر االئتمان ف م  ٢٠١٦د
ض مبلغ  ١١٬٤٣٨:  أرصدة إعادة التامین المستحقة الق ما یتعل  ) وف         الف رال سعود     ٤٬٠٠٨الف رال سعود

سمبر  ٣١( ) .الف  ر ١٤٬١٧٣م : ٢٠١٦د   ال سعود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٣٩ 

. إدارة المخاطر (تتمه)٢٠  
االنظمة  المخاطر المتعلقة 

ات تحت ة من مطال ة من التزاماتها إلى حاملي وثاق التامین , ونتیجة لذلك تظل الشر ة التي التسو ان عقود التامین ال تعفي الشر
ة إعادة التامین  التزامات اتفاق في  أنه ال  ه معید التامین  صل ف   تتم إعادة التامین فیها إلى الحد الذ 

الدرجة اال ة  ة تدیر االتهتم الجهات الرقاب ة حقوق حملة وثائ التامین ومراقبتها للتاكد من ان الشر حما ة  صو ساس ة مور  رة مرض
افي لمقاب ز مالءة  مر ة  التاكد من احتفا الشر ضًا  ة ا حق مصالحهم . وفي نفس الوقت تهتم الجهات الرقاب ات لة المطما  لو

  غیر المتوقعة .
ا ة تخضع للمتطل ات الشر ة . ومثل هذة االنظمة ال تتطلب فقط اان عمل ة في المناط التي تعمل فیها الشر  لموافقةت النظام

ات  ة راس المال) لتقلیل إعسار شر فا ة (مثل  عض القیود النظام ة ومراقبتها بل انها تفرض علیها  لتامین اعلى أنشطة الشر
ات غیر المتوقعة حال نشوء هذة المط ات .وتوقفها عن سداد المطلو   لو

 مخاطر ادارة راس المال (االعسار)
ات للتأكد من وجود  تم إقرار هذه المتطل ات المتعلقة براس المال وتنظمها و إن مؤسسة النقد العري السعود هي التي تضع المتطل

حة لدعم أهداف العمل وزادة ة أهداف أخر للحفا على نسب راس مال صح ة . وتحدد الشر اف مة االسهم إلى  هوامش سیولة  ق
ات راس المال المصرح عنها  م النقص بدون مستو اجاتها من راس المال عن طر تقی ة احت ن . وتدیر الشر أكبر قدر مم

ة على اساس منتظم . و  ات المطلو ة على ضوء التغیرات في أحوال والمستو ات راس المال الحال الت على مستو تم اجراء تعد
ة .السوق وخصائص مخاطر    أنشطة الشر

ة   توضح المعلومات أدناه الحد األدنى لراس المال النظامي للشر

٢٠١٦ 
ال سعود  الف ر

 ٢٠١٧ 
ال  الف ر

 سعود

 
 

 الحد األدنى من راس المال النظامي ١٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠
ة   المخاطر المال

مة في وودائع  ة في النقد وما في ح ة للشر س ة الرئ ض وذمم مدینة ناشئة تتمثل األدوات المال حة واقسا تامین مستحقة الق مرا
ات التامین  عن عقود اعادة التامین وذمم مدینة أخر واستثمارات ومبلغ مستح من جهة ذات عالقة ومبلغ مستح من عمل

الغ مستحقة لجهات ات المساهمین وم ات قائمة وأرصدة اعادة التامین مستحقة الدفع ومبلغ مستح لعمل عض  ومطال ذات عالقة و
ات األخر .   المطلو

ة ة . ال تقوم الشر مشتقات األدوات المال   بإبرام أ معامالت تتعل 
  

ة في مخاطر اسعار السوق , مخاطر أسعار العمولة ومخاطر العموالت  ة للشر ة الناشئة عن األدوات المال س وتتمثل المخاطر الرئ
ة ومخاطر االئتمان ومخاطر السیول ل من هذه المخاطر األجنب اسات المتعلقة بإدارة  مراجعة الس قوم مجلس اإلدارة   ة . 

ما یلي ملخص بهذه المخاطر :    واعتمادها وف
  
  
  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٤٠ 

  .ادارة المخاطر (تتمه)٢٠
  مخاطر أسعار السوق 

ات  ات أسعار السوق . وتكون عمل ة نتیجة لتقل مة أداة مال المساهمین عرضة تتمثل مخاطر أسعار السوق في مخاطر تذبذب ق
مة العادلة من خالل قائمة الدخل . الق استثماراتها  ما یتعل    لمخاطر السوق ف

ة  ات  %٥إن تغییرًا بنس ع المتغیرات األخر ثابتة سیؤثر على عمل قاء جم مة العادلة من خالل قائمة الدخل مع  الق استثماراتها 
مبلغ  سمبر  ٣١الف رال سعود ( ٣٨٢المساهمین  ) . ٤٩٨م : ٢٠١٦د   الف رال سعود

  مخاطر معدل العمولة
ة    مة العادلة لألدوات المال ة أو الق ة المستقبل تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال أن یؤثر تذبذب أسعار العمولة على الرح

ة لمخاطر معدل العمولة على ة . وتتعرض الشر    ودائع الرح
طة  استثناء تلك المرت حة قابلة للتحقی في غضون ثالث أشهر أو اكثر من ثالث أشهر  ة ودائع مرا طلب تودع الشر قیود 

ة . وتحد اإلدارة من مخاطر معدل العمولة من خالل رصد التغیرات في  ة السعود المملكة العر الحفا علیها وفقًا لألنظمة 
  . معدالت العمولة في عمالت ودائعها

ارة .  تتم إدارة االستثمارات المحتفظ بها حتى تارخ االستحقاق بواسطة مدیر المحفظة االخت
ة التي تدفع علیها عمولة بدء من  ة لألوراق المال س سمبر : ٣١توضح المعلومات أدناه تفاصیل عن الفئات الرئ  د

ال یوجد   المجموع
  أكثر من سنة  أجل محدد

ثالث أشهر 
إلى سنة 
 واحدة

اقل من  
 ثالث أشهر

 

ال  الف ر
 سعود

ال   الف ر
 سعود

ال   الف ر
 سعود

ال   الف ر
 سعود

ال   الف ر
 سعود

٢٠١٧ 

حة ٣٩٦  ١٣٤٬٨٦٣  -  -  ١٣٥٬٢٥٩  ودائع مرا

استثمارات محتفظ بها حتى  -  -  ٢٦٬٨٥١  -  ٢٦٬٨٥١
خ االستحقاق  تار

٣٩٦  ١٣٤٬٨٦٣  ٢٦٬٨٥١  -  ١٦٢,١١٠  
          
         ٢٠١٦ 

حة ٨٢٬٦٧٤  ٤٣٬٨١٠  -  -  ١٢٦٬٤٨٤  ودائع مرا

٢٥٬٠٢٨  -  ٢٥٬٠٢٨  -  - 
استثمارات محتفظ بها حتى تارخ 

 االستحقاق
٨٢٬٦٧٤  ٤٣٬٨١٠  ٢٥٬٠٢٨  -  ١٥١٬٥١٢  

ما في  ات التامین أ موجودات تدفع علیها عمولة  س لد عمل سمبر  ٣١ل   م .٢٠١٧م,٢٠١٦د
ز المالي إلى تارخ االستحقاق التعاقد . ة من تارخ قائمة المر ق  تم تحدید توارخ استحقاق الودائع على أساس الفترة المت

 
  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٤١ 

  
  .ادارة المخاطر (تتمه)٢٠

  ة (تتمه)المخاطر المال
ة التي تدفع علیها عمولة قة على األدوات المال ما یلي أسعار العمولة المط سمبر : ٣١ما في  ف   د

 
٢٠١٧  ٢٠١٦  

ال سعود ال سعود  الف ر   الف ر
ات المساهمین     عمل

الرال السعود %٢.٦١  %٢.٩٩ حة مسجلة   ودائع مرا
تارخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى  %١.٩٣  %٢.٩٥  

  
ة بإیداع عمالت غیر الرال السعود , تشمل االستثمارات المحتفظ بها حتى تارخ االستحقاق سندات عمال ة ت داخللم تقم الشر

ة معًا .   وخارج
ل معقول أن تحدث في أسعار العمولة  ش حتمل  ات المساهمین للتغیر التي  ة قائمة عمل ة حساس س المعلومات التال  .تع

٢٠١٧  ٢٠١٦  
  الف رال سعود  الف رال سعود

ات المساهمی    نعمل  
مقدار مائة نقطة اساس ١٬٦٢١  ١,٥١٥       زادة في أسعار العموالت 

مقدار مائة نقطة اساس       (١,٦٢١)  (١,٥١٥)      انخفاض في أسعار العموالت   
ة  مخاطر العمالت األجنب

ة  ة . تر إدارة مخاطر العمالت االجنب ات اسعار صرف العمالت االجنب ة نتیجة لتقل مة األدوات المال هي مخاطر تذبذب ق
ة تتعامل ات أسعار الصرف ألن الشر سبب تقل بیرة  ة وجود مخاطر ضئیلة في حدوث خسائر  الرال  الشر سي  ل رئ ش

ي ثابت .   السعود وأن سعر صرف الرال مقابل الدوالر األمر
االئتمان مخاطر  

ة , تعمل  التزام والتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مال ة في الوفاء  مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداء مال
ة الذمم المدینة القائمة  ة ومراق ط االئتمان للشر اسة ض اع س ات ة  عمالء الشر ما یتعل  ة على الحد من مخاطر االئتمان ف الشر

ة لدیون معدومة .على اساس ا   الستمرار من تقلیل تعرض الشر
مة  ة فإن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها هو الق ة التي تحتفظ بها الشر ع فئات الموجودات المال ما یتعل بجم ف

سي لمخاطر االئتما ة الرئ ز تعرض الشر ز المالي . یتر ما تم اإلفصاح عنها في قائمة المر ة الدفترة  ن في المملكة العر
ة على التعرضات ضمن الحدود . تم وضع هذه الحدود على اساس تلك التعرضات والتصنیف االئتماني  ة . تحافظ الشر أو السعود

ة للطرف المقابلاالم الجهات األخر المقابلة من خالل  نة المال ما یتعل  ة إلى الحد من تعرضها لمخاطر االئتمان ف . تسعى الشر
ة بإبرام عقود اعادة تأمین تتمتع بتصنیف ائتماني جید (تصنیف أ أو أعلى) .ا ة , تقوم الشر   الحتفا بودائع لد البنوك ذات سمعة طی
  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٤٢ 

  
  .ادارة المخاطر (تتمه)٢٠

ة (تتمه)   المخاطر المال
  مخاطر معدل التامین 

ونات قائمة  ز الماليیبین الجدول التالي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لم  المر
٢٠١٧  ٢٠١٦ 

ات التامین الف رال سعود  الف رال سعود  عمل
ضاح رقم  ٣٢٬٣٨٩  ٥٬٩٣٧ )٣نقد لد البنوك (ا  
ض , صافي  ١١٤٬٨٩٠  ٥٠٬٨٦١ ضاح رقم أقسا مستحقة الق )٤(ا  
ض من إعادة التامین ٤٬٠٠٨  ١٤٬١٧٣ الغ مستحقة الق  م
ات القائمة ٧٩٨  ١١٬٤٣٨  حصة معید التامین في المطال
ات المساهمین ٣٦٬٧١٦  ٢٣٬٩٩٤  مبلغ مستح من عمل

 ذمم مدینة أخر  ١٨٥  ١٨٥
١٠٦٬٥٨٨  ١٨٨, ٦٩٨

 

ة عن طر تصنیف الموجودات وفقًا للتصنیف االئتماني  التعرض لمخاطر االئتمان للشر یبین الدول التالي معلومات تتعل 
الموجودات خارج مد درجة  ما یتعل  أنها اعلى من التصنیف المحتمل . وف ة للجهات المقابلة . تعتبر درجة االستثمار  للشر

درجة غی فها  متها .ر استثمارة االستثمار یتم تصن ة) او تجاوزت مد االستحقاق لكن لم تنخفض ق    (مرض
  
  
  
  
  
  
  

ات المساهمین ٢٠١٧  ٢٠١٦  عمل
  الف رال سعود  الف رال سعود

ضاح رقم  ٤٢٣  ٩٢٬٧٠٦ )٣نقد لد البنوك (ا  
ضاح  ١٣٤٬٨٦٣  ٤٣٬٨١٠ حة (ا "ب" ٣ودائع مرا  
 استثمارات متحفظ بها لالستحقاق ٢٦٬٨٥١  ٢٥٬٠٢٨
ة ٣٠٬٠٠٠  ٣٠٬٠٠٠ عة نظام  ود
 ذمم مدینة اخر  ٢٬٣٨١  ٢٬٥٣٦

١٩٤,٥١٨  ١٩٤,٠٨٠ 



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٤٣ 

  
  .ادارة المخاطر (تتمه)٢٠

ة (تتمه)  المخاطر المال
 

ات التامین ة لعمل   الموجودات المال
ة  الدرجة غیر االستثمار

 المجموع
تجاوزت مدة  
استحقاقها لكن لم 
متها  تنخفض ق

 
 مرضى

 
 درجة استثمار

ال سعود الف ر ال سعود   ال سعود  الف ر ال سعود  الف ر  الف ر
مه ٣٢٬٣٦٠  -  -  ٣٢٬٣٦٠  النقد وما في ح

 أقسا تامین مستحقة , صافي -  ٧٢٬٧٨٤  ٤٢٬١٠٦  ١١٤٬٨٩٠

ات  -  ٤٬٠٠٨  -  ٤٬٠٠٨ ض من إعادة التامین في مطال المستح الق
ة  تحت التسو

ةحصة من  -  ٧٩٨  -  ٧٩٨ ات تحت التسو إعادة التامین في المطال  
ات المساهمین -  ٣٦٬٧١٦  -  ٣٦٬٧١٦  مبلغ مستح من عمل

 أرصدة مدینة اخر  -  ١٨٥  -  ١٨٥
٣٢٬٣٦٠  ١١٤٬٤٩١  ٤٢٬١٠٦  ١٨٨٬٩٧٥  

ات التامین (تتمه الموجودات                     ة لعمل )المال  
ة   الدرجة غیر االستثمار

 المجموع
تجاوزت مدة  
استحقاقها لكن لم 
متها  تنخفض ق

 
 مرضى

 
 درجة استثمار

 

ال سعود ال سعود  الف ر ال سعود  الف ر ال سعود  الف ر   الف ر
مه ٥٬٩٣٧  -  -  ٥٬٩٣٧  النقد وما في ح

 أقسا تامین مستحقة , صافي -  ٣٦٬٨٥١  ١٤٬٠١٠  ٥٠٬٨٦١

ض  -  ١٤٬١٧٣  -  ١٤٬١٧٣ ات المستح الق من إعادة التامین في مطال
ة  تحت التسو

ات تحت  -  ١١٬٤٣٨  -  ١١٬٤٣٨ حصة من إعادة التامین في المطال
ة  التسو

ات المساهمین -  ٢٣٬٩٩٤  -  ٢٣٬٩٩٤  مبلغ مستح من عمل
 أرصدة مدینة اخر  -  ١٨٥  -  ١٨٥

٥٬٩٣٧  ٨٦٬٦٤١  ١٤٬٠١٠  ١٠٦٬٥٨٨ 
  



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
سمبر  ٣١ م٢٠١٧د  

 

٤٤ 

  
  .ادارة المخاطر (تتمه)٢٠

ة (تتمه)   المخاطر المال
ات المساهمین ة لعمل  الموجودات المال

ة  الدرجة غیر االستثمار

تجاوزت مدة استحقاقها   المجموع
متها  لكن لم تنخفض ق

 درجة استثمار  مرضى 

ال سعود ال سعود  الف ر ال سعود  الف ر ال سعود  الف ر  الف ر
مه ٤٢٣  -  -  ٤٢٣  النقد وما في ح

 استثمارات ٢٦٬٨٥١  -  -  ٢٦٬٨٥١
 ذمم مدینة اخر  -  ٢,٣٨١  -  ٢,٣٨١
ة ٣٠٬٠٠٠  -  -  ٣٠٬٠٠٠ عة نظام  ود
سمبر  ٣١ما في  ٥٧٬٢٨٣   ٢,٣٨١  -  ٥٩,٦٥٥ م٢٠١٦د  

 
ة  الدرجة غیر االستثمار

      
 

تجاوزت مدة استحقاقها   المجموع
متها  لكن لم تنخفض ق

 درجة استثمار  مرضى 

ال سعود ال سعود  الف ر ال سعود  الف ر ال سعود  الف ر  الف ر
مه ٩٢٬٧٠٦  -  -  ٩٢٬٧٠٦  النقد وما في ح
 استثمارات ٢٥٬٠٢٨  -  -  ٢٥٬٠٢٨
 ذمم مدینة اخر  -  ٢٬٥٣٦  -  ٢٬٥٣٦
ة ٣٠٬٠٠٠  -  -  ٣٠٬٠٠٠ عة نظام  ود
سمبر  ٣١ما في   ١٤٧٬٧٣   ٢٬٥٣٦  -  ١٥٠٬٢٧٠ م٢٠١٦د  

  
  مخاطر السیولة

ة .  التزاماتها المال التعهدات المتعلقة  ة في توفیر االموال الالزمة للوفاء  ات التي تواجهها الشر تتمثل مخاطر السیولة في الصعو
اجات  ة احت مته العادلة . تتم مراق ملغ قرب من ق سرعة  ع اصل مالي  ن ان تنتج مخاطر السیولة من عدم القدرة على ب م

ة من السیولة  ع الشر ة لمقابلة أ التزامات حال نشوئها جم اف على اساس شهر وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر اموال سائلة 
ة غیر متداولة  عة نظام ة والموجودات غیر الملموسة وود تب استثناء االثاث والتجهیزات والمعدات الم ة هي متداولة  موجودات الشر

عتها .    في طب
ات  ات المساهمین ومبلغ تتكون المطلو ات قائمة وأرصدة اعادة تامین مستحقة الدفع ومبلغ مستح لعمل ة من مطال ة للشر المال

ة ال تدفع علیها عمولة ومن المتوقع أن یتم سدادها  ات المال ع المطلو ات االخر . جم مستح لجهات ذات عالقة وعض المطلو
ز المالي  ١٢خالل  عتها .شهر من تارخ قائمة المر ة الخدمة والتي هي غیر متداولة في طب افأة نها   استثناء م



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
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٤٥ 

  
  (تتمه)ادارة المخاطر. ٢٠

خ االستحقاق  توار
 

  

٢٠١٧ 
 المجموع

 
خ  ال یوجد تار
 حتى سنة واحدة أكثر من سنة واحدة استحقاق ثابت

 
الف رال 

 سعود
الف رال  

 سعود
  الف رال سعود  الف رال سعود 

ات الما ات التامینالمطلو ة لعمل ل  
٤٩٬١٣٧  -  -  ٤٩٬١٣٧ ة اخر  ات فن اط ات قائمة واحت  مطال
٤٬٤٨١  -  -  ٤٬٨٨١  أرصدة إعادة تامین مستحقة الدفع
ات اخر  ٢٢٬٧٤٢  -  ٤٬٢٠٧  ٢٢٬٧٤٢  مصروفات مستحقة ومطلو
٧٦٬٧٦٠  -  ٤٬٢٠٧  ٨٠٬٩٦٧  

ة للمساهمین        ات المال  المطلو
ات اخر  ١٬٧٢٧  -  -  ١٬٧٢٧  مصروفات مستحقة ومطلو
١٬٧٢٧  -  -  ١٬٧٢٧  
ة مجموع ٧٨٬٤٨٧  -  ٤٬٢٠٧  ٨٢٬٦٩٤ ات المال المطلو  

 المجموع
  

خ ال  یوجد تار
  استحقاق ثابت

أكثر من سنة 
 حتى سنة واحدة  واحدة

 
 

الف رال 
 سعود

الف رال  
 سعود

الف رال   الف رال سعود 
 سعود

ات التامین ة لعمل ات المال  المطلو

٢٧٬٤٢٠  -  -  ٢٧٬٤٢٠ ة اخر  ات فن اط ات قائمة واحت  مطال
١٧٬٥٠٩  -  -  ١٧٬٥٠٩  أرصدة إعادة تامین مستحقة الدفع
ات اخر  ١٣٬١٠٧  -  ٣٬٠٥٣  ١٦٬١٦٠  مصروفات مستحقة ومطلو
٥٨٬٠٣٦  -  ٣٬٠٥٣  ٦١٬٠٨٩  

ة للمساهمین        ات المال  المطلو
ات اخر  ١,٦٠٥  -  -    ١,٦٠٥  مصروفات مستحقة ومطلو
١,٦٠٥  -  -  ١,٦٠٥  
ة ٥٩,٦٤١  -  ٣٬٠٥٣  ٦٢٬٦٩٤ ات المال  مجموع المطلو



ة للتامین التعاوني ة السعود ة عنا  شر
ة مساهمة  ة(شر  )سعود

ة (تتمه) ضاحات حول القوائم المال  ا
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  (تتمه) ادارة المخاطر. ٢٠

خ االستحقاق   (تتمه) توار
ز  ات بتارخ قائمة المر عها مستحقة السداد ال یوجد مطلو ة المخصومة وان جم ة على اساس التدفقات النقد  ف األسسو المالي مبن

ة . ة للشر ات المال ورة أعاله . ال توجد فروقات بین تارخ االستحقاق التعاقد والمتوقع للمطلو  المذ
 

  معلومات القطاعات . ٢١
ات التامین التي تقوم ع عمل ة) تامین طبي, (إن جم ة صح م خدمات رعا ة فقط بإصدار عقود التامین فقط لتقد ة لها ال تقوم الشر شر

ة فلم تتم مر  ات التجارة للشر ة . ونظرًا ألن هذه هي الفترة األولى للعمل ة السعود ة الیتم تنفیذها في المملكة العر ات اق في عمل
التالي فلم یتم عرض معلومات القطاعات .مختلف الف   ئات و

ة٢٢ مة العادلة لألوراق المال   . الق

ل منظم   )أ ش ل التزام في معاملة تتم  ع أصل أو یتم دفعه لتحو ه لب مة العادلة هي المبلغ الذ یتم الحصول عل ین ین مشار بالق
مة العادلة على االف اس الق عتمد ق اس.  ون مفي السوق في تارخ الق ل التزام  ع أصل أو تحو ة ب أن عمل   ن خالل:تراض 

 ة لألصل أو االلتزام، أو س  السوق الرئ
 .ة س اب سوق رئ  السوق األكثر منفعًة لألصل أو االلتزام في حالة غ

ة ة أو األكثر منفعًة متاحة أمام الشر س   . یجب أن تكون السوق الرئ

ة من نقد  ة للشر ض، وذمم مدینة من إعادة التتكون الموجودات المال حة، وأقسا مستحقة الق مه، وودائع مرا ذمم تأمین، و وما في ح
ات ال الغ مستحقة من جهة ذات عالقة، ومبلغ مستح من عمل ، واستثمارات، وم اتها الممساهمینمدینة أخر ة من. وتتكون مطلو  ال

الغ مستحقة لمعید التأمین، ومبلغ مستح ات قائمة، وم ات ال مطال اتومبلغ مستح لجهات ذات عالقة، وعض ال تأمینلعمل  مطلو
مة العادلة  . ال تختلف الق اتاألخر متها الدفترة للموجودات والمطلو ة اختالفًا جوهرًا عن ق س ٣١ ما في المال م ٢٠١٦مبر د

مها العادلة ٢٠١٧, ق   . م وغض النظر عن االستثمارات المجملة 

ة ال  )ب ة واإلفصاح عنها: تستخدم الشر مة األدوات المال ة لتحدید ق ة التال   هرم

ة (دون تعدیل أو إعادة ترتیب).١المستو    : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لذات األداة المال

ع  :٢المستو  م أخر تستند جم ات مماثلة أو أسالیب تقی ت الهامة المدخالاألسعار المتداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلو
انات مرصودة للسوق    . لها إلى ب

ن مالحظتها.٣المستو  م انات سوق  ستند أ مدخل مهم منها إلى ب م ال    : أسالیب تقی

ما في  ة  ع األدوات المال انت جم سمبر  ٣١وقد  سمبر  ٣١م و٢٠١٧د مة العادلة من أ٢٠١٦د الق مها  دوات م والتي تم تقی
  . ٢المستو 
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  ـ الخسارة للسهم  ٢٣

قسمة صافي الخسارة  احتسابتم  ة  للسنةالخسارة للسهم  ملیون ٢٠( والقائمة المصدرةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العاد
ة  سهم) ض رأسمالها عن طر إقفال الخسائر المتراكمة في نها ة بتخف  .السنة . قامت الشر

 
اطات طارئة٢٤   . التزامات وارت

ات    التامینعمل
 التزام عقود اإلیجار التشغیلي   )أ

موجب عقود إیجار ة  ما یلي الحد األدنى من اإلیجارات المستحقة المستقبل ما في ف سمبر  ٣١تشغیلي غیر قابلة لإللغاء   د
٢٠١٦ 

 الف رال سعود
 ٢٠١٧ 

ال سعود  الف ر
    

 خالل سنة ٢٬٥٩٠  ٢٬١٢٤
بعد سنة ولیس اكثر من خمس سنوات ١٠٬٣٦٠  ٨٬٤٠٠

١٢٬٩٥٠  ١٠٬٥٢٤ 
 

ما في   )ب ة قائمة  سمبر  ٣١ال توجد التزامات رأسمال  م : ال شئ)٢٠١٦م (٢٠١٧د
ما في  سمبر  ٣١ج)  مبلغ ٢٠١٧د إلى  رال سعود) الف  ٥٠٠م : ٢٠١٦رال سعود ( ) الف ٥٠٠(م ضمان تنفیذ 

ة . ة عن الشر ا ة ن   مقدمي الخدمات الطب
مبلغ  ة بإرسال خطاب ضمان  ضاح رقم ٢٠١٦ملیون رال سعود  ( ١٢٬٥٤٥د) قامت الشر اة (ا  :ال شئ) لصالح الهیئة للز

مبلغ ١٤ البنك لهذا الغرض  ومسجلة في حساب  : ال شئ) تم٢٠١٦ملیون رال ( ١٢٬٥٤٥) . الجزء غیر المغطي  ایداعة 
ات التامین الدفعات المقدمة والذمم االخر في قائمة المر   ز المالي لعمل

 
   . أرقام المقارنة٢٥

ة . هذه ة للتواف مع العرض في السنة الحال قة غیر الجوهرة للقوائم المال عد أرقام الفترة السا فات لم التصن اعید تصنیف 
ة في ن  ة المنته سمبر  ٣١لها أ تأثیر على صافي الخسارة للسنة المال ر٢٠١٧د ما ذ في  م أو في حقوق المساهمین 
سمبر  ٣١   م .٢٠١٦د
  
ة ٢٦   . الموافقة على القوائم المال

ة بتارخ   هـ .١٤٣٩ رجب ٢المواف   ٢٠١٨مارس  ١٩واف أعضاء مجلس اإلدارة على اصدار القوائم المال
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