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 معلومات عامة -1
اً وفقتأسست قد ( )"الشركة"(، العربية السعودية المملكةفي  سجلت، سعوديةهي شركة مساهمة )شركة والء للتأمين التعاوني إن 

تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم . هـ1428جمادى األول  2 بتاريخالصادر ( 114للمرسوم ملكي رقم )س/
 الرئيسي المسجل هو:عنوان الشركة . م(2007يوليو  4هـ )الموافق 1428 جمادى اآلخر 19بتاريخ الصادر ( 2051034982)

 شركة والء للتأمين التعاوني
 المركز الرئيسي 

 خادم الحرمين الشريفين طريق
 31616صندوق بريد 

 ، المملكة العربية السعودية31952الخبر 
 

إعادة التأمين  بما في ذلكيتمثل نشاط الشركة الرئيسي في القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال 
حريق البحري وتأمين التأمين السيارات والطبي وتأمين التأمين ال تتمثل قطاعات األعمال الرئيسية للشركة فيوأنشطة الوكاالت.  

 طيران والتأمينات العامة األخرى. الطاقة وتأمين الهندسي وتأمين التأمين الو

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بم(، صدر القانون الخاص 2003يوليو  31هـ )الموافق 1424جمادى الثاني  2في 
( لمزاولة أعمال 16/2008على الترخيص رقم )ت.م.ن (. حصلت الشركة 32)"القانون"( بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

م( من مؤسسة النقد العربي 2008يوليو  2هـ )الموافق 1429 ادى اآلخرجم 28بتاريخ التأمين في المملكة العربية السعودية 
  .السعودي )ساما( بصفتها الهيئة المسؤولة عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية

ً وفقوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من عمليات التأمين   السعوديللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي ا
المتبقية.  ٪10الوثائق  ةعلى حمل وزعالسنوي من عمليات التأمين وي من الفائض ٪90الشركة يوزع لمساهمي ، بحيث )"ساما"(

 ويتم تحويل أي عجز ينشأ عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل. 

 400 من كةلشرا لمارأس  ، مما أدى إلى زيادة٪ 10 بنسبة أسهم منحة لى إصدارع عية العامةموافقت الج 2018مايو  29في 
التجاري  سجلالتحديث  اجراءات استكملت الشركة ، ولقد(19 رقم حيضا)إ سعودي ليار نمليو 440 لىإ سعودي ليار نمليو
 .للشركة األساسي نظامالو

يوليو  3بتاريخ الصادر  )"ساما"(مؤسسة النقد العربي السعودي من  6813/41، حصلت الشركة على خطاب رقم السنةخالل 
ع وفرباإلشارة إلى إفتتاح هذه المنفذ بيع موزعة في أرجاء المملكة العربية السعودية.  47، وذلك للموافقة على إفتتاح 2018

ى والمساعدة على الحصول عل المدربة الجديدة، قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المحلية لتوفير العمالة
  مواقع مميزة لتوسعة شبكة مبيعات فروع التجزئة بالشركة.

 االندماج المقترح
مع شركة الصقر  في اجراء المفاهمات المبدئيةبدء الم، على 2018أبريل  18 بتاريخوافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد 

الشركتان مذكرة تفاهم غير  توقع، 2018أبريل  26في دراسة الجدوى االقتصادية لدمج الشركتين. ل )"الصقر"(للتأمين التعاوني 
النافية للجهالة إلستكمال النقاشات غير الملزمة حول األحكام إلجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية )"مذكرة التفاهم"( ملزمة 

يخ ندماج أو بعد ستة أشهر من تارتنتهي مذكرة التفاهم عندما توقع الشركتان اتفاقية اال. والشروط المتعلقة باإلندماج المقترح
إال أن  ،، يحق لكال الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم فقط عن طريق إشعار خطي للطرف اآلخرمذكرة التفاهم. عالوة على ذلك

نظراً لعدم جدوى عملية  المناقشاتعدم اإلستمرار في تلك  2018سبتمبر  5مجلس اإلدارة قد قرر في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
 شركة الصقر للتأمين التعاوني.مع اإلندماج 

 

 أسس اإلعداد  -2
   والقياس العرضأ( أسس 

الُمعدَّلة من مؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"( بشأن المحاسبة  ةرير المالياأُِعدَّت هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتق
الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة للتقارير المالية عن الزكاة وضريبة الدخل الذي يتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية 

( الصادر عن لجنة تفسيرات 21) ( "ضرائب الدخل والتفسير رقم12الدولية، باستثناء تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )
"الضرائب"؛ حيث إن ِهما يتعلقان حتى اآلن بالزكاة وضريبة الدخل. وبناًء على التعميم رقم للتقارير المالية المعايير الدولية 

والتعديالت الالحقة من خالل  2017إبريل  11الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"( بتاريخ  381000074519
عض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل )"تعميم ساما"(، تُقيَّد الزكاة وضريبة الدخل كاستحقاقات على ب

 . أساس ربع سنوي من خالل حقوق المساهمين ضمن األرباح المبقاة
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 أسس اإلعداد )تتمة(  -2

   )تتمة(  العرض أ( أسس
بالقيمة  المتاحة للبيع ستثماراتإلستثناء قياس اإعلى أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، ب القوائم الماليةهذه تم إعداد 
ن . اوتعويض نهاية الخدمة والذي يتم قياسه بالقيمة الحالية لإللتزام المستقبلي بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المخططة العادلة

لمعدات، الممتلكات والتصنيف المتداول / والغير متداول. فيما عدا ستخدام اللشركة لم يتم عرضها بإ قائمة المركز المالي
فإن كافة مستحقة الدفع،  عمولة الوديعة النظاميةايرادات تعويضات نهاية الخدمة، ، نظاميةالوديعة الالموجودات غير الملموسة، 

 .ذكر خالف ذلكي ما لماألجل، الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة 

ً تعرض الشركة قائمة المركز المالي الخاصة بها  السيولة. ووفقًا لنظام التأمين السعودي، تحتفظ الشركة بدفاتر ترتيب ل وفقا
(. وتُقيَّد 27حسابات مستقلة لكل ٍّ من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض القوائم المالية وفقًا لذلك ِضْمن اإليضاح )

د والمطلوبات وااليرادات والمصاريف المنسوبة بوضوح إلى أي من هذين النشاطي موجوداتال ن في الحسابات ذات العالقة. وتُحد ِ
 اإلدارة ومجلس اإلدارة أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة ويوافقان عليه.

تُدَرج قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين، 
( من القوائم المالية، كمعلومات مالية إضافية تماشيًا مع متطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة عن 27المعروضة في اإليضاح )

الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"(. وتتطلب الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"( 
المصاريف لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين؛ ومن ثمَّ فال تُظِهر والمطلوبات والدخل و موجوداتفصال واضًحا بين ال

ا قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية الُمعَدَّة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين، كم
 صاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات ذات الصلة.والمطلوبات والدخل والم موجوداتهو ُمَشار إليها أعاله، سوى ال

، يتم دمج األرصدة ومعامالت عمليات التأمين ةرير المالياعلى مستوى الشركة وفقاً  للمعايير الدولية للتق القوائم الماليةعند إعداد 
مساهمين متماثلة بالنسبة للمعامالت مع عمليات المساهمين. إن السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات ال

 واألحداث في الظروف المماثلة.  
 
 العملة الوظيفية وعملة العرض( ب

ب جميع  تم عرض  القوائم الماليةهذه القوائم المالية باللاير السعودي الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة. وتُقرَّ
 لاير سعودي، ما لم يُذَكر خالف ذلك. ألفالمعروضة باللاير السعودي إلى أقرب 

 ج( السنة المالية
 ديسمبر. 31في  ةلشركلمالية لاالسنة  هيتنت

 ( األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامةد
واإلفصاح عن يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات المبلغ عنها خالل السنة المشمولة 
على الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تستند على أفضل معرفة لدى اإلدارة لألحداث والعمليات الحالية فإن النتائج  .بالتقرير
 .د تختلف عن تلك التقديراتالفعلية ق

داث ألحت اقعاوتك لذبما في رى ، ألخل اموالعوايخية رلتارة الخبالی د إتستنر ومستمل بشکم ألحکارات وايدلتقم اتقييم يت
  .ظروفلظل الة في ونها معقد ألتي يُعتقالمستقبلية ا

 ية:فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه القوائم المال
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 أسس اإلعداد )تتمة(  -2

 )تتمة( واإلفتراضات المحاسبية الهامة( األحكام والتقديرات د
 
 .مطالبات عقود التأمينالمالية النهائية الناتجة عن  اإللتزامات( 1

هناك العديد من  .مطالبات عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركةلمالية النهائية الناتجة عن ا اإللتزاماتإن تقدير 
مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام المالي الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لمثل هذه 

ة وكذلك التكاليف النهائي اتتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبيتم إجراء التقديرات في نهاية فترة إعداد التقارير لكل من ال .المطالبات
دام ستخإعة بوفدلمر اغيالمتعلقة بالمطالبات المبلغ عنها ت باولطلما ريدتقم يت .غ عنهابلمال غيرالمتوقعة للمطالبات المتكبدة 

ً  بتقييم كل حالة مقدمة إلى الشركة على حده. البيانات الخاصة بات نهاية كل فترة تقرير ، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالفي  سنويا
  .تها ويتم إجراء التغييرات على المخصصيالسابقة للتأكد من كفاللسنة 

 إن مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ  قائمة
األساسية التي تعتمدها اإلدارة في  لطريقةاتتمثل  .قبل تاريخ قائمة المركز الماليللحدث المؤمن عليه الذي وقع ، المركز المالي

في استخدام مؤشرات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ غير المبلغ عنها تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة 
ة بورنهوتير وطريق تشين الداريستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة  .بمعدالت تسوية المطالبات المستقبلية

كما استخدم الخبير االكتواري طريقة التقسيم القطاعي بما  .فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذه المخصصات
تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة  .في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة لقطاع األعمال الطبية

 .تعلقة بقيمة مبلغ التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالباتأو الضمنية الم

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية  (2

في أو طويل األجل جوهري ض نخفاك اناون هما يکدمتها عنقيت نخفضد المالية قودات اجولما بتحديد ما اذا كانتکة رلشا ومتق
 12تعتبر فترة  .أو طويل األجل يتطلب أحكاماً جوهرية جوهريإن تحديد ما هو  .تکلفتهاأقل من لمالية ودات اجولة للمدلعاالقيمة ا

في أثناء إجراء  .من التكلفة األصلية جوهريا وفقًا لسياسة الشركة ٪30ويعتبر االنخفاض بمقدار األجل  ةطويلشهراً أو أكثر فترة 
لبات العادية في سعرالسهم واألداء المالي للشركة المستثمر هذا القرار، تقوم الشركة بتقييمات من بين عدة عوامل أخرى، مثل التق

 .فيها ومجال األعمال وأداء القطاع، والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية

 إنخفاض قيمة الذمم المدينة ( 3

الشركة لن تكون قادرة على تحصيل  يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن
 ونوإحتمالية أن يدخل المدين ونالصعوبات المالية الجوهرية للمدين إن .كافة المبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلية للذمم المدينة

 .نة الذمم المدي مؤشرات على إنخفاض قيمةتعتبر في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية والعجز أو التأخر في الدفع 

 القيمة العادلة لألدوات المالية ( 4

يتم  .ألوراق المالية القابلة للتداول أو القيمة العادلة المقدرةلة للبيع على األسعار المدرجة المتاح ستثماراتتستند القيم العادلة لإل
باستخدام العمولة لبنود بنفس شروط تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحتوي على عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة 

 .وخصائص المخاطر

تحديدها عن طريق يتم مدرجة ال تتوفر أسعار ها ل تتوفر الية التي ال يوجد فيها سوق نشط والالقيمة العادلة لألدوات المإن 
للمالحظة فيما يتعلق بأدوات مالية مماثلة البيانات القابلة خالل القيمة العادلة من  يتم تقديراستخدام تقنيات التقييم وفي هذه الحاالت 

اذا  مناسبة،لى افتراضات عاً بناء هاريتقد فيتمسوق القابلة للمالحظة غير متاحة، المدخالت  أما اذا كانت .أو باستخدام النماذج
ومراجعتها دوريا  يتم التحقق من صحتها و لقيمة العادلةلوصول لا .أساليب التقييمدعت الحاجة إلى ذلك حيث يتم تطبيق بعض 

يتم إعتماد جميع النماذج من قبل استخدامها، و يتم  .من قبل الموظفين المؤهلين والمستقلين عن أولئك الذين قاموا بتزويدهم بها
تستخدم بقدر ما هو ممكن عملياً،  .ة وأسعار السوق القابلة للمقارنةتعكس البيانات الفعلي للتأكد من أن النتائجمعايرة النماذج 
للشركة أو مخاطر االئتمان )سواًء الخاصة بمخاطر االئتمان  مثلومع ذلك، فإن مجاالت  ،القابلة للمالحظة البيانات النماذج  فقط 
  .تتطلب من اإلدارة تقديم تقديرات لها قد( والتقلبات واالرتباطات  اآلخرالطرف تلك الخاصة ب
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ُطب ِقَت هذه السياسات على أساس ثابت على . ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه القوائم الماليةيلي فيما 

كل سنة من السنوات المعروضة، وتطبيق التعديالت على المعايير الحالية المذكورة أدناه والتي لم يكن لها تأثير جوهري على 
 :ات المستقبليةفي السنو غير جوهريهذه القوائم المالية في السنة الحالية أو السنوات السابقة ويُتوقَّع أن يكون لها تأثير 

 
أ( المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتفسيرات الجديدة الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

 وتعديالتها، المطبقة من قبل الشركة
 

ن جاً موذنميقدم  2018ر يناي 1ن م قبطلمء" العمالامع ود لعقن امادات رإلي"ا - 15م قر للتقرير الماليلي دولر المعياا  • 

ً . يمكن أن يكون لتطبيق هذا المعيار تأثيًرا وبأية قيمةرادات باإليراف العتت اقد ويدلتحطوات خس خم كيفية  على جوهريا
عقود التأمين ،  التمويلي ستثناء العقود التي تقع ضمن نطاق المعايير الخاصة بعقود التأجيروموعد تسجيل اإليرادات )بإ

. إن تطبيق هذا الذي قد ينتج عن تسريع أو تأجيل اإلعتراف باإليراد، ووجود تقديرات وأحكام جديدةمع  (دوات الماليةواأل
 للشركة.  القوائم الماليةالمعيار الجديد ليس له أي تأثير جوهري على 

 

( والتي تكون سارية 2ت على المعيار الدولي للتقارير المالية الاألسهم )تعدي على أساستصنيف وقياس معامالت الدفع  •  
 .2018يناير  1في أو بعد التي تبدأ المفعول للفترات 

 

يناير  1في أو بعد التي تبدأ ( ساري للفترات 40العقارية )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  ستثماراتاإل تحويل •  
2018. 

 

ر لمعيااعلی ت يالدمختلفة )تع رمعايي -2016 - 2014لمالية ر ايرلية للتقادولر المعاييادورة علی ية ولسنت التحسيناا •  
 .2018ر يناي 1د بعأو في التي تبدأ  راتللفت ةري( سا28 رقم ليدولالمحاسبة ر امعياو 1 رقم ليلماا ريرلي للتقدولا

 

 والسداد المقدمةة للفتةراتألجنبية ت ابالعمالت ( معامال22م )قرلية دولالمالية ر ايرلتقارات الجنة تفسيالتفسير الصادر عن  •  
 م.2018 ر يناي 1دبعأو في التي تبدأ 

 

 2019يناير  1بعد في أو التي ستكون سارية للفترات التي تبدأ  الصادرةب( المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير 
 ها من قبل الشركةقيتطبالتي لم يتم و
 

للشركة موضحة أدناه.    القوائم الماليةإن المعايير والتفسيرات الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار 
 ، عندما تصبح سارية المفعول. اذا كانت تنطبق على الشركة، تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير

 

وف تصبح سةارية المبكر للمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة والتي س التطبيققررت إدارة الشركة عدم اختيار 
 .2019يناير  1بعد في أو التي تبدأ  للفترات

 

لمالية ودات اجولمن امر کبيزء جف تصنيإعادة لی إ 9م قرللتقرير المالي لي دولر المعيااتطبيق ؤدي يأن قع ولمتن ام •  
ل خالن لة مدلعاابالقيمة ر أو لخسائح أو ابارألل اخالن لة مدلعاابالقيمة  إلى موجودات ماليةللبيع كمتاحة  لمصنفة حالياًا
 و أدوات الدينة لمطفأاجة بالتكلفة رلمدالمالية دات االئتمانية للموجوا المخصصاتتزيد أن يتوقع كما  ر.آلخل الشامل اخدلا
منهجية ل خادنتيجة إل، اآلخر الشامل دخلالفي  لة دلعاابالتغيرات في قيمتها  والتي يتم اإلعتراف، لةدلعااجة بالقيمة رلمدا

تطبيق تأجيل  حيث اختارت الشركة الشركة اإلعفاءات المتاحة لشركات التأمين  استخدمتلمتوقعة. ن االئتمااخسائر 
تطبيق . وسوف يؤدي 2021يناير  1، ولكن في موعد أقصاه حتى تاريخ الحق 9رقم للتقرير المالي  المعيار الدولي
 ريامعب العالقةفي االعتبار الشركة ، تأخذ للشركة، إلى حد كبير القوائم الماليةعلى  9رقم للتقرير المالي المعيار الدولي 

 القوائمعلی ل لمحتمر األثد ايدعملياً تحن لممکن امن يکم ل، لماليةا قوائمهذه ال اصداريخ رفي تاكما . عقود التأمين القادم
 .9م قر ليلمار ايرللتقلي دولر المعياا الناتجة عن تطبيقلمالية ا

 

. 2019ينةاير  1التي تبةدأ فةي أو بعةد  في الفترات يسريوالذي "عقود اإليجار" ،  - 16رقم للتقرير المالي المعيار الدولي  •  
، والةذي يميةز 17الدولي رقم  ةللمستأجرين بموجب معيار المحاسب ةيستبعد المعيار الجديد ازدواجية نماذج المحاسبة الحالي

ة خاصلا المركز المالي غير المعروضة في قائمةوالعمليات المركز المالي  المعروضة في قائمةبين عقود اإليجار التمويلي 
في قائمة  لعرض جميع البنود نموذج  16 رقمللتقرير المالي ، يقترح المعيار الدولي التشغيلية. وبدالً من ذلك عقود اإليجارب

 القةوائم الماليةةي علةى لن يكون له أي أثر جةوهر 16للتقرير المالي . تعتقد اإلدارة أن اعتماد المعيار الدولي المركز المالي
 للشركة.
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ولدم  2019ينداير  1التي ستكون سارية للفترات التي تبدأ بعدد الصادرة وب( المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير 

 من قبل الشركة )تتمة( تطبيقهايتم 
 . 2022ر يناي 1 مةن يراس ليكةون 2017و ماي 18في ن" لتأميود ا"عق (17)م قر الماليللتقرير لي دولر المعياا اصدار م ت •  

مةع خيةار  سةتثمارات( توجيهةات شةاملة بشةأن المحاسةبة عةن عقةود التةأمين واإل17رقم ) للتقرير المالييقدم المعيار الدولي 
للتقرير لي دولر المعياا، يقدم ة األجلالحياة قصيرالتأمين على عقود الحياة وعلى عقود التأمين إستثناء ب .المشاركة التقديرية

ي يتطلةب لمخةاطر غيةر الماليةة، والةذى الةع خصًما إجباريًا على احتياطيات الخسائر باإلضافة إلى تعةديل( 17م )قر المالي
د عقدات رايرض إع ( 17م )قر للتقرير الماليلي دولر المعياار يغيوف سك، لذعلی وة عال .بها مستوى الثقة اإلفصاح عن

ن من يکم ل كمةا فةي تةاريخ اصةدار هةذه القةوائم رة.لخساأو ابح رلافي بةة لمکتتاط اقسرض اجمالي األعم يتن لث حين، لتأميا
 .(17م )قر للتقرير الماليلي دولر المعياا الناتجة عن تطبيق لماليةا القوائمعلی ل لمحتمر األثد ايدعملياً تحن لممکا

 
السةاري لدخل اضريبة ت لتيقن من معامالم اعد (،23رقةم )لجنة التقةارير الماليةة الدوليةة والتفسةيرات  التفسير الصادر عن •  

 .2019يناير   1بعد أو في التي تبدأ  اتللفتر
 
( 28لي رقةةم والمشةةاريع المشةةتركة )تعةةديالت علةةى المعيةةار المحاسةةبي الةةدو الزميلةةةطويلةةة األجةةل فةةي الشةةركات  الحصةةص •  

 .2019يناير  1في أو بعد التي تبدأ  الساري للفترات
 

أو في ات التي تبدأ للفترالساري ( 19م قرلي دولا ةلمحاسبر امعيا علیت يالدية )تعولتسأو ا اإلختصارأو تعديل الخطط    •
 .2019ر يناي 1د بع
 

ر لمعيااعلی ت يالد)تع 2017 – 2015 للتقارير المالية للسنواتالمعايير الدولية  دورةية علی ولسنت التحسيناادورة   •
لمحاسبة ر امعياو 12رقم لي دولالمحاسبة ر امعيا،  11رقم للتقرير المالي لي دولر المعيا، ا 3م قرللتقرير المالي لي دولا
 .2019ر يناي 1د بعأو  فيات التي تبدأ للفترالسارية ( 23م قرلي دولا

 
أو مشروعه المشترك )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير  وشركته الزميلة بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر    •

والتي تنطبق على التطبيق المبكر حيث تم تأجيل تاريخ السريان إلى أجل ( 28دولي رقم ومعيار المحاسبة ال 10 رقم المالية
 .غير مسمى

 

 .2020 ريناي 1 دبعأو  فيالتي تبدأ  اتللفترالسارية  ةرير المالياالمعايير الدولية للتق المراجع الخاصة بإطار مفاهيمتعديل    •
 

 ج( عقود التأمين
عقود التأمين هي تلك العقود التي يقبل فيها المؤمن مخاطر تأمين كبيرة . تصدر الشركة عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين

غير مؤكد يؤثر سلبًا على معين عن طريق الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي  الوثيقةمن حامل 
المزايا المدفوعة مع الفوائد وذلك بمقارنة ، جوهرية، تحدد الشركة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمين عامكمبدأ . الوثيقةحامل 

 .هالحدث المؤمن عليحال لم يقع المستحقة الدفع في 
 
 االعتراف باإليرادات( د
 

 االعتراف بأقساط التأمين وإيرادات العمولة
ُل أقساط التأمين والعموالت في قائمة الدخل على أساس تناسبي لمدة  اإلنشاء )يوًما باستثناء السياسات طويلة األجل  365تَُسجَّ

 باستثناء وثيقة التأمينتغطية مدى يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على . والشحن البحري( والهندسة
 : اآلتي

 

  التقريرالمكتتبة خالل الثالثة أشهر األخيرة من الشحن البحري أقساط ، 

  ووفقًا لطريقة . واحدةطريقة احتساب محددة مسبقًا لفئة التأمين الهندسي عن المخاطر المتعاقد عليها لمدة تزيد عن سنة
 ،وثيقة التأميناالحتساب هذه، تتحقق األقساط األقل في السنة األولى وتزيد تدريجيًا في نهاية مدة 

ويُدَرج التغير في . وتَُمث ُِل األقساط غير المكتسبة الحصة في أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول
 .سبة في قائمة الدخل بنفس طريقة االعتراف باإليرادات على مدى فترة المخاطرمخصص األقساط غير المكت
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 (تتمة) االعتراف باإليرادات( د
 

 إعادة التأمين المفترض
المتعلقة بإعادة التأمين  يتم إدراج األقساط والمطالبات. تتحمل الشركة أيًضا مخاطر إعادة التأمين في سياق العمل المعتاد

إعادة التأمين من األعمال التجارية المباشرة ، مع األخذ في  فيما لو كانكإيرادات أو مصروفات بالطريقة نفسها  ترضالمف
يتم تقدير . تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين. المعاد تأمينها لألعمالاالعتبار تصنيف المنتج 

ادة إعكالً من جمالي لالتأمين باإل مطالباتأقساط و عرضيتم . بالغ المستحقة بطريقة تتفق مع عقد إعادة التأمين ذي الصلةالم
الحقوق التعاقدية أو تنتهي  إنهاءأو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم  موجوداتيتم إلغاء االعتراف ب. ةوالمفترض مسندةالتأمين ال

 .العقد إلى طرف آخر تحويلصالحيتها أو عند 
 

 موجودات من خالل المركز المالي قائمة فيمخاطر التأمين الهامة مباشرةً  تحولعقود إعادة التأمين التي ال  المحاسبة عنيتم 
يتم االعتراف بها بناًء على المقابل المدفوع أو المستلم ناقًصا أي أقساط أو رسوم محددة صريحة  والتي ودائع أو مطلوبات مالية

 .يتم إعادة احتفاظها بإعادة التأمين
 

 إيرادات العمولة
المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق على أساس تناسبي  ستثماراتيتم االعتراف بإيرادات العمولة من الودائع قصيرة األجل واإل

 .باستخدام طريقة المعدل الفعال
 

 إيرادات توزيعات األرباح
عند نشوء الحق في المتاحة للبيع  ستثماراتعلى أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن اإليتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح 

 .استالم توزيعات األرباح
 

 مطالباتهـ( 
ومصاريف تسويات الخسائر ذات  خرىف األاطرالتأمين واأل حملة وثائقتألف المطالبات من المنافع والمطالبات المدفوعة إلى ت

  .واالستردادات األخرى المستنقذاتالعالقة، بالصافي بعد حسم 
 

ز المالي ويتألف إجمالي المطالبات تحت التسوية من إجمالي التكلفة الُمقَدََّرة للمطالبات الُمتََكبََّدة غير الُمسدَّدة بتاريخ قائمة المرك
خ وتُجنَّب مخصصات للمطالبات المبلَّغ عنها غير المدفوعة كما بتاري. المطالبات، سواء بلغ بها الُمؤمَّن عليه أم ال تسويةوتكاليف 

باإلضافة إلى ذلك، وبناًء على تقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، . قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حده
 . المطالبات بتاريخ قائمة المركز المالي تسويةيُحتفظ بمخصص تكلفة سداد المطالبات الُمتََكبََّدة غير المبلَّغ بها، بما في ذلك تكاليف 

 
عالوة على . َهُر المطالبات تحت التسوية على أساس اإلجمالي، وتُْظَهُر حصة معيدي التأمين ذات العالقة بصورة مستقلةوتُظْ 

أنه يُتوقَّع سداد كافة المطالبات فعليًا خالل سنة واحدة من حيث ها لقاء المطالبات غير المدفوعة ذلك، ال تخصم الشركة مطلوبات
 .تاريخ قائمة المركز المالي

 

 والحلولالمستنقذات استرداد و( 
على سبيل المثال، )عند تسوية المطالبة ( تالفةكون تعادة )مستحوذ عليها  موجوداتتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع 

 (.على سبيل المثال، الحلول)جميعها  وأوللشركة أيًضا الحق بمالحقة الطرف الثالث لدفع جزء من التكاليف (. المستنقذات
 

ويمثل المخصص المبلغ الذي يُمِكن . كمخصص عند قياس التزام المطالبات تحت التسويةالمستنقذات وتُْدَرُج تقديرات استردادات 
 .بصورة معقولة استرداده ِمن بيع األصل

 
الذي يُمِكن  ويمثل المخصص تقدير المبلغ. وتُعتَبر استردادات الحلول أيًضا كمخصص عند قياس التزام المطالبات تحت التسوية

 .استردادها من الطرف الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)

- 13 - 

 

 

 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها( ز
 فائض عقود، ووعقود وقف الخسارة، اإلختياريةعقود إعادة التأمين و، إعادة التأمينمعاهدات تنقسم عقود إعادة التأمين إلى 

ض الشركة بموجبها عن الخسائر من عقد أو أكثر من  .الخسارة إن العقود التي تبرمها الشركة مع معيدي التأمين، والتي تُعوَّ
، تَُصنَُّف كعقود إعادة تأمين. وتَُصنَُّف ج( - 3)إيضاح  العقود التي تصدرها الشركة والتي تستوفي متطلبات تصنيف عقود التأمين

عقود التأمين التي أبرمتها  إدراج. يتم ج( - 3)إيضاح في كما  مالية.  موجوداتالتصنيف، ك العقود التي ال تستوفي متطلبات
يتم تسجيل األصل أو . عقود التأمين ضمن( إعادة التأمين الداخلي)الشركة والتي بموجبها صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى 

المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين وحصة الخسائر القابلة عمليات التأمين التي تمثل  -االلتزام في قائمة المركز المالي 
يتم تقدير مبالغ الذمم المدينة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع . لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي التأمين

 تنتهيأو مطلوبات إعادة التأمين عندما  داتموجويتم إلغاء االعتراف ب. مطالبة المرتبطة باألطراف المؤمن عليهاالتزامات ال
 .العقد إلى طرف آخر تحويلالحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عند 

 
ظهور مؤشر يدلُّ على االنخفاض في القيمة خالل عند و أمالي، المركز الوتُجَرى مراجعة لالنخفاض في القيمة بتاريخ قائمة 

االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى احتمالية عدم استرداد الشركة المبالغ ويقع . السنة المالية المفصح عنها
. القائمة طبقًا لشروط العقد، وعند إمكانية قياس تأثير ذلك على المبالغ التي ستقبضها الشركة من معيدي التأمين بصورة موثوقة

ُل الخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة في ق  (.س)  3، يرجى الرجوع إلى إيضاح  ائمة الدخلوتَُسجَّ
 

يتم إدراج أقساط التأمين والمطالبات على إعادة . الوثائق عفي الشركة من التزاماتها تجاه حملةال ت المسندةترتيبات إعادة التأمين 
تجاريًا مباشًرا ، مع األخذ في  ما لو كانت إعادة التأمين تعتبر نشاًطايرادات ومصروفات بالطريقة نفسها فيالتأمين المفترضة كإ

 .االعتبار تصنيف منتجات الشركة المعاد التأمين عليها
 

 مؤجلةإكتتاب ومائق تأمين تكاليف ( ح
يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بصورة مباشرة بإصدار أو إعادة تجديد عقود التأمين وتطفأ على مدى فترات 

يتم االعتراف بجميع تكاليف االستحواذ األخرى كمصروفات عند  وذلك عند إكتساب أقساط التأمين. عقود التأمين المتعلقة بها
 في قائمة الدخل." تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة " اطفاءتكبدها. يتم تسجيل 

 
االقتصادية المستقبلية التي تتضمنها هذا ويُحاَسُب عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع 

 .األصل بتعديل فترة اإلطفاء، ويُعتبر ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية
 

. عند ظهور مؤشر يدلُّ على االنخفاض في القيمة أوالتقرير حول القوائم المالية،  تاريخ فيوتُجَرى مراجعة لالنخفاض في القيمة 
اذا لم تتحقق اإلفتراضات الخاصة بربحية هذه الوثائق، يمكن تعجيل  .السترداد عن القيمة الدفتريةوعند انخفاض القيمة القابلة ل

إكتتاب تُؤخذ تكاليف . في قائمة الدخلاضافياً نخفاض في القيمة ا إطفاء هذه التكاليف والذي من الممكن أن يتطلب أيضا تسجيل
لة بعين االعتبار أيًضا عند تأمين الوثائق   . في تاريخ التقريرإجراء اختبار كفاية المطلوبات الُمؤجَّ

 

 اختبار كفاية المطلوبات( ط
مالي، لضمان كفاية مطلوبات عقود التأمين بعد حسم تكاليف اكتتاب المركز التُجرى اختبارات كفاية المطلوبات، في تاريخ قائمة 

وعند إجراء هذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية . التأمين المؤجلة ذات الصلة وثائق
ُل أي عجز في القيم الدفترية مباشرةً على قائمة . المطالبات والمصاريف اإلدارية تسويةالتعاقدية المستقبلية ومصاريف  ويَُحمَّ

 .طلوبات وفقًا لذلكالدخل بتجنيب مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات كفاية الم
 
 مدينون( ك

من عقود التأمين ، مخصوما منها أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. المدينة بة تساط المكتإجمالي األقكالمدينة التأمين أقساط تدرج 
ً ب هاقياسالمدينة عند استحقاقها ويتم التأمين  معيديأقساط وأقساط التأمين  اثباتيتم  المستلم أو ض للعوالقيمة العادلة مبدئيا

انخفاض القيمة وعندما تشير األحداث أو ما اذا كان هناك . تتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة لتحديد المستحق اإلستالم
 العمليات مصاريفالظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد ، يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في "

ل الرصيد مركة في الحقوق التعاقدية التي تشعندما ال تتحكم الش ةرصدة المديناأل اثباتالدخل. يتم إلغاء  ةقائماألخرى" في 
إلى طرف  يدة المنسوبة للرصماليته أو تمرير جميع التدفقات الأو تسوي ديندما يتم بيع الرصيد الم، وهو ما يحدث عادة عندينالم

 .""عقود التأمين 4رقم لتقارير المالية ل الدوليمعيار الضمن نطاق  8 مذكورة في االيضاح ينة الع الذمم المدخضثالث مستقل. ت
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 متاحة للبيع - إستممارات( ل
 
المالية غير المشتقة التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو المحتفظ  موجوداتالمالية المتاحة للبيع هي تلك ال موجوداتال

، وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه  وذمم مدينةبها حتى تاريخ االستحقاق أو القروض 
 يتمستحواذ واإلبمباشرة  المتعلقةبما في ذلك تكاليف المعاملة مبدئيًا بالتكلفة، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع  ستثماراتاإل

 ً  قائمةفي الدخل الشامل اآلخر في  ستثماراتبالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لهذه اإل قياسها الحقا
أو الخسائر المحققة من  األرباحالمتاحة للبيع". يتم إدراج  ستثماراتاإل -"صافي التغير في القيمة العادلة  بندالدخل الشامل تحت 

 المتاحة للبيع". ستثماراتاإل من"الربح / )الخسارة( المحققة  بند  الدخل ضمن قائمةفي  ستثماراتبيع هذه اإل
 

 قائمةمتاحة للبيع في ال ستثمارات/ )خسائر( العمالت األجنبية على اإل وأرباحيتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العموالت 
 . ستثماراتاإل (خسارة)/  ربحالدخل الشامل ، كجزء من صافي  قائمةالدخل أو 

 
 كخسائرالدخل ،  قائمةفي  ويسجلالمتاحة للبيع  ستثماراتإلجل في القيمة العادلة لألأو طويل ا جوهرييتم تعديل أي انخفاض 

 انخفاض في القيمة.
 

 لألوراق المالية أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة المدرجةالمتاحة للبيع على األسعار  ستثماراتتستند القيم العادلة لإل

العادلة للبنود التي تحمل العموالت على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص 
 مخاطر مماثلة.

 
، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن  ةالمدرجغير  ستثماراتبالنسبة لإل

المدخالت  إنالقيم العادلة من األسواق النشطة ، يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم. الحصول على 
يتعين على الشركة وإال فما أمكن ذلك ، كلن األسواق التي يمكن مالحظتها مالمستخدمة في نماذج التقييم يتم الحصول عليها 

 تحديد القيم العادلة.ل تقديم التقديرات
 

 إعادة التصنيف:
 

المستقبل القريب. عندما تكون  فيالمتاحة للبيع  ستثماراتاإلبيع ل ال زالت لديها القدرة والنيةقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت ت
تصنيف إذا كانت ال، فقد تختار الشركة إعادة ةاألسواق النشط لغياب ستثماراتاإلهذه ببعض  المتاجرةالشركة غير قادرة على 

قها. يُسمح بإعادة التصنيف إلى قروض لمستقبل القريب أو حتى استحقال ستثماراتعلى اإل لإلبقاءاإلدارة لديها القدرة والنية 
 ستثماراتلإلبقاء على اإلتعريف القروض والذمم المدينة ولدي اإلدارة النية والقدرة تستكمل  ستثماراتاذا كانت اإلمدينة وذمم 

 شركةلدى ال اذا كان  مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاقاستحقاقها. يُسمح بإعادة التصنيف إلى تاريخ أو حتى  القريبفي المستقبل 
 إلى خارج تصنيف تاريخ االستحقاق. بالنسبة لألصل المالي المعاد تصنيفه حتى  ستثماراتلإلبقاء على اإلالقدرة والنية على 

تم يذلك األصل ل محققةأي ربح أو خسارة وإعادة التصنيف  عندالقيمة العادلة  هي المطفأة الجديدة ةتكلفال تكونالمتاحة للبيع ، 
. طريقة سعر الفائدة الفعلياالعتراف به في حقوق الملكية إلى ربح أو خسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام اطفاؤها و

طريقة سعر الفائدة يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام 
يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق الملكية إلى قيمة األصل الحقًا،  انخفاض في وجدا "معدل الفائدة الفعلي". إذ الفعلي
 الدخل. قائمة

 
 لألدوات المالية التوقف عن االعتراف( م
االعتراف باألداة المالية عندما ال تتحكم الشركة في الحقوق التعاقدية التي تشمل األداة المالية ، وهو ما يحدث عن  توقفتم الي

ام الشركة أيًضا بنقل جميع مخاطر يقو. ثالث مستقلإلى طرف  داةالتدفقات النقدية من األ جميععادةً عند بيع األداة ، أو تحويل 
 .جوهريومزايا الملكية بشكل 

 
 المقاصة( ن

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي 
الموجودات وتسديد ب اإلعترافملزم وعندما يكون لدى الشركة نيه لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو 

إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من  الشامل الدخلمقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة  المطلوبات في آن واحد. ال يتم
 قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتها.
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 تاريخ التداول ( ص
أي التاريخ الذي )يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول 

العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي (. تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات
 .اد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوقتتطلب أن يتم سد

 
 المالية موجوداتالاإلنخفاض في قيمة ( ع

 موجوداتالأو مجموعة من   أصل ماليتقوم الشركة ، في تاريخ كل تقرير ، بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن 
حدث "وقوع )لألصل  ولاألثبات إلا ذحدث أو أكثر من في حال وجوديوجد انخفاض في القيمة . المالية قد انخفضت قيمتها

التي يمكن تقديرها المالية  موجوداتالمستقبلية المقدرة لألصل أو مجموعة ال النقدية، وكان له تأثير على التدفقات "(خسارة
 .بدرجة موثوقة

 
 :قد تشمل أدلة انخفاض القيمة ما يلي

 
 مالية كبيرة للمصدر أو المدين ؛ صعوبة -
 العقد ، مثل التخلف عن السداد أو تأخر سداد المدفوعات ؛ إخالل بشروط -
 ؛ةمالي هيكلةاإلفالس أو إعادة بإشهار قومأن المصدر أو المدين سي ترجح -
 المالية بسبب الصعوبات المالية ؛ أو موجوداتاختفاء سوق نشط لتلك ال -
 موجوداتملحوظة تشير إلى وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من ال وجود معلومات -

، ال يمكن تحديده على مستوى كل أصل على حدهاالنخفاض ذلك  كانحتى وإن ،  موجوداتالمالية منذ االعتراف األولي بتلك ال
 :بما في ذلك

 أو المدينين في الشركة ؛ أو تغييرات سلبية في حالة الدفع للمصدرين 

  هذه الظروف بعدم امكانية استرداد  ربط حيث يمكن الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد المصدرين
 .األصل

 
 :، يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو التاليألصل الماليافي حالة وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة 

 
في القيمة العادلة األجل طويل أو  الجوهري، فإن انخفاض القيمة هو االنخفاض القيمة العادلةالمدرجة ب موجوداتللبالنسبة  -

 .لألصل المالي
التدفقات النقدية المستقبلية  مدى الفرق بين االنخفاض في القيمة إلى يتم احتسابالمدرجة بالتكلفة المطفأة ،  موجوداتبالنسبة لل -

 .بسعر العمولة الفعلي األصلي ومةوالمخصالمقدرة 
 

المتاحة للبيع ، تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار  ستثماراتلإلبالنسبة 
 .قد انخفضت قيمتها ستثماراتأو مجموعة من اإل

 
في القيمة العادلة بأقل من تكلفته الجوهري أو طويل األجل على أنها متاحة للبيع، فإن االنخفاض  المصنفة ستثماراتبالنسبة لإل

ال يمكن عكس . األجل يتطلب تقديم بعض األحكامطويل أو  جوهريتحديد ما هو  إن. يمثل دلياًل موضوعيًا على انخفاض القيمة
زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل ال إنتمر االعتراف باألصل ، الدخل طالما اس قائمةخسارة االنخفاض في القيمة من خالل 

، يتم إدراج أي ربح أو خسارة تراكمية عند إلغاء االعتراف. لشامل اآلخرانخفاض القيمة ال يمكن االعتراف بها إال في الدخل ا
 .المتاحة للبيع ستثماراتعلى اإل( الخسارة/ )الربح "الدخل ضمن  قائمةسبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر في 

 
، تقوم الشركة بتقييم، من بين م احكاأل هعند إصدار هذ. ماحكاألاصدار طلب يت" األجل طويل "أو "  جوهري "ما هو تحديد إن 

 .، المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفتهاعوامل أخرى
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 الممتلكات والمعدات ( ف
ً منها االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة وتدرج التكاليف الالحقة بالقيمة . تُقيد الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوما

مستقلة،  كما هو مناسبا، وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع  موجوداتأو يتم االعتراف بها ك موجوداتالدفترية لل
تقيد جميع مصاريف اإلصالح .  اقتصادية مرتبطة بالبند إلى الشركة وعندما يمكن قياس تكلفة البند بصورة يعتمد عليها

ً لطريقة القسط الثابت على ويقيد اال .المالية التي يتم تكبدها فيها السنةخالل  الدخلوالصيانة األخرى على قائمة  ستهالك وفقا
 :أساس األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية

 
 تالسنوا                             

 
  4                  اجهزة كمبيوتر      

 5    األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
 4                  السيارات 

 
تتم . وأعمارها اإلنتاجية في كل فترة مالية ُمْفَصح عنها، وتُعدَّل متى كان ذلك مناسبًا موجوداتالمتبقية للوتُجَرى مراجعة القيم 

فيما يتعلق باالنخفاض في القيمة عندما تُشير األحداث أو التقلبات في الظروف إلى عدم  موجوداتمراجعة القيم الدفترية لهذه ال
القيم القابلة لالسترداد  موجوداتي حال وجود هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيم الدفترية للوف. إمكانية استرداد القيمة الدفترية

 .إلى قيمتها القابلة لالسترداد موجوداتالمتوقعة، تُخفَّض ال
 

" بالصافيإيرادات أخرى، "تَُحدَُّد األرباح والخسائر من االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية، وتُدرج ضمن بند 
 في قائمة الدخل

 
 غير ملموسة موجوداتض( 

ُل ال عمر إنتاجي لها  وذلك عندما يكون التاريخية مبدئيًا بالتكلفةبشكل منفصل )برامج الكمبيوتر( غير الملموسة  موجوداتتَُسجَّ
ُ وفقًا لطريقة الحقًا تُْدَرُج و .محدد بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القيمة. وتُْطفَأ

 سنوات.  4القسط الثابت على مدى فترة 
 

 ( عقود اإليجارق
شروط عقد االيجار تحويل جوهري لجميع مخاطر ومنافع الملكية ترتب على لم ياذا عقود اإليجار كعقود ايجار تشغيلي تصنف 

على  (تحمل اإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجار التشغيلي)صافية من أي حوافز مستلمة من المؤجرالشركة الى 
 الدخل بإستخدام طريقة القسط الثابت وذلك على مدى فترة عقد اإليجار التشغيلي.قائمة 

 
 ض في الموجودات غير الماليةاإلنخفار( 
للتأكد من وجود ويتم اختبارها سنويًا  -على سبيل المثال ، األرض  -التي لها عمر إنتاجي غير محدد  موجوداتال يتم استهالكال 

انخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو للتأكد من وجود لالستهالك  الخاضعة. تتم مراجعة الموجودات تهاقيمفي انخفاض 
 التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.

 
يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد 

موجودات عند ، يتم تجميع الأعلى. لغرض تقييم انخفاض القيمة يهماالحالية أهي القيمة العادلة لألصل ناقًصا تكاليف البيع والقيمة 
 نقدية بشكل منفصل )وحدات توليد النقد(.ال هاتدفقاتأدنى مستوى ل

 
 ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرىالمخصصات س( 

تكون تكاليف تسوية يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام )نظامي أو حكمي( نتيجة لحدث سابق بحيث 
 اإلعترافيتم و التشغيل المستقبليةخسارة مخصصات ال يتم اإلعتراف ب االلتزام محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق به.

 للمبالغ الواجب دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة ، سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أم ال. اإللتزاماتب
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 
 ( مكافأة نهاية الخدمة للموظفينت

تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناء على أنظمة العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم إحتساب المبالغ 
. يتم النظر في مستويات األجور والمرتبات المتوقعة في المتوقعة ئتماناإل وحدةكتواري بإستخدام طريقة المستحقة وفقًا للتقييم اال

لموظف ومدة الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية ل وترك الخدمةالمستقبل ، 
بالدوالر بشروط وعمالت  المقومةالفترة المشمولة بالتقرير من سندات الشركات عالية الجودة مثل السندات السيادية السعودية 

يتم إثبات تتطابق مع التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة قدر اإلمكان. يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها.
ادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفترة التي تحدث فيها مباشرة أرباح أو خسائر إع

 الشامل الدخلقائمة ضمن 
 
 ( الزكاة وضريبة الدخلث

ً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخلتخضع الشركة للزكاة  المساهمين . يتم احتساب الزكاة على حصة وضريبة الدخل وفقا
السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. يتم احتساب ضرائب الدخل على 

، عند االنتهاء ، إن وجدتحصة المساهمين األجانب من صافي الدخل المعدل للسنة. يتم احتساب المبالغ اإلضافية المستحقة الدفع
،  2017يناير  1ند تحديد هذه المبالغ. تستحق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. اعتباًرا من من التقييم النهائي ع

الدخل ضريبة ستها المحاسبية لتحصيل الزكاة وبناًء على التعميم الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي ، عدلت الشركة سيا
 الدخل. قائمةالتغيرات في حقوق المساهمين بدالً من  قائمةفي  المبقاهباشرةً على األرباح م
 
 ( توزيعات أرباحخ

أرباح األسهم من توزيع المالية للشركة في السنة التي يتم فيها اعتماد  القوائمفي  ضمن المطلوباتيتم االعتراف بتوزيع األرباح 
 قبل مساهمي الشركة.

 
 ه( النقد وما في حكمذ

النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع ألجل محددة تستحق خالل أقل من  على هوما في حكمالنقد  يتضمن
 ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.

  
 التدفقات النقدية( ظ

يتم ومن األنشطة التشغيلية.  ةالنقدي اتالتدفقات النقدية الرئيسية للشركة من عمليات التأمين التي تصنف على أنها التدفقتنتج 
 وفقاً لذلك. يةوالتمويل يةنشطة االستثماراألتصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن 

 
 ( العمالت األجنبيةع

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية باللاير السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم إعادة تحويل الموجودات 
جميع  يتم تسجيلالمركز المالي. قائمة والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ 

الصرف في  التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعربغير النقدية البنود  قياسالدخل والدخل الشامل. يتم  قوائمالفروق في 
 ستثماراتالحقًا. يتم إدراج مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية من اإل تحويلهاوال يتم إعادة  تاريخ المعاملة األولي

الدخل الشامل. نظًرا ألن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية  قائمة والدخل قائمة افي" في المتاحة للبيع في "الدخل اآلخر ، الص
 .جوهريةهي بالدوالر األمريكي ، فإن مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية ليست 

 
 النظامياالحتياطي  (أأ

من صافي دخلها السنوي من عمليات المساهمين كل عام لالحتياطي  ٪20، تخصص الشركة تماشياً مع متطلبات نظام الشركات
 للتوزيع. قابلاالحتياطي غير هذا احتياطي يساوي رأس مال الشركة.  بتكوينحتى تقوم  النظامي
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 المعلومات القطاعيةب ب( 

تقديم المنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال( ، والذي يخضع لمخاطر أنشطة  والذي يزاوليعتبر القطاع جزءاً أساسياً من الشركة 
ل حسب منتجاتها اعمأات قطاعغراض إدارية، تتكون الشركة من . وألوعوائد تختلف عن نظيرتها بالقطاعات األخرى

 :القطاعات التاليةوخدماتها، ولديها 
 
 .الصحيلتأمين ا، يقوم بتغطية  الطبي تأمينال •
 .التأمين على السياراتتأمين المركبات، يقوم بتغطية  •
 .يقوم بتغطية التأمين على الممتلكات ،تأمين الممتلكات •
 لألعمال الهندسية والعقوديقوم بتغطية التأمين الهندسي التأمين  •
 .العام تأمين آخر يوفر تغطية للتأمين البحري والتأمين •
 

يتم تقييم أداء القطاع بناًء على الربح أو الخسارة والذي، في بعض النواحي ، يتم قياسه بشكل مختلف عن الربح أو الخسارة في 
 المالية. القوائم

 
على األعمال لم تحدث معامالت بين القطاعات خالل السنة. في حالة حدوث أي معاملة ، يتم تحديد أسعار التحويل بين قطاعات 

 ة.رجياخلمعامالت مع أطراف لألعمال العادية كما لو كانت تلك ا ةتجارياألسعار الأساس 
 

هو النشاط الوحيد المدر  ستثماراتدخل المكتسب من الودائع ألجل واإلالكما أن قطاع غير تشغيلي. يعتبر دخل المساهمين إن 
 فات العامة األخرى لهذا القطاع على أساس مناسبلإليرادات. يتم تخصيص بعض مصروفات التشغيل المباشرة والمصرو

 
صانع إن بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة لصانع القرار التشغيلي الرئيسي.  يةقطاعات التشغيلالعن اإلفصاح يتم 

الرئيس التنفيذي الذي ، باعتباره وتقييم أداء القطاعات التشغيلية المسؤول عن تخصيص المواردهو ، القرار التشغيلي الرئيسي
 يتخذ القرارات اإلستراتيجية.

 
 ( عمولة إعادة التأمين غير المكتسبةج ج
 

إيرادات العموالت على عقود إعادة التأمين الخارجية عبر شروط عقود التأمين التي تتعلق بها ، على غرار  طفاءيتم تأجيل وإ
 الدخل. قائمةفي  لإلطفاءاألقساط المكتسبة. يتم تسجيل 

 
 ( الودائع قصيرة األجلد د
 

تشتمل الودائع قصيرة األجل على ودائع ألجل لدى البنوك ذات فترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة من 
 تاريخ الشراء

 
 العادلة ة( القيمـهـ ه
 
أو القيمة العادلة المقدرة. يتم تقدير  لألوراق الماليةالسوق المدرج ر سعأساس ى علالمالية  للموجوداتالقيمة العادلة  اسيقم تي

شروط  يتماشى مع أدوات ذاتمولة سعر عة باستخدام فضالمخ النقديةعلى التدفقات بناء  ةعمول تتضمنالقيمة العادلة للبنود التي 
 مخاطر مماثلة.و
 

مماثلة أو  يتم مالية  لموجوداتوقية القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة الس تقاسللموجودات المالية ، واذا لم يتواجد سوق نشط 
افتراضات مبنية على بيانات قابلة للمالحظة في  استخدامتحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم إذا لزم األمر. يتم 

 القيم العادلة.السوق حين توافرها واذا لم تتواجد يتم االعتماد على األحكام لتقدير 
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 ، صافيالممتلكات والمعدات  - 4
 

األماث  
 السيارات حاسب آلي والتركيبات

 مجموع
2018 

 مجموع
2017 

      التكلفة :
 17,583 20,016 375 7,832 11,809 يناير  1

 2,433 4,177 - 3,061 1,116 اإلضافات

 20,016 24,193 375 10,893 12,925 ديسمبر  31

      االستهالك المتراكم :
 8,290 11,325 375 5,372 5,578 يناير  1

 3,035 3,453 - 1,576 1,877 المحمل للسنة

 11,325 14,778 375 6,948 7,455 ديسمبر  31

      صافي القيمة الدفترية:

 - 9,415 - 3,945 5,470 2018ديسمبر  31

 8,691 - - 2,460 6,231 2017ديسمبر  31

 
 
 

  موجودات غير ملموسة - 5
ً  الناتجةالبرامج    داخليا

 2018 2017 

   التكلفة :
 1,858 2,248 يناير  1

 390 1,525 اإلضافات

 2,248 3,773 ديسمبر  31

   
   المتراكم : اإلطفاء

 1,451 1,744 يناير  1
 293 695 المحمل للسنة

 1,744 2,439 ديسمبر  31

   
   الدفترية:صافي القيمة 

 504 1,334 ديسمبر  31

 
  ستمماراتاإل - 6

 كما يلي:   ستثماراتتم تصنيف اإل
 عمليات المساهمين  

ديسمبر  31 
2018 

ديسمبر  31
2017 

   
 96.767 162.876 المتاحة للبيع    ستثماراتاإل

 
 ستممارات المتاحة للبيع   اإل (أ
 
 اإلجمالي دولية محلية 

 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

       
 96,767 162,876 - - 96,767 162,876 األسهم

 96,767 162,876 - - 96,767 162,876 متاح للبيع
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 )تتمة( إستممارات - 6
 

 فيما يلي: ستثماراتتتمثل الحركة على أرصدة اإل
 
 ماليةأوراق  

 مدرجة
 ماليةأوراق 

 المجموع غير مدرجة

   
    

 109,622 23,123 86,499 2017يناير  1كما في 
 (14,595) - (14,595) إستبعادات

 1,740 - 1,740 ، صافي  ستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة لإل

 96,767 23,123 73,644 2017ديسمبر  31كما في 

    

 96,767 23,123 73,644 2018يناير  1كما في 
 60,000 - 60,000 مشتريات
 (194) - (194) تعديالت

 6,303 - 6,303 ، صافي  ستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة لإل

 162,876 23,123 139,753 2018ديسمبر  31كما في 

 
 

 النقد وما حكمه  - 7
 ن النقد وما في حكمه المعروض بقائمة التدفقات النقدية مما يلي:يتكو
 عمليات التأمين  

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

   
 289.505 222.652 لدى البنوكو نقد في الصندوق

 - 431.354 أشهر من تاريخ اإلستحواذ 3ودائع ذات تواريخ استحقاق خالل 

 289.505 654.006 المجموع

 
 عمليات المساهمين  

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

   
 20.414 20.624 لدى البنوكونقد في الصندوق 

 - 447.699 أشهر من تاريخ اإلستحواذ 3خالل  استحقاقذات تواريخ ودائع 

 20.414 468.323 مجموع ال

 
بمعدل  ةعمول وتحمل. شراءتاريخ المن ابتداءاً  أو أقل ثالثة أشهر تاريخ استحقاق ولهاالية مؤسسات ميتم االحتفاظ بالودائع لدى 

لدى تم ايداعها األرصدة والودائع لدى البنوك إن كل سنويًا(.  ٪1.29: 2017) 2018ديسمبر  31سنويًا كما في  ٪2.5متوسط 
 وفقًا لمنهجية تصنيفات ستاندرد آند بورز و موديز. مرتفع تصنيف ائتمانيذات  خرىأطراف ا
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 صافي تأمين مدينة، معيدي ذمم أقساط تأمين و - 8

 يلي: امأرصدة مستحقة من مالمدينة  الذمم تتكون
  

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

   
 52,490 58,069 وثائق حملة 

 105,878 187,434 وسطاء ووكالء تأمين 
 371 575 (17ذات عالقة )إيضاح  جهات

 1,447 1,788 ذمم من معيدي تأمين مدينة

 247,866 160,186 

 (32,845) (45,450) مشكوك في تحصيلها  مخصص ديون

 127,341 202,416  صافي  -أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 

 
 الحركة على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل السنة كالتالي:

 2018 2017 

   
 22,127 32,845 يناير 1الرصيد في 

 10,718 12,605 مخصص السنة

 32,845 45,450 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 المدينة كما يلي: الذممديسمبر، إن أعمار  31كما في 

 
متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة    مدينة أقساط تأمين

 القيمة
 

 المجمـوع أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

 غير متأخرة السداد
وغير منخفضة 

 القيمة
 180إلى  91من 

 ً  يومـا
الى  181من 

360  ً  يومـا
 360أكمر من 
 ً  يومـا

 )بالرياالت السعودية( 

 6,534 34,135 35,548 125,130 201,347 وثائق التأمينحملة 

 - 116 8 411 535 جهات ذات عالقةمطلوب من 

 409 41 84 - 534 ذمم مدينة من معيدي تأمين

2018 202,416 125,541 35,640 34,292 6,943 

 
متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة    

 القيمة
 

 المجمـوع تأمين وذمم معيدي تأمين مدينةأقساط 

 غير متأخرة السداد
وغير منخفضة 

 القيمة
 180إلى  91من 

 ً  يومـا
الى  181من 

360  ً  يومـا
 360أكمر من 
 ً  يومـا

 )بالرياالت السعودية( 

 6,051 13,136 30,117 81,217 130,521 وثائق التأمينحملة 
 5 239 3 31 278 جهات ذات عالقةمطلوب من 

 362 - - - 362 ذمم مدينة من معيدي تأمين

2017 131,161 81,248 30,120 13,375 6,418 

 

سياسة الشركة  تقتضي. يةئتمانإرة اجدذات معترف بها و أخرىمع أطراف ال تأمين وإعادة التأمين إفي عقود تدخل الشركة ال 
يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى ذلك ، ئتمان إلعلى أن جميع العمالء الذين يرغبون في التداول بشروط ا

 .تتم مراقبة الذمم المدينة بشكل مستمر من أجل الحد من تعرض الشركة للديون المعدومة
 

 2018ديسمبر  31في كما المدينة التأمين أقساط ( من ٪39: 2017ديسمبر  31) ٪33العمالء الخمسة الكبار  تبلغ نسبة 
 

 تم تسجيلها مليون لاير سعودي(،  3.8: 2017مليون لاير سعودي ) 4.7 الديون المشكوك في تحصيلها مبلغيتضمن مخصص 
 حساب ضريبة القيمة المضافة.ب



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 االحتياطات الفنية  - 9

 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات  (9-1
 يلي:  مماتتألف صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات  
 
 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

   
 160,619 190,757 مطالبات تحت التسوية

 - (9,253)  (1-1-9)ايضاح والحلول  مستنقذاتلل القابلة لإلسترداد : القيمة يخصم

 181,504 160,619 
   

 255,904 298,561 المبلغ عنهاالمطالبات المتكبدة غير 
)ايضاح والحلول  مستنقذاتلباتتعلق   مطالبات ُمتََكبََّدة غير مبلغ عنها : يخصم

9-1-1) (100,801) - 

 255,904 197,760 تتعلق بمطالبات تحت التسوية  مطالبات ُمتََكبََّدة غير مبلغ عنها
   : ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

 3,197 7,975 تأمينعجز أقساط احتياطي  -

 - 550 ةغير منتهي ةاحتياطي مخاطر إضافي -

 8,525 3,197 

   :احتياطات فنية أخرى
 - 11,687 مخصص تسوية مطالبات -
 3,192 14,024 مخصص تعديالت الخسائر غير الموزعة -

 2,124 668  التأمين معيديل سبينغير ال استحقاقاحتياطي  -

 26,379 5,316 

 414,168 425,036 
   : يخصم

 110,606 124,638 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  -
 42,106 41,538 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  -

 166,176 152,712 

 272,324 247,992 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات

 
 والحلوللمستنقذات ا 9-1-1

 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

   
 - 110,054 والحلولالمستنقذات 

 - (100,801) والحلول مستنقذاتلبامطالبات ُمتََكبََّدة غير مبلغ عنها  تتعلق 

 - 9,253 والحلولللمستنقذات القيمة المحققة 

 
 األقساط غير المكتسبة  علىالحركة ( 9-2   
 : يلي فيمااألقساط غير المكتسبة  علىالحركة  تتمثل 

    
  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

    

 صافيال التأمين إعادة  اإلجمالي 

   
 408,246 (130,247) 538,493  السنةالرصيد في بداية 

 731,129 (373,828) 1,104,957 السنةاألقساط المكتتبة خالل 
 (798,329) 308,513 (1,106,842) السنةاألقساط المكتسبة خالل 

 341,046 (195,562) 536,608 السنةالرصيد في نهاية 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 )تتمة(االحتياطات الفنية  - 9

 )تتمة(( الحركة على األقساط غير المكتسبة 9-2   
 

  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
    

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي  

   
  358,753  (136,568)  495,321 السنةالرصيد في بداية 

  841,588  (260,744)  1,102,332 األقساط المكتتبة خالل السنة
 (792,095)  267,065 (1,059,160) األقساط المكتسبة خالل السنة 

  408,246  (130,247)  538,493 الرصيد في نهاية السنة

 
 تأمين مؤجلة وعمولة إعادة التأمين غير المكتسبة    ومائقتكاليف اكتتاب  علىالحركة ( 9-3
 
 
  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
ومائق تكاليف اكتتاب  

 تأمين مؤجلة
عمولة إعادة التأمين 
 غير المكتسبة   

   
 9,842 37,018 يناير 1في الرصيد 

 31,165 58,147 ُمتََكبَّد خالل السنة
 (28,564) (71,595) السنةخالل  المكتسب/ المطفأ 
 12,443 23,570 ديسمبر 31في الرصيد 

 
 
  2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 وثائقتكاليف اكتتاب  

 تأمين مؤجلة
عمولة إعادة التأمين 
 غير المكتسبة   

   
 7,209 32,540 يناير 1الرصيد في 

 19,579 77,878 ُمتََكبَّد خالل السنة
 (16,946) (73,400) خالل السنة المكتسب/ المطفأ 

 9,842 37,018 ديسمبر 31الرصيد في 

 
 واإلرتباطاتاإللتزامات  - 10

 المحتملة واإلرتباطات فيما يلي:  اإللتزاماتتتمثل  (أ
 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

   
 5.300 6.089 

 6.089 5.300 خطابات الضمان 

 
مليون لاير  6.1: 2017مليون لاير سعودي ) 5.3بنكية لجهات متعددة والمغطاة بالكامل بمبلغ  قامت الشركة بتقديم ضمانات 

 سعودي(.
 
كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين، تقام دعاوى على الشركة خالل دورة أعمالها العادية. وبناءاً على رأي  (ب

الشركة بأن المحصلة النهائية لهذه القضايا لن يكون لها أثر جوهري المستشارين القانونيين المستقلين للشركة، تعتقد ادارة 
 على دخل الشركة أو وضعها المالي .

 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى - 11

 

 2018 2017 

   
 17,607 26,846 مصاريف مستحقة

   
 27,665 25,707 التسويق يبدوعموالت من

 - 5,712 ضريبة القيمة المضافة -الهيئة العامة للزكاة والدخل  -دائنون 
 1,468 2,188 األجازات المدفوعةمخصص 

 306 549 لموظفيناإلدخار ل خطة
 27,202 59,112 مطلوبات أخرى

  120,114 74,248 
 

 
 فائض متراكم مستحق الدفع - 12

 

 2018 2017 

   
 14,547 31,055 يناير 1في دفع المستحق متراكم فائض  رصيد

 16,508 11,347  إجمالي الدخل العائد لعمليات التأمين
 - (28,907) التأمين وثائقفائض مدفوع إلى حاملي 

 31,055 13,495   ديسمبر 31في مستحق الدفع توزيع فائض 

 
 

 خدمةالنهاية  تعويض - 13
 

نهاية خدمة لموظفيها استناًدا إلى أنظمة العمل السعودية السائدة.  ويُجنَّب مخصصات وفقًا للتقييم  تعويضتنف ِذ الشركة برنامج 
ئتمان المتوقعة بينما يتم الوفاء بالتزام دفع المكافآت عند استحقاقه. وفيما يلي المبالغ الُمْعتََرف االوحدة االكتواري بموجب طريقة 

 في االلتزام خالل السنة بناًء على قيمته الحالية: بها في قائمة المركز المالي والحركة
 
ْعتََرف بها في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على قيمته الحالية 13-1  :فيما يلي المبالغ الم 

 

 2018 2017 
   

 12,779 14,622 القيمة الحالية اللتزام مزايا محددة
 

 الحركة في التزام مزايا محددة 13-2
 
 2018 2017 
   

 7,268 12,779 الرصيد اإلفتتاحي
 4,264 2,891 على قائمة الدخلالمحمل 

 2,174 42 المحمل على قائمة الدخل الشامل
 (927) (1,090) خالل السنة مزايا مدفوعة 

 12,779 14,622 الرصيد النهائي

 
 
 
 
 
 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 تعويض نهاية الخدمة )تتمة( - 13
 

 تسوية القيمة الحالية لمزايا تعويض نهاية الخدمة 13-3
 2018 2017 

   
 7,268 12,779  يناير 1كما في القيمة الحالية إللتزام مزايا محدد 

 3,894 2,469  تكاليف الخدمة الحالية
 370 422 تكاليف تمويلية

 2,174 42 الخبرةالخسائر االكتوارية من تسويات 
 (927) (1,090) مزايا مدفوعة خالل السنة

 12,779 14,622 ديسمبر 31كما في القيمة الحالية إللتزام مزايا محدد 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 13-4
 

 :ما بعد التوظيف تم استخدام النطاق التالي من االفتراضات االكتوارية الهامة من قبل الشركة لتقييم التزامات استحقاقات
 

 2018 2017 

   
 %3.10 %4.50 معامل الخصم المستخَدم 

 %4.50 %4.50 األعمارشرائح مختلف بر ُمعدَّل زيادة الراتب ع
 

 :فيما يلي أثر حساسية التغيرعلى القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة
 

 
 
 

 2018 2017 

   
 التأمير على التزام المنافع المحددة

    
   

   المستخدممعدل الخصم 
 12,135 13,953 ٪0.50نسبة زيادة بـ 
 13,481 15,349 ٪0.50نسبة نقص بـ 

   المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف شرائح األعمار
 13,217 15,068 ٪0.50نسبة زيادة بـ 
 12,369 14,204 ٪0.50نسبة نقص بـ 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 ر المطالباتيتطو  - 14
 

توضح الجداول التالية تقديرات المطالبات المتكبدة المتراكمة، بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ 
يقدم . جنب مع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخهعنها وفقًا لسنة الحادث في كل تاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية، جنبا إلى 

 . بات التأمين مقياًسا لمقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالباتلاتطوير مط
 

تهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية ألعمال التأمين لديها للحماية من المطالبات المستقبلية العكسية والتطورات التي 
 2009ويتعلق تقدير احتياطي المطالبات الُمتََكبََّدة غير الُمبلَّغ بها بالتزامات المطالبات للفترات التي تبدأ من عام . تطرأ عليها

 .فصاعًدا ولم تطرأ عليها بالكامل أي تطورات
 

 .يجرى التحليل التثليثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث التي تمتد لعدد من السنوات المالية
 

 :مطالبات إعادة التأمينإجمالي جدول تطوير 

 

 
 
 

2018        

 اإلجمالي 2018 2017 2016 2015 2014 وما قبله 2013 سنة الحادث

تقدير تكلفة المطالبات 
النهائية إلجمالي إعادة 

        :التأمين
 600,983  600,983  578,744  513,609  439,814  387,694 - في نهاية سنة الحادث

 513,928 - 513,928  408,368  410,761  373,891 - بعد سنة واحدة

 373,951 - - 373,951  411,864  361,727 - بعد سنتين

 398,943 - - -  398,943  360,446 - بعد ثالث سنوات

 359,348 - - - -  359,348 - بعد أربع سنوات

 520,134 - - - - - 520,134 بعد خمس سنوات

تقدير حالي لمطالبات 
 2,767,287  600,983 513,928 373,951  398,943  359,348 520,134 متراكمة

مدفوعات متراكمة حتى 
  (2,388,023)  (411,995)  (429,120)  (352,083)  (370,945)  (298,613) (525,267) تاريخه

مطلوبات محققة في قائمة 
  379,264   188,988  84,808  21,868  27,998  60,735 (5,133) المركز المالي

 7,975       احتياطي نقص قسط التأمين

إجمالي المطالبات تحت 
 387,239       التسوية واالحتياطيات

2017        

 اإلجمالي 2017 2016 2015 2014 2013 وما قبله  2012 سنة الحادث

تقدير تكلفة المطالبات 
النهائية إلجمالي إعادة 

        :التأمين
  578,744  578,744  515,051  465,608  395,301  212,853 - سنة الحادث في نهاية

  408,368 -  408,368  413,273  379,630  204,940 - بعد سنة واحدة

  411,864 - -  411,864  361,386  182,367 - بعد سنتين

  360,446 - - -  360,446  167,260 - بعد ثالث سنوات

  173,218 - - - -  173,218 - بعد أربع سنوات

  373,889 - - - - -  373,889 بعد خمس سنوات

تقدير حالي لمطالبات 
  2,306,529  578,744  408,368  411,864 360,446 173,218 373,889 متراكمة

مدفوعات متراكمة حتى 
 (1,890,006) (344,321) (337,549) (366,280) (297,500) (171,466) (372,890) تاريخه

مطلوبات محققة في قائمة 
  416,523  234,423  70,819 45,584 62,946  1,752 999 المركز المالي

 3,197       احتياطي نقص قسط التأمين

إجمالي المطالبات تحت 
  419,720       التسوية واالحتياطيات



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 )تتمة( ر المطالباتيتطو  - 14

 

 :مطالبات إعادة التأمينصافي جدول تطوير 

 

 

2018 

       

 اإلجمالي 2018 2017 2016 2015 2014 وما قبله 2013 سنة الحادث

تقدير تكلفة المطالبات 
النهائية إلجمالي إعادة 

        :التأمين
 560,868  560,868  528,730  454,496  388,992  217,436 - في نهاية سنة الحادث

  460,899 -  460,899  361,782  346,980  224,573 - سنة واحدةبعد 

  340,833 - -  340,833  353,925  218,104 - بعد سنتين

  340,393 - - -  340,393  219,391 - بعد ثالث سنوات

  216,282 - - - -  216,282 - بعد أربع سنوات

  385,337 - - - - - 385,337 بعد خمس سنوات

حالي لمطالبات تقدير 
 2,304,612  560,868  460,899  340,833 340,393  216,282 385,337 متراكمة

مدفوعات متراكمة حتى 
  (2,091,524)  (408,791)  (421,945)  (326,758)  (330,567)  (211,309)  (392,154) تاريخه

مطلوبات محققة في قائمة 
 213,088 152,077  38,954  14,075  9,826  4,973 (6,817) المركز المالي

 7,975       احتياطي نقص قسط التأمين

إجمالي المطالبات تحت 
 221,063        التسوية واالحتياطيات

2017        

 اإلجمالي 2017 2016 2015 2014 2013 وما قبله  2012 سنة الحادث

تقدير تكلفة المطالبات 
النهائية إلجمالي إعادة 

        :التأمين
  528,730  528,730  455,789  392,148  219,701  126,465 - في نهاية سنة الحادث

  361,782 -  361,782  348,876  225,230  122,665 - بعد سنة واحدة

  353,925 - -  353,925  218,201  120,950 - بعد سنتين

  219,391 - - -  219,391  120,661 - بعد ثالث سنوات

  120,333 - - - -  120,333 - أربع سنواتبعد 

  305,254 - - - - -  305,254 بعد خمس سنوات

تقدير حالي لمطالبات 
  1,889,415 528,730  361,782  353,925  219,391  120,333  305,254 متراكمة

مدفوعات متراكمة حتى 
 (1,625,604) (342,650) (316,973) (328,795) (211,472) (119,670) (306,044) تاريخه

مطلوبات محققة في قائمة 
  263,811  186,080  44,809  25,130  7,919 663 (790) المركز المالي

 3,197       احتياطي نقص قسط التأمين

إجمالي المطالبات تحت 
 267,008       التسوية واالحتياطيات
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في معاملة نظامية بين األطراف المشاركة في التزام  سداده لتحويلأصل ما أو  من بيع السعر الذي يتم استالمهتمثل القيمة العادلة 
 . يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما: السوق في تاريخ القياس

 
 ي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات، أو في السوق الرئيسي الذ -
 غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالءمة للوصول للموجودات أو المطلوبات. حالة في  -

 
من جهات  وأساط التأمين وذمم معيدي التأمين المدينة والمستحقةقيَّمت اإلدارة أن النقد واألرصدة البنكية والودائع القصيرة األجل 

ذات عالقة والحسابات الدائنة وأرصدة إعادة التأمين الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب قيمها الدفترية وذلك يعود إلى 
 حد كبير إلى تواريخ االستحقاق القصيرة األجل لهذه األدوات.

  .القوائم الماليةبشكل جوهري عن القيمة الدفترية لها في  فال تختلالمدرجة بقائمة المركز المالي ن القيمة العادلة لألدوات المالية إ
 

 هرمي للقيمة العادلة تحديد القيمة العادلة والتسلسل ال
 لألدوات المالية: تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة 

 
إليها في تاريخ  مماثلة التي يمكن للشركة الوصول: األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة 1المستوى 

 القياس؛  
  
: األسعار المدرجة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند 2لمستوى ا

 إليها جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و 
 

م أخرى تستخدم مدخالت لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المقيدة ولكن غير مبنية على أساس : طرق تقيي3المستوى 
أساليب تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة إلى بيانات السوق القابلة  بيانات سوقية قابلة للمالحظة.

 للمالحظة.
 
 القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ

، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة المالية فترية والقيمة العادلة للموجوداتالديوضح الجدول التالي القيمة 
التي العادلة لألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

 مقاربة بشكل معقول لقيمتها العادلة. الدفترية  اقيمتهبالقيمة العادلة إذا كانت ال يتم قياسها 
 

 القيمة العادلة  عمليات المساهمين

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 

   
       2018 ديسمبر  31

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
      متاحة للبيع إستممارات -

 139,753 - - 139,753 139,753 مدرجةأوراق مالية  -
 139,753 139,753 - - 139,753 

 

 القيمة العادلة  عمليات المساهمين

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 

   
       2017 ديسمبر  31

      موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
      إستثمارات متاحة للبيع -

 73,644 - - 73,644 73,644 أوراق مالية مدرجة -
 73,644 73,644 - - 73,644 
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 قياس القيمة العادلة  (ب
بالقيمة  ستثماراتمليون لاير سعودي في األوراق المالية غير المدرجة. لم يتم قياس هذه اإل 23بمبلغ  إستثماراتلدى الشركة 

األخرى لحساب األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب  القوائم الماليةأسعار معلنة لشركات مثيلة وتوافر  العادلة بسبب عدم
فرق جوهري بين القيم الدفترية والقيم العادلة لهذه عدم وجود واالستهالك وإطفاء الدين للشركات المستثمر فيها. تعتقد اإلدارة 

 . ستثماراتاإل
 

 التحويل بين المستويات 
 ، ال يوجد هناك تحويل بين المستويات. السنةخالل 
 
 

 يةقطاعات التشغيلال  - 16
نتظام من قبل مجلس إدارة الشركة إقطاعات الشركة التي يتم مراجعتها بليتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية 

 كصانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. طار دوره إفي 
 

إلى وتبليغها للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية  وفقاً تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية 
 تتألف من موجودات ومطلوبات تشغيلية. قطاعالمطلوبات موجودات ون امجلس اإلدارة بطريقة تتوافق مع قائمة الدخل. 

 
 

مطلوب صافي،  – المدينة  وذمم التأمينالموجودات القطاعية ال تحتوي على النقد وما في حكمه، ودائع قصيرة األجل، أقساط  إن
ً ، إيرادات عمولة مستحقة، مصاريف مدفوعة مقدممن عمليات التأمين وموجودات أخرى، ممتلكات ومعدات وموجودات غير  ا

 .الموزعةموجودات غير لذلك يتم تضمينها ضمن ال وفقاً ملموسة. 
    
أرصدة ، مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى، التأمين حملة وثائقمستحقة لن المطلوبات القطاعية ال تحتوي على مطالبات إ

فائض عمليات التأمين. و عنها ةستحقالم ةرالخساومكأفأة نهاية الخدمة، عمليات المساهمين،  إلىمعيدي التأمين دائنة، مستحق 
 . الموزعةيتم تضمينها ضمن المطلوبات غير  وعليه،
 

أن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة ال يتم تبليغها لصانع القرار التشغيلي الرئيسي ضمن القطاعات ويتم مراقبتها على 
 أساس مركزي. 

 
 الموزعة.  حيث يتم عرضها ضمن الموجودات / المطلوبات غيرعات موجودات ومطلوبات المساهمين ال تتضمن القطا

 
 

ها عن إجمالي الموجودات والمطلوبات فصاح فيتم اإلأن المعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي ي
في  ةالمنتهي السنة ، إجمالي اإليرادات، المصاريف، وصافي الدخل عن2017 ديسمبر 31و 2018 ديسمبر 31للشركة كما في 
  كما يلي:  ذلك التاريخ كانت
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  2018ديسمبر  31كما في  

   عمليات التأمين 

 
 أخرى تأمين هندسي تأمين ممتلكات تأمين مركبات تأمين طبي 

 إجمالي 
 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين

   
           الموجودات 

 195,562 - 195,562 41,360 41,391 112,811 - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 124,638 - 124,638 11,126 37,570 75,479 463 - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 41,538 - 41,538 23,458 13,865 4,215 - - المتكبدة غير المبلغ عنها حصة معيدي التأمين من المطالبات

 23,570 - 23,570 3,789 1,499 2,608 13,219 2,455 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 1,611,660 708,654 903,006  - - - - - موجودات غير موزعة 

 1,996,968 708,654 1,288,314 79,733 94,325 195,113 13,682   2,455 إجمالي الموجودات

         
         وحقوق الملكيةالمطلوبات 

 536,608 - 536,608 54,497 43,580 114,224 286,699   37,608 أقساط غير مكتسبة 

 12,443 - 12,443 4,176 3,199 5,068 -   - عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 

 181,504 - 181,504 23,322 38,890 79,149  13,296 26,847 مطالبات تحت التسوية 

 197,760 - 197,760 33,279 14,580 5,734  132,793 11,374 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 8,525 - 8,525 302 550 - -   7,673  ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

 26,379 - 26,379 1,432 1,340 2,122  21,103 382 فنية أخرى  احتياطات

 1,033,749 708,654 325,095 - - -  -   - غير موزعةملكية وحقوق مطلوبات 

 1,996,968 708,654 1,288,314 117,008 102,139 206,297  453,891 83,884 وحقوق الملكيةإجمالي المطلوبات 
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  2017ديسمبر  31كما في  

     عمليات التأمين                         

 
 أخرى  تأمين هندسي تأمين ممتلكات  تأمين مركبات تأمين طبي  

إجمالي عمليات 
 اإلجمالي  عمليات المساهمين  التأمين 

   
         الموجودات 

 130,247 - 130,247 31,255 39,984 59,008 - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
 110,606 - 110,606 4,873 29,197 76,521 15 - حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 42,106 - 42,106 27,132 9,627 4,925 422 - المتكبدة غير المبلغ عنها حصة معيدي التأمين من المطالبات
 37,018 - 37,018 3,438 1,449 1,293 26,807 4,031 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 1,460,174 602,398 857,776 - - -  -   - موجودات غير موزعة 

 1,780,151 602,398 1,177,753 66,698 80,257 141,747 27,244 4,031 إجمالي الموجودات

         
         وحقوق الملكيةالمطلوبات 

 538,493 - 538,493 41,900 42,695 60,161 341,100 52,637 أقساط غير مكتسبة 
 9,842 - 9,842 3,617 3,685 2,540 - - عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 

 160,619 - 160,619 19,181 30,826 81,540 13,645 15,427 مطالبات تحت التسوية 
 255,904 - 255,904 34,376 10,157 6,296 195,895 9,180 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 3,197 - 3,197 1,072 - 2,125 - -  ةأقساط تأمين إضافياحتياطي 
 5,316 - 5,316 493 256 471 4,096 - احتياطات فنية أخرى 

 806,780 602,398 204,382 - - -  -   - غير موزعةوحقوق الملكية  مطلوبات 

 1,780,151 602,398 1,177,753 100,639 87,619 153,133 554,736 77,244 وحقوق الملكية إجمالي المطلوبات 
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 2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنة 

 
 تأمين مركبات تأمين طبي 

تأمين 
 إجمالي  أخرى  تأمين هندسي ممتلكات 

   
       إيرادات 

       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 95,569 مباشر -
- 

612,213 
- 

197,204 
352 

73,092 
(25) 

126,552 
- 

1,104,630 
 التأمين  عادةإ - 327

 95,569 612,213 197,556 73,067 126,552 1,104,957 

       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (8,439) - (4,315) (4,124) - - محلية  -

 (350,105) (94,661) (65,689) (189,582) (173) - أجنبية  -

  (173) (193,706) (70,004) (94,661) (358,544) 

 (15,284) (876) (588) (588) (4,677) (8,555) مصاريف فائض الخسارة 

 731,129 31,015 2,475 3,262 607,363 87,014 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، 
 67,200 (2,492) 523 (261) 54,401 15,029 صافي

 798,329 28,523 2,998 3,001 661,764 102,043 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 28,564 8,542 12,231 7,786 5 - عموالت إعادة التأمين 

 3,977 57 7 9 3,904 - إيرادات اكتتاب أخرى

 830,870 37,122 15,236 10,796 665,673 102,043  مجموع اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 517,351 17,010 9,269 8,584 402,046 80,442  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 40,061 - - - 34,218 5,843 المصاريف المتكبدة عن المطالبات

 (26,447) (3,882) (7,491) (6,614) (845) (7,615) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 530,965 13,128 1,778 1,970 435,419 78,670 المدفوعة والمنافع األخرى صافي المطالبات 

  6,853 (2,113) (309) (1,349)  (797) 11,421 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
 عنها، صافي 

2,193 (62,680) 149 187 2,575 (57,576) 

  480,242 13,590 1,656 770  371,942 92,284 المتكبدة والمنافع األخرىصافي المطالبات 

  5,328  (770) 550  (2,125) -  7,673 احتياطي أقساط تأمين إضافية

   21,063 939  1,084  1,651   17,007  382 احتياطات فنية أخرى 

 71,595 7,967 2,432 4,834 46,112 10,250 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 9,677 60 - - 5,905 3,712 مصاريف اكتتاب أخرى

   587,905  21,786  5,722  5,130 440,966   114,301 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

  242,965  15,336  9,514  5,666 224,707   (12,258) صافي دخل االكتتاب

       تشغيلية أخرىإيرادات )مصاريف( / 

 (12,605)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (132,636)      مصاريف عمومية وإدارية 

 20,430      إيرادات عمولة من ودائع بنكية

 1,191      توزيعات أبارح مستلمة

 (7,633)      انخفاض في استثمارات

  (131,253)      مجموع مصاريف تشغيلية أخرى

  111,712      الدخل للسنةصافي 

  (11,347)      مجموع الدخل العائد إلى عمليات التأمين

  100,365     إلى المساهمين دخل الفترة العائدصافي 
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 2017ديسمبر  31المنتهية في  للسنة 

 
 مركباتتأمين  تأمين طبي 

تأمين 
 إجمالي  أخرى  تأمين هندسي ممتلكات 

   
       إيرادات 

       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 103,299 مباشر -
- 

706,600 
- 

93,563 
378 

87,010 
203 

111,279 
- 

1,101,751 
 التأمين  عادةإ - 581

 103,299 706,600 93,941 87,213 111,279 1,102,332 

       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (6,032) - (2,709) (3,323) - - محلية  -

 (245,184) (78,634) (79,395) (87,155) - - أجنبية  -

   (90,478) (82,104) (78,634) (251,216) 

 (9,528) (956) (615) (615) (4,447) (2,895) مصاريف فائض الخسارة 

 841,588 31,689 4,494 2,848 702,153 100,404 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، 
 (49,493) 779 266 750 (59,530) 8,242 صافي

 792,095 32,468 4,760 3,598 642,623 108,646 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 16,946 4,796 6,216 5,934 - - عموالت إعادة التأمين 

 6,156 177 6 9 5,964 - إيرادات اكتتاب أخرى

 815,197 37,441 10,982 9,541 648,587 108,646  مجموع اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 501,004 17,471 9,406 21,630 382,163 70,334  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 31,210 - - - 25,726 5,484 المتكبدة عن المطالباتالمصاريف 

 (32,056) (3,367) (7,921) (17,700) (1,232) (1,836) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 500,158 14,104 1,485 3,930 406,657 73,982 المدفوعة والمنافع األخرى صافي المطالبات 

 (22,062) 1,055 (1,036) (2,427) (11,841) (7,813) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
 عنها، صافي 

(14,879) 16,297 31 32 4,880 6,361 

 484,457 20,039 481 1,534 411,113 51,290 المتكبدة والمنافع األخرىصافي المطالبات 

 2,444 1,072 (753) 2,125 - - احتياطي أقساط تأمين إضافية

 (5,154) 495 (239) 241 (3,532) (2,119) احتياطات فنية أخرى 

 73,400 5,877 1,602 3,726 52,546 9,649 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 3,325 200 - - 2,685 440 مصاريف اكتتاب أخرى

 558,472 27,683 1,091 7,626 462,812 59,260 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 256,725 9,758 9,891 1,915 185,775 49,386 صافي دخل االكتتاب

       تشغيلية أخرىإيرادات )مصاريف( / 
 (10,718)      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (96,281)      مصاريف عمومية وإدارية 

 13,277      إيرادات عمولة من ودائع بنكية

 641      توزيعات أبارح مستلمة

 (5,405)      انخفاض في استثمارات

 (98,486)      مجموع مصاريف تشغيلية أخرى

 158,239      الدخل للسنةصافي 

 (16,508)      مجموع الدخل العائد إلى عمليات التأمين

 141,731     إلى المساهمين دخل الفترة العائدصافي 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 ذات عالقة  الجهاتاألرصدة والمعامالت مع  - 17

والشركات موظفي اإلدارة الرئيسين في الشركة، وأعضاء مجلس االدارة  المساهمين الرئيسين،في تتمثل الجهات ذات عالقة 
و التي تؤثر عليها هذه الجهات أالمسيطر عليها أو الخاضعة للرقابة المشتركة األخرى والشركات المملوكة للمساهمين الرئيسين 

بشكل جوهري. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل 
 :المعامالت الجوهرية خالل الفترة واألرصدة المرتبطة بها

 

 

 مبلغ المعاملة
 المنتهية في  للسنة

 الرصيد  
 مستحق( كما فيال/ ) مدينال

 

ديسمبر  31
2018 

ديسمبر  31
2017 

ديسمبر  31
2018 

ديسمبر  31
2017 

الشدددركات التدددي تسددديطر عليهدددا األطدددراف 
المشدددتركة ذات عالقدددة أو تسددديطر عليهدددا 

     بشكل مشترك أو تتأمر بشكل كبير بها
     من: / الذمم المدينةأقساط التأمين المكتتبة 

 222 413 3,804 2,815 ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة وجهات
 - - 20 23 موظفي اإلدارة الرئيسيين

     
وذمةةةةم دائنةةةةة إلةةةةى المطالبةةةةات المدفوعةةةةة 
 (233) (295) 1,557 2,024 ذات عالقةوجهات أعضاء مجلس اإلدارة 

     
 (41) (210) 20 505 أخرى

      
      

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وتعويضات مكافآت 
 

من كبار المسؤولين  5يوضح الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة و 
 :2017و  2018ديسمبر  31التنفيذيين للسنة المنتهية في 

 
أعضاء مجلس  

 اإلدارة
 )غير تنفيذي(

 كبار المسؤولين التنفيذيين
المدير المالي  متضمنا

 والمدير المالي التنفيذي

2018   
 4,763 - الرواتب والبدالت

 - 5,032 األجر السنوي
 603 - نهاية الخدمة تعويض
 5,366 5,032 مجموع

   
 

أعضاء مجلس  
 اإلدارة

 )غير تنفيذي(

 كبار المسؤولين التنفيذيين
المدير المالي  متضمنا

 والمدير المالي التنفيذي

2017   
 7,403 - الرواتب والبدالت

 - 5,214 األجر السنوي
 504 - نهاية الخدمة تعويض
 7,907 5,214 مجموع

   



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 الزكاة وضريبة الدخل - 18
 

 زكاة
 :ما يلي علىمخصص الزكاة للعام الحالي  يعتمد

 
 2018 2017 

   
 400,000 400,000 رأس المال

 82,843  233,513 والتعديالت األخرى وأرصدة مخصصات افتتاحيةاالحتياطيات ، 

 (145,962) (173,625) طويلة األجل للموجوداتالقيمة الدفترية 

 459,888 336,881 

 159,353 116,241  الدخل المعدل للسنة
   

 496,234 576,129 الزكاة أساس
   

 470,182 545,882 ٪94.75@  الوعاء الزكويحصة المساهمين السعوديين في 
   

 11,755 13,647 ٪ 2.5الزكاة المستحقة بنسبة 

   
 

ترجع الفروق بين النتائج المالية والنتائج الممكنة للزكاة بشكل أساسي إلى المخصصات غير المسموح بها في حساب الدخل المعدل. 
 الزكاة للسنة كما يلي:كانت حركة مخصص 

 
 2018 2017 

   
 21,265 25,712 يناير 1الرصيد في 

 11,755 13,647  المكون خالل السنة
 (7,308) (12,025) المسدد خالل السنة

 25,712 27,334 ديسمبر 31الرصيد في 

   
 ضريبة الدخل

 
 2018 2017 

   
 141,731 100,365 الدخل للسنةصافي 

   
 4,264 2,891 نهاية الخدمة تعويضمخصصات تم تحصيلها خالل السنة مقابل 

 10,718 12,605 مخصص محمل خالل السنة للديون المشكوك في تحصيلها

 2,640 380 أخرى

 116,241 159,353 

 8,366 6,103 ٪5.25ة بنسبة الضريب أساسحصة المساهمين األجانب من 

   
 (927) (1,090) مدفوعات نهاية الخدمة

 (334) (1,319) أخرى

 (2,409) (1,261) 

 (66) (126) حصة المساهمين األجانب في مدفوعات الضرائب

 (2,074) - أخرى: يخصم

   
 6,226 5,977 أساس الضريبة

   

 1,245 1,195 ٪ 20المستحقة بنسبة  الضريبة



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 )تتمة(الزكاة وضريبة الدخل  - 18

 

من الدخل الخاضع للضريبة المعدل على جزء من األسهم المملوكة  ٪ 20يتم احتساب رسوم ضريبة الدخل للعام الحالي على 
 للمساهمين األجانب. كانت حركة المخصص الضريبي للسنة كما يلي:

 
 2018 2017 

   
 2,443 3 يناير 1الرصيد في 

 1,245 1,195 المكون خالل السنة
 (3,685) - خالل السنة المسدد

 3 1,198 ديسمبر 31الرصيد في 

   
 ربوط قائمة

 31لسنة المنتهية في عن جميع السنوات حتى ا)الهيئة(لهيئة العامة للزكاة والدخل لقدمت الشركة اقراراتها الزكوية والضريبية 
 .2019 إبريل 30ذه الشهادة بتاريخ تنتهي ه حيثوحصلت على شهادة الزكاة  2017ديسمبر 

 
 ً مليون لاير  20بقيمة  2016لسنة  ربط زكوي والتزام ضريبي اضافيالشركة  استلمت،  2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل الحقا

واثقة من أن  حيث أن اإلدارةفي الفترة الزمنية المحددة عليه الرد  وذلك بغرض الربطسعودي. تقوم إدارة الشركة بمراجعة خطاب 
 لصالح الشركة. جوهريااللتزام اإلضافي سيتم تعديله بشكل 

 
 رأس المال  - 19

ديسمبر  31) 2017ديسمبر  31كما في مليون ريـال سعودي  440 قد بلغإن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 
ريـال سعودي لكل  10مليون سهم( بقيمة  40: 2017ديسمبر  31مليون سهم ) 44مليون لاير سعودي( يتكون من  400: 2017
 .سهم
 

 20مليون لاير سعودي، من خالل إصدار  400مليون لاير سعودي إلى  200م، قامت الشركة بزيادة رأسمالها من 2015في عام 
ة إصدار قدرها لاير سعودي للسهم الواحد. وقد تنتج عن ذلك عالو 12مليون سهم إلى المساهمين الحالين والتي تم طرحها بسعر 

 مليون لاير سعودي بعد خصم تكلفة اإلصدار.  30.1
 

صفر  9م الموافق 2017أكتوبر  29مجلس إدارة الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  أوصى
الجمعية العمومية غير العادية  لوالتي تم اعتمادها من قب ،مليون سهم منحة 4هـ، بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار 1439

إبريل  18بتاريخ الصادر وافقت هيئة سوق المال في قرارها  هـ.1439رمضان  14م الموافق 2018مايو  29المنعقدة بتاريخ 
 . منحةم على هذه الزيادة في رأس المال من خالل اصدار أسهم 2018

 
 على النحو التالي:هو الشركة  ة فيمساهمالهيكل إن    

 2018ديسمبر  31 

 األسهم المدفوعة  األسهم المصرح بها والصادرة   

  بآالف الرياالت السعودية ف              الباأل األسهمعدد  

 23.100  23.100 2.310 شركة التأمين العام الدولية 

 416.900  416.900 41.690 أخرون

 440.000  440.000 44.000 إجمالي

     
 

 2017ديسمبر  31 

 األسهم المدفوعة األسهم المصرح بها والصادرة   

  بآالف الرياالت السعودية ف              الباألاألسهم عدد  

 21.000  21.000 2.100 شركة التأمين العام الدولية 

 379.000  379.000 37.900 أخرون

 400.000  400.000 40.000 إجمالي

 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)
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 إدارة رأس المال   - 20

 لمساهمين. ل العائدمن أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة بصورة مالئمة وذلك رأس المال  للحفاظ علىأهداف الشركة وضعت 
 

والمطلوبة على أساس منتظم.  المسجلبين مستويات رأس المال  حجم اإلنخفاض ريدمال من خالل تقالتدير الشركة متطلبات رأس 
يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالي في ضوء تغيرات ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل 

 الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو األسهم المصدرة. 
تدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية واالمتثال لمتطلبات رأس مال للجهات المنظمة 
لألسواق التي تعمل فيها الشركة مع زيادة العائد إلى المساهمين من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق الملكية. ويتألف هيكل رأسمال 

 كية العائدة للمساهمين ويشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاة. الشركة من حقوق المل
 

( من لوائح التأمين التنفيذية التي تبين بالتفصيل هامش 66وفقًا للتوجيهات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة )
الءة المكافئ ألعلى الطرق الثالث التالية وفقًا لالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد المالءة المطلوب الحفاظ عليه، تحتفظ الشركة بهامش الم

 العربي السعودي:
 
 مليون لاير سعودي 200الحد األدنى المطلوب لرأس المال بمبلغ • 
 التأمين ألقساطهامش المالءة • 
 هامش المالءة للمطالبات• 
 

(. عالوة على ذلك، تلتزم الشركة بجميع متطلبات %276: 2017) %284ما نسبته  2018ديسمبر  31يبلغ هامش المالءة كما في 
من رأس  2018ديسمبر  31رأس المال المفروضة من الخارج بتحقيق هامش مالءة قوي. ويتألف هيكل رأسمال الشركة كما في 

مليون لاير 155مليون لاير سعودي وأرباح مبقاة بقيمة  49تياطيات نظامية بقيمة مليون لاير سعودي واح 440مال مدفوع قدره 
مليون لاير سعودي  32مليون لاير سعودي واحتياطي نظامي بقيمة  400: رأس مال مدفوع قدره 2017ديسمبر  31سعودي )

 مليون لاير سعودي( في قائمة المركز المالي. 127وأرباح مبقاة بقيمة 
 

 خالل الفترة المالية. من الخارج اإلدارة، أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة عليها في رأي مجلس 
 

  مصاريف عمومية وادارية  - 21
 2018 2017 

   
 62,149 72,455 الرواتب والفوائد والمكافآت

 1,917 20,976 مصاريف اإلعالن والتسويق وتطوير الفروع
 5,404 6,168 ايجار

 3,950 5,132 التأمين والمرافق والصيانة
 3,328 4,148 استهالكات واطفاءات

 163 2,415 االتصاالت
 1,137 1,367 اللوازم المكتبية والطباعة

 604 867 التدريب والتعليم
 17,629 19,108 أخرى

 132,636 96,281 

 
 إيرادات استممار  - 22

 
 2018 2017 

   للبيعمتاحة استممار 
 641 1.191 توزيعات أرباح و استثمارإيرادات 

   

   نقد ووديعة قصيرة األجل
 13.277 20.430 إيرادات عموالت خاصة

 21.621 13.918 

   



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 2018 2017 

   
   األصول المالية المتاحة للبيع 

   
 (5,405) - للبيعمتاحة خسارة محققة الستثمارات 
 - (7,633) انخفاض قيمة االستثمارات

   
 (5,405) (7,633) إجمالي الخسائر المحققة للموجودات المالية المتاحة للبيع

   
 ربحية السهم منحة واسهم   - 24

صفر  9م الموافق 2017أكتوبر  29مجلس إدارة الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ  أوصى
في الجمعية العمومية غير العادية عليها من موافقة ال تمتمليون سهم منحة.  4هـ، بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار 1439

هذه الزيادة في رأس  2018أبريل  18هـ. أقرت هيئة السوق المالية بقرارها المؤرخ  1439رمضان  14الموافق  2018مايو  29
 .منحةالمال عن طريق إصدار أسهم 

 
 األسهم لعدد المرجح المتوسط من دخل المساهمين على الفترة ربح صافي بتقسيم والمخفض األساسي السهم ربحية احتساب يتم

عنه تعديل لربحية السهم األساسي  مما نتجالحالية  السنةخالل  منحةمليون سهم  4قامت الشركة بإصدار  .السنة القائمة خالل العادية
 .2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في والمخفض 

 
  إدارة المخاطر - 25

 )أ(مخاطر التأمين
تختلف قد ، أو توقيتهاوالمزايا المدفوعة تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في أن المطالبات الفعلية 

الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل.  والمزاياة المطالبات خطور. يتأثر هذا بتكرار المطالبات وعن التوقعات
 لذلك ، فإن هدف الشركة هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.

 
تقوم الشركة بشراء إعادة التأمين كجزء من برنامجها للتخفيف من المخاطر. يتم التنازل عن إعادة التأمين على أساس تناسبي وغير 

سبي هي إعادة التأمين على الحصص التي يتم اتخاذها للحد من تعرض الشركة الكلي لفئات انت. إن غالبية إعادة التأمين اليتناسب
معينة من األعمال. إعادة التأمين غير التناسبي هي في المقام األول إعادة التأمين الزائدة عن الخسارة المصممة لتخفيف تعرض 

 . تختلف حدود االحتفاظ بإعادة التأمين الزائدة عن الخسائر حسب المنتج والمنطقة.الشركة الصافي لخسائر الكوارث
 

وتتوافق مع عقود إعادة  تحت التسويةيتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات 
ن ، إال أنها ال تعفى من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين التأمين. على الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إلعادة التأمي

، إلى الحد الذي ال يستطيع فيه أي معيد تأمين الوفاء المسندةإعادة التأمين بالخاصة بها ، وبالتالي يوجد خطر ائتماني فيما يتعلق 
إعادة التأمين لدى الشركة بحيث ال يعتمد على معيد تأمين  بالتزاماته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه. تنوع عمليات

من  ٪8واحد وال تعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين واحد. ال يوجد أي تعرض للطرف المقابل يتجاوز 
 إجمالي أصول إعادة التأمين في تاريخ التقرير.

 
 المطالبات وخطورةتكرار 

 
ة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية ، والفيضانات ، واالضطرابات البيئية واالقتصادية ، خطوريمكن أن يتأثر تكرار و

وتركز المخاطر ، وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك. تدير الشركة هذه المخاطر من خالل التدابير المذكورة أعاله. حددت الشركة 
لى عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين للحد من التعرض لألحداث مخاطرها من خالل فرض أقصى مبالغ للمطالبة ع

الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هذه هو إن الكارثية )مثل األعاصير والزالزل واألضرار الناجمة عن الفيضانات(. 
ا لما تقرره اإلدارة. قد يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل وفقً  ةلمخاطرفي تقبل االشركة رغبة الحد من التعرض للكوارث بناًء على 

 الحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى.
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 )أ(مخاطر التأمين )تتمة(
 

 تركز مخاطر التأمين
 

 .والمركباتالتركيز الرئيسي يكمن في القطاع الطبي إن تراقب الشركة تركز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئة العمل. 
 

تراقب الشركة أيًضا تركيز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة التي يتم تغطيتها في نفس الموقع الجغرافي. بالنسبة لمخاطر 
تصنيف مدينة كاملة كموقع واحد. بالنسبة لمخاطر الحرائق والممتلكات ، يعتبر المبنى المعي ن والمباني  الفيضانات أو الزالزل ، يتم

المجاورة ، التي يمكن أن تتأثر بحادث مطالبة واحدة ، موقعًا واحًدا. وبالمثل ، فيما يتعلق بالمخاطر البحرية ، تُعتبر المخاطر 
بمثابة خطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر. تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر المتعددة المشمولة في رحلة سفينة واحدة 

 التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها لتقليل هذه التعرضات إلى مستويات مقبولة لدى الشركة.
 

بة في تطر التأمين تتعلق بالوثائق المكتالسعودية ، وبالتالي ، فإن جميع مخانظًرا ألن الشركة تعمل بشكل رئيسي في المملكة العربية 
 المملكة العربية السعودية.

 
، سواء تم اإلبالغ عنها أم  تحت التسويةالمركز المالي بتقييم المطالبات  قائمةيتعلق المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقدير في تاريخ 

المطالبات  معدالتاالفتراض الرئيسي الذي يستند إليه تقدير االلتزامات هو أن إن ال ، ويشمل تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة. 
يف المطالبة تكالالمطالبات السابقة. يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط  لمعدلالمستقبلية للشركة سوف يتبع نمًطا مشابًها 

وتكاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حادث. يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى 
تغيرات في عوامل السوق مثل لمرة واحدة ؛ الالتي تقع ث احداألعدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل ، على سبيل المثال: 

وإجراءات  وثيقة التأمينوشروط  دمج محافظ التأمين: الظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل اتالمطالب تجاهعام ال سلوكال
م كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على احكستخدم األتمعالجة المطالبات. 

تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة  عندتقديم أحكام جوهرية رة اإلدا من يتطلبالتقديرات. 
بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من التقدير وعدم 

 .يرات مستقبلية في المطلوبات المقدرةاليقين ، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغي
 

المركز المالي  قائمةتقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ  تقديمعلى وجه الخصوص ، يجب 
 .المركز المالي قائمةعنها  في تاريخ غير المبلغ بات المتكبدة والتكلفة النهائية المتوقعة للمطال

 
 

 اتخاذ قرار بشأن االفتراضات عملية
 

إلى إجراء تقديرات معقولة محايدة للنتيجة األكثر  تحت التسويةتهدف العملية المستخدمة لتحديد افتراضات احتياطي المطالبات 
المبلغ للمطالبات  التنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية تجعل النشاططبيعة  إنترجيًحا أو المتوقعة. 

. يتم تقييم كل مطالبة تم إخطارها على أساس منفصل لكل حالة على حدة مع المراعاة الواجبة لظروف عنها هو أمر صعب للغاية
 حالة بانتظام ويتم لكت المماثلة. تتم مراجعة تقديرات واألدلة التاريخية عن حجم المطالبا المقيميينالمطالبة والمعلومات المتاحة من 
 تحديثها عند توفر معلومات جديدة.

 
مبلغ عنها عنها  عموًما إلى درجة أكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات  غير المبلغلمطالبات المتكبدة ايخضع تقدير 
، التأمين. لمزيد من التفاصيلعادة وتفاصيل برامج إ ةالمطالبات السابق التبليغ عن، تأخذ عملية التقدير في االعتبار نمط بالفعل للشركة

 (.1)د( ) 2 اإليضاحيرجى الرجوع إلى 
 

 طريقة ، مثلللتنبؤ بالمطالباتساليب االكتوارية القياسية األيتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات غير المسددة باستخدام مجموعة من 
 .وطريقة بورنهوتير فيرغوسون تشين الدار
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 )تتمة( إدارة المخاطر - 25

 )أ(مخاطر التأمين )تتمة(
 

ويتمثل االفتراض األساس لطرق التقدير الفنية في خبرة الشركة السابقة في تسوية المطالبات حيث يمكن استخدامها في تقدير تسوية 
هذه الطرق استقرائيًا تسوية الخسائر المدفوعة والمتكبَّدة وبهذه الكيفية، تُقدَّر . المطالبات المستقبلية؛ ومن ثمَّ التكاليف النهائية للمطالبات
. المتوقعة نسب الخسارةتسويات في السنوات السابقة و جرى مالحظته منما  ومتوسط تكاليف كل مطالبة وعدد المطالبات بناًء على

تحليلها الحقًا جغرافيًا، وكذلك وفق  ويُجَرى تحليل سداد المطالبات تاريخيًا بصفة أساسيةٍّ وفق سنة وقوع الحوادث، ويمكن أيًضا
وعادة ما يُجَرى معالجة المطالبات الكبيرة بصورة مستقلة إما عن طريق تجنيب احتياطي . قطاعات األعمال الهامة وأنواع المطالبات

أغلب الحاالت، ال تُوَضع وفي . بالقيمة االسمية لتقديرات مقي ِم الخسائر أو توقعها بصورة مستقلة ليعكس تسوية السدادات المستقبلية
وبداًل من ذلك، فإن الفرضيات المستخدمة هي . فرضيات واضحة بخصوص معدالت تضخم المطالبات المستقبلية أو نسب الخسارة

قد  وتُستخدم تقديرات نوعية إضافية لتقييم إلى أي مدى. تلك المتضمنة في بيانات تسوية المطالبات التاريخية التي تستند عليها التوقعات
على سبيل المثال ليعكس حدث وقع لمرة واحدة أو تغيرات في العوامل الخارجية أو عوامل )ال تنطبق المعدالت السابقة في المستقبل 

السوق مثل التوجهات العامة للمطالبات والظروف االقتصادية ومستويات تضخم المطالبات والقرارات والتشريعات القضائية، فضال 
بهدف التوصل إلى تقدير التكلفة ( ل تنوع المحفظة وخصائص وثائق التأمين وإجراءات معالجة المطالباتعن عوامل داخلية مث

 .النهائية للمطالبات التي تمثل النتيجة المرجحة لمجموعة من النتائج المحتملة، مع األخذ في االعتبار كافة أوجه عدم اليقين
 

لي مخصصات األقساط )احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز األقساط بحيث يكون إجما التأمين أقساطتم تحديد مطلوبات 
غير  الوثائقالمطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي من المحتمل أن تحدث في ب للوفاءنتيجة اختبار كفاية االلتزام( كافياً 

تاريخ المركز المالي. يتم تحديد االلتزام المستقبلي المتوقع باستخدام التقديرات واالفتراضات بناًء على الخبرة  قائمةالمنتهية كما في 
 المكتسبة خالل الفترة المنتهية في العقود وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة.

 



 للتأمين التعاوني والءشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 

  2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 (ذلك غير يذكر لم ما السعوديةالرياالت بآالف  المبالغ يعجم)

- 41 - 

 

 

 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر - 25
 حليل الحساسية ت

بموجب عقود التأمين في نهاية السنة كافية. ومع ذلك ، فهذه المبالغ غير مؤكدة وقد  ات تحت التسويةالمطالب مبالغتعتقد الشركة أن 
االفتراضات.  تتغير نتيجة لتغيرالتزامات مطالبات التأمين إن المالية.  القوائمفي  المدرجةالمدفوعات الفعلية عن التزامات المطالبات 

 لم يكن من الممكن تحديد مدى حساسية متغير معين مثل التغييرات التشريعية أو عدم اليقين في عملية التقدير.
 

، بعد إعادة التأمين ، سيؤثر على صافي دخل / )خسارة( االكتتاب على النحو في نسبة المطالبة ٪10راضي بنسبة فتإلتغيير اإن ال
 :التالي

 

تقريبًا صافي دخل االكتتاب ولكن  يساوي، سيكون له تأثير التأمينبعد إعادة ، في نسبة المطالبة ٪10راضي بنسبة إن االنخفاض االفت
 .لهمعاكس 

 

 

 )أ( مخاطر إعادة التأمين
ة ، تدخل الشركة في سياق األعمال العادية في اتفاقيات مع أطراف يرجوهعن المطالبات ال ةالناجم المخاطر الماليةمن أجل تقليل 

 أخرى ألغراض إعادة التأمين.
 

شركات إعادة التأمين ، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين ومراقبة تركز  نتيجة تعثر جوهريةلتقليل تعرضها لخسائر 
 مناطق جغرافية أو أنشطة أو خصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين. مخاطر االئتمان الناشئة عن

على النحو  هايمكن تلخيصوالتي يتم اختيار معيد التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي يحددها مجلس إدارة الشركة. 
 التالي:
 

 يب ي( والتي ال تقل عن " بيآند ب إسالحد األدنى من التصنيف االئتماني المقبول من وكاالت التصنيف المعترف بها )مثل  -
 " أو ما يعادلها.يب

 
 سمعة شركات إعادة التأمين -
 
 عالقة عمل قائمة أو سابقة مع شركة اعادة التأمين -

 

، حيثما كان ذلك المالية والخبرة اإلدارية والتقنية باإلضافة إلى األداء التاريخي لمعيدي التأمين المالءة، يتم مراجعة عالوةً على ذلك
مجلس إدارة الشركة قبل اعتمادها  لمن قبالمتطلبات المحددة مسبقًا  مقارنتها معتم يبل الشركة بشكل كامل ، كما ، من ققابالً للتطبيق

 ، ال يوجد تركيز كبير ألرصدة إعادة التأمين.2017و  2018ديسمبر  31كما في  لتبادل أعمال إعادة التأمين.
 

 من ءلجزا عن مسئولة لشركةا تظل لذلك نتيجةو لوثائقا حاملي لىإ ماتهاالتزا من لشركةا تعفي ال المسنده لتأمينا دةعاإ دعقوإن 
 .لتأمينا دةعاإ تتفاقياا بموجب هاتماابالتز شركة اعادة التأمين معه تفي ال يلذا لحدا لىإ عليها لتأمينا دةعاإ تم لتيا لقائمةا تلمطالباا

 عمليات التأمينايراد من  

 2018 2017 

   ٪ 10+  اتالمطالبنسبة أمر التغيير في 
 (2,461) (3,822) طبي

 (20,910) (14,563) مركبات
 (639) (519) ممتلكات
 (216) (203) هندسي
 (2,155) (2,202) أخرى

 (21,309) (26,381) 

   
   ٪ 10+  اتالمطالبمتوسط تكلفة أمر التغيير في 

 (548) (584) طبي
 (2,573) (3,422) مركبات

 (4,006) (3,121) 
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 )تتمة( إدارة المخاطر - 25

 مخاطر السوق)ب( 
تشتمل مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. 

مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العملة( ، وأسعار الفائدة في السوق )مخاطر 
 (.أسعار الفائدة( وأسعار السوق )مخاطر األسعار

 
يشكل مخاطر السوق للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسياسة ويتم قد ما كل تحدد سياسة مخاطر السوق في الشركة تقييم وتحديد  -

الشركة. تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغييرات في بيئة بمخاطر الاإلبالغ عن التعرضات واالنتهاكات إلى لجنة 
 المخاطر.

 
التزامات حاملي وثائق التأمين المحددة  تغطيألصول يتم وضع مبادئ توجيهية لتخصيص األصول وهيكل المحفظة ، لضمان أن ا -

 وأن األصول محتفظ بها لتقديم إيرادات ومكاسب لحملة الوثائق التي تتماشى مع توقعاتهم.
 
تحدد الشركة معايير التنويع حسب نوع األداة والمنطقة الجغرافية ، حيث تتعرض الشركة لمكافآت مضمونة وخيارات نقدية  -

 تنخفض أسعار الفائدة. ومدفوعات عندما
 
هناك رقابة صارمة على أنشطة التحوط )على سبيل المثال ، يُسمح فقط بحفظ مشتقات األسهم لتسهيل إدارة المحافظ أو لتقليل  -

 مخاطر االستثمار(.
 

مال المتاح. بينما ومتسقة مع رأس ال مناسبةق عند مستويات يتأكد مجلس إدارة الشركة من الحفاظ على التعرض العام لمخاطر السو
مسؤولية فريق لجنة  حيث أنهابمخاطر السوق  تعلقبالشركة فيما يدارة المخاطر إلإستراتيجياً وأهدافاً ، يعطي مجلس اإلدارة توجيهاً 

االستثمار بشكل رئيسي. يقوم الفريق بإعداد تنبؤات توضح تأثيرات التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض 
من خالل االختيار الصحيح لألوراق المالية. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة المخاطر  ههذ الحد منللمخاطر. يتم 

ظمة للتطورات في األسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك ، تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق األسهم منت
 والصكوك ، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للمستثمرين.

 
 الت ومخاطر األسعار األخرى.تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العمو

 
 

 مخاطر العملة
 تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.

 

يقتصر تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية على الدوالر األمريكي المرتبط باللاير السعودي. وتعتقد أن مخاطر العمالت 
 األجنبية ليست كبيرة وبالتالي فإن الشركة ال تقوم بالتحوط من تعرضها للعمالت األجنبية.

 

 :متاحة للبيع موضحة أدناهستثمارات العمالت إل مخاطرإن 
 

 2018 2017 

   عمليات المساهمين
 96.767 162.876 اللاير السعودي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي

 162.876 96.767 
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 )تتمة( مخاطر السوق)ب( 
 مخاطر أسعار العمولة

تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت. تتمثل مخاطر معدل العمولة على الشركة في 
العائد اإلجمالي على األوراق المالية التي تحمل معدل العمولة الثابت. إن مخاطر حدوث تغييرات في معدالت العموالت مما يقلل من 

 أسعار العمولة محدودة بمراقبة التغيرات في معدالت العمولة واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم.
 

مليون لاير  0.407اح السنة البالغة في عوائد الفوائد قد ينتج عنها زيادة أو نقصان في أرب 0.50إن الزيادة أو النقصان بمقدار 
 مليون لاير سعودي(. 0.616: 2017سعودي )

 
 :2017و  2018ديسمبر  31عمولة في التي تحمل بعمولة وبغير  فيما يلي استثمارات الشركة

 

 المجموع غير محملة بعمولة أكمر من سنة أقل من سنة 

     
     عمليات التأمين

2018 431,354 - - 431,354 
2017 400,000 - - 400,000 

     
     عمليات المساهمين

2018 447,699 - 162,876 610,575 
2017 424,833 - 96,767 521,600 

     
 

 مخاطر األسعار األخرى
المالية بسبب تتمثل مخاطر األسعار األخرى في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 

يرات الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة( ، سواء كانت هذه التغيالتغيرات تلك  عداالتغيرات في أسعار السوق )
 أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. مصدرهادة ومحد داة ماليةأل خاصةناتجة عن عوامل 

 
ر السوق عرضة لخطر سعوهي مليون لاير سعودي(  73.644: 2017مليون لاير سعودي ) 139.753استثمارات الشركة  بلغت

 فظامحال بتنويع. تحد الشركة من طبيعة مخاطر السوق فيها تقبلية لألوراق المالية المستثمرالقيمة المس منالناشئة عن عدم اليقين 
 األسواق. لتطوراتلفعالة ة اعباتمالو  اإلستثمارية

 
على الدخل الشامل  ٪10وانخفاض أسعار السوق لالستثمارات بنسبة  ٪10تأثير التغير االفتراضي الذي يمثل زيادة بنسبة  يتمثل

 ما يلي:في للمساهمين
 

 القيمة العادلةالتغير في  
األمر على الدخل الشامل 

 اآلخر للشركة

   
 13.975± ٪10± 2018ديسمبر  31
   

 7.364±  ٪10± 2017ديسمبر  31
 

، فإن تحليل وعليه. 2017و  2018ديسمبر  31 تاريخ فياإلستثمارية المحفظة مركز  على الموضحتحليل الحساسية  يعتمد
المملوكة للشركة وتأثيرها على موجودات بالضرورة تأثير الحركات المستقبلية على قيمة االستثمارات ال يعكس  الموضحالحساسية 

 .الشركة
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 )ج( مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم قدرة أحد األطراف في أداة مالية معينة من الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 

الشركة، تمثل مخاطر اإلئتمان القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الشركة مالية. بالنسبة لجميع فئات األدوات المالية المقتناة من قبل 
 القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.

 
 يوضح الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي يمكن أن تتعرض له العناصر الهامة لقائمة المركز المالي:

 

 

 تركز مخاطر االئتمان
تركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية على مجموعات األطراف المقابلة التي يكون  ميت

تعرضها االئتماني اإلجمالي كبيًرا بالنسبة لمجموع مخاطر االئتمان للشركة. يتم تنفيذ جميع أنشطة التأمين في الشركة تقريبًا في 
 دية.المملكة العربية السعو

 
تتنوع محفظة أدوات الشركة المالية على نطاق واسع وتُبرم المعامالت مع مختلف األطراف المقابلة الجديرة باالئتمان ، مما يقلل من 

 أي تركز هام لمخاطر االئتمان
 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 غير مصنف مدرجةغير  استثمارات  استثمارات مدرجة 

       عمليات التأمين موجودات
 - - - - 289,456 653,944 نقد وما في حكمه 

 - - - - 400,000 - ألجلقصيرة اودائع 

 - - - - - - ةأقساط تأمين وأرصدة تأمين مدين

 130,521 201,347 - - - - حاملو وثائق التأمين

 278 535 - - - - مستحق من جهات ذات عالقة

 362 534 - - - - المدينة معيدي التأمينذمم 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 152,712 166,176 - - - - تحت التسوية

 - - - - 3,344 1,752 ايراد عمولة مستحق

 22,781 25,639 - - - - موجودات أخرى

 655,696 692,800 - - 394,231 306,654 

 2018 2017 

   عمليات التأمين موجودات
 289,456 653,944 نقد وما في حكمه 

 400,000 - ألجلقصيرة اودائع 
 127,341 202,416 تأمين مدينة، صافي وأرصدة أقساط تأمين

 152,712 166,176 ت تحت التسويةاحصة معيدي التأمين من المطالب
 3,344 1,752 ايراد عمولة مستحق

 22,781 25,639 موجودات أخرى

 1,049,927 995,634 

   موجودات عمليات المساهمين
 20,414 468,323 نقد وما في حكمه 

 424,833 - ألجلقصيرة اودائع 
 5,320 6,948 ايراد عمولة مستحق

 96,767 162,876 متاحة للبيع إستثمارات

 40,000 44,000 وديعة نظامية

 682,147 587,334 

 1,582,968 1,732,074  المجموع
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 )تتمة( )ج( مخاطر االئتمان
 )تتمة( تركز مخاطر االئتمان

 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 غير مصنف مدرجةغير  استثمارات  استثمارات مدرجة 

       موجودات عمليات المساهمين
 - - - - 20,414 468,323 نقد وما في حكمه 

 - - - - 424,833 - ألجلقصيرة اودائع 

 - - - - 5,320 6,948 عمولة مستحق ايراد

 23,123 23,123 - - 73,644 139,753 متاحة للبيع إستثمارات

 - - - - 40,000 44,000 وديعة نظامية

 659,024 564,211 - - 23,123 23,123 

 
 )د( مخاطر السيولة 
 

. لدى الشركة نظام مناسب إلدارة األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بإلتزاماتها المالية توفيرتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة 
وتقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر عن طريق المدفوعات النقدية اليومية بشكل منتظم. وتحصيل الالنقد ، حيث يتم مراقبة عمليات 

 .ار جزء كبير من موجودات الشركة في موجودات عالية السيولةالحفاظ على إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية وإستثم
 
ً تقييم تضعسياسة مخاطر السيولة لدى الشركة والتي إن  - ما يشكل مخاطر السيولة للشركة. تتم مراقبة االلتزام لكل  اً وتحديد ا

السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها نتهاكات إلى لجنة مخاطر الشركة. تتم مراجعة واإل المخالفاتبالسياسة ويتم اإلبالغ عن 
 والتغيرات في بيئة المخاطر.

استحقاق األصول ، من أجل ضمان التمويل الكافي  ومواعيدتم وضع مبادئ توجيهية لتخصيص األصول وهياكل حدود المحفظة  -
 المتاح للوفاء بالتزامات عقود التأمين واالستثمار.

الطوارئ وكذلك تحديد  أحداثلتلبية  للمبالغ المطلوبةئ ، والتي تحدد الحد األدنى من تمويل الطوارلخطط تقوم الشركة بوضع  -
 مثل هذه الخطط.اللجوء إلى األحداث التي من شأنها أن تؤدي إلى 

التي حصلت عليها الشركة على بنود تسمح بالسحب الفوري لألموال لتلبية مدفوعات فائض الخسارةتحتوي عقود إعادة التأمين  -
 طالبة في حالة تجاوز حجم األحداث المطلوبة لحجم معينة.الم
 

يلخص الجدول التالي تواريخ استحقاق األصول والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس االلتزامات التعاقدية غير 
 المخصومة المتوقعة المتبقية:

 
 

 2017 2018 تواريخ االستحقاق

 

 حتى سنة 
 اإلجمالي واحدةأكمر من سنة  واحدة

 حتى سنة 
 اإلجمالي أكمر من سنة واحدة واحدة

       عمليات التأمين موجودات

 289,456 - 289,456 653,944 - 653,944 نقد وما في حكمه 
 400,000 - 400,000 - - - ألجلقصيرة ابنكية ودائع 

 127,341 - 127,341 202,416 - 202,416 تأمين مدينة، صافي وذمم معيديأقساط تأمين 
 152,712 - 152,712 166,176 - 166,176 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 3,344 - 3,344 1,752 - 1,752 ايراد عمولة مستحق
 22,781 - 22,781 25,639 - 25,639 موجودات أخرى

       
 1,049,927 - 1,049,927  995,634 - 995,634 
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 2017 2018 تواريخ االستحقاق

 

 حتى سنة 
 اإلجمالي أكمر من سنة واحدة واحدة

 حتى سنة 
 اإلجمالي أكمر من سنة واحدة واحدة

       المطلوبات المالية لعمليات التأمين

 416,523 - 416,523 379,264 - 379,264  المطالبات تحت التسوية
 13,760 - 13,760 16,712 - 16,712 حملة وثائق التأمين مستحقة الدفع لمطالبات 

 70,075 - 70,075 106,881 - 106,881 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 61,791 - 61,791 140,897 - 140,897 مستحقة الدفعأرصدة إعادة التأمين 
 12,779 12,779 - 14,622 14,622 - تعويض نهاية الخدمة

 31,055 - 31,055 13,495 - 13,495 الدفع مستحق فائض متراكم

       
 605,983 12,779 593,204 671,871 14,622 657,249 المجموع

       

 
 

 2018 تواريخ االستحقاق

  المساهمينعمليات  موجودات
 القيمة الدفترية

 حتى سنة 
 اإلجمالي سنوات وما بعدها  5 سنوات 5 -1من  واحدة

 468,323 - - 468,323 468,323 نقد وما في حكمه 

 - - - - - قصيرة األجلبنكية ودائع 

 6,948 - - 6,948 6,948 ايراد عمولة مستحق

 162,876 - - 162,876 162,876 إستثمارات متاحة للبيع

 44,000 44,000 - - 44,000 وديعة نظامية

 682,147 44,000 - 638,147 682,147 المجموع

      
      المساهمينعمليات المطلوبات المالية 

 5,037 - - 5,037 5,037 ومطلوبات أخرى اتمستحق

 4,263 - - 4,263 4,263 عائد ايرادات عمولة مستحقة إلى ساما

 9,300 9,300 - - 9,300 

      

 672,847 628,847 - 44,000 672,847 

      
 2017 

  
 القيمة الدفترية

 حتى سنة 
 اإلجمالي سنوات وما بعدها  5 سنوات 5 -1من  واحدة

      المساهمينعمليات  موجودات
 20,414 - - 20,414 20,414 نقد وما في حكمه 

 424,833 - - 424,833 424,833 قصيرة األجلبنكية ودائع 
 5,320 - - 5,320 5,320 ايراد عمولة مستحق

 96,767 - - 96,767 96,767 متاحة للبيعإستثمارات 

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

 587,334 40,000 - 547,334 587,334 المجموع

      
      المساهمينعمليات المطلوبات المالية 

 2,141 - - 2,141 2,141 ومطلوبات أخرى اتمستحق
 3,178 - - 3,178 3,178 عائد ايرادات عمولة مستحقة إلى ساما

 5,319 5,319 - - 5,319 

      

 582,015 542,015 - 40,000 582,015 
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 (تتمة) تواريخ االستحقاق

 

وما تشمل النقد والنقد  ذات سيولة عالية والتيإلدارة مخاطر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية المذكورة أعاله ، تمتلك الشركة موجودات 
 بيع هذه األصول بسهولة لتلبية متطلبات السيولة.مالية. يمكن أوراق ستثمارات في واإل في حكمه

 
 االستحقاق أقل من سنة واحدة على النحو التالي: تواريخحقق األصول ذات تمن المتوقع أن ت

 المركز المالي. قائمةشهر إلى ثالثة أشهر من تاريخ  خاللمن المتوقع أن تتحقق إيرادات االستثمار المستحقة • 
أقل من  خالل فتراتعة لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالٍّ وتستحق د" هي ودائع موهنها "نقد وما في حكمة على أالودائع المصنف• 
 أشهر من تاريخ اإليداع. 3
 تتوفر أرصدة النقد والبنوك عند الطلب.• 
 6إلى  3خالل من ويتم تحقيقها بشكل عام  والحوادث العامةحصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات • 

 أشهر بناًء على تسوية األرصدة مع معيدي التأمين.
 

 من المتوقع تسوية الخصوم ذات االستحقاق التي تقل عن سنة واحدة على النحو التالي:
 اتفاقيات إعادة التأمين.معاهدات كل ثالثة أشهر وفقًا لشروط تأمين المستحقة الدفع لترتيبات تتم تسوية أرصدة معيدي ال• 
اإلجمالية وفقًا للجداول الزمنية القانونية للدفع بشرط استكمال المعلومات المطلوبة.  تحت التسويةمن المتوقع أن تتم تسوية معظم المطالبات • 

 الخسارة. ميقيقرير النهائي لمالتبسبب الطبيعة المتأصلة في غضون شهر واحد من تاريخ استالم والحوادث العامة يتم تسوية سياسات الممتلكات 
أشهر من تاريخ نهاية  3من المتوقع أن تتم تسوية مطالبات حملة الوثائق والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى في غضون فترة • 

 الفترة.
 وافقة على القوائم المالية.أشهر من االجتماع العام السنوي الذي تتم فيه الم 6يجب تسوية فائض التوزيع المستحق الدفع خالل • 
 
 
 

 )هـ( المخاطر التشغيلية
 

 مخاطر التشغيل
تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة كبيرة من األسباب المرتبطة باإلجراءات 

خارجيًا لدى مقدمي الخدمات للشركة، وكذلك الناشئة من عوامل  والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة داخليًا بالشركة أو
ًما خارجية غير مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات النظامية والتنظيمية والمعايير المقبولة عمو

 لسلوكيات إدارة االستثمارات. وتنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة.
 

يتمثل هدف الشركة في إدارة مخاطر التشغيل من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعتها مع تحقيق 
ى هدفها االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين. وتقع المسؤولية الرئيسية بشأن تطوير وتطبيق الضوابط ورقابة مخاطر التشغيل عل

 تق مجلس اإلدارة. وتشمل هذه المسؤولية إجراءات الرقابة والضوابط في النقاط التالية:عا
 
 متطلبات الفصل المناسب للواجبات بين المهام واألدوار والمسؤوليات المختلفة، -
 متطلبات تسوية ومراقبة المعامالت، -
 االلتزام بالمتطلبات القانونية والنظامية األخرى، -
 ،الرقابية اإلجراءاتتوثيق  -
 ومدى كفاية الضوابط وإجراءات التعامل مع المخاطر التي يتم تحديدها،الشركة متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها  -
 المعايير األخالقية والتجارية، -
 سياسات وإجراءات الحد من المخاطر -
 

 .التدريب والخبرة الكافية وتعزيز التواصل الفعال فيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية تضمن اإلدارة العليا حصول موظفي الشركة على
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ً للسنة المنتهية في  مليون  20بقيمة  2016، استلمت الشركة ربط زكوي والتزام ضريبي اضافي لسنة  2018ديسمبر  31الحقا

واثقة من  كما أن إدارة الشركةفي الفترة الزمنية المحددة عليه الرد بغرض  الربطلاير سعودي. تقوم إدارة الشركة بمراجعة خطاب 
 أن االلتزام اإلضافي سيتم تعديله بشكل كبير لصالح الشركة.

 
 إضافيةمعلومات    - 27

 
 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

   
       الموجودات  

 309,919 20,414 289,505 1,122,329 468,323 654,006 نقد وما في حكمه
 824,833 424,833 400,000 - - - ودائع بنكية قصيرة األجل 

 127,341 - 127,341 202,416 - 202,416 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي 

 130,247 - 130,247 195,562 - 195,562 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
 110,606 - 110,606 124,638 - 124,638 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ 
 42,106 - 42,106 41,538 - 41,538 عنها 

 37,018 - 37,018 23,570 - 23,570 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 
 96,767 96,767 - 162,876 162,876 - إستثمارات

 15,064 15,064 -  26,507  26,507 -  مطلوب من عمليات التأمين
 28,391 - 28,391 34,083 - 34,083 مصاريف مدفوعة مقدمآ وموجودات أخرى

 8,691 - 8,691 9,415 - 9,415 ممتلكات ومعدات 
 504 - 504 1,334 - 1,334 موجودات غير ملموسة 

 40,000 40,000 - 44,000 44,000 - وديعة نظامية 
 3,178 3,178 - 4,263 4,263 - عمولة وديعة نظامية مستحقة الدفع

 5,486 2,142 3,344 4,437 2,685 1,752 إيرادات عمولة مستحقة 

 1,780,151 602,398 1,177,753 1,996,968 708,654 1,288,314 مجموع الموجودات
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 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 

 عمليات التأمين
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

   

       المطلوبات

 13,760 - 13,760 16,712 - 16,712 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين
 74,248 2,141 72,107 120,114  5,036 115,078 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 61,791 - 61,791 140,897 - 140,897 مستحقة الدفعذمم معيدي التأمين 
 538,493 - 538,493 536,608 - 536,608 اقساط تأمين غير مكتسبة

 9,842 - 9,842 12,443 - 12,443 عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة
 160,619 - 160,619 181,504 - 181,504 مطالبات تحت التسوية

 255,904 - 255,904 197,760 - 197,760 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 3,197 - 3,197 8,525 - 8,525  ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

 5,316 - 5,316 26,379 - 26,379 إحتياطيات فنية أخرى
 12,779 - 12,779 14,622 - 14,622 تعويض نهاية الخدمة

 25,715 25,715 - 28,532 28,532 - زكاة وضريبة الدخل ال
 3,178 3,178 - 4,263 4,263 - وديعة نظامية مستحقة إلى ساما ايرادعائد 

 15,064 - 15,064 26,507 - 26,507 مستحق إلى عمليات المساهمين 

 31,055 - 31,055 13,495 - 13,495 عمليات التأمينالمتراكم من فائض ال

 1,210,961 31,034 1,179,927 1,328,361 37,831 1,290,530    مطلوباتال مجموع

       
        الملكيةحقوق 

 400,000 400,000 - 440,000 440,000 - رأس المال
 30,108 30,108 - 30,108 30,108 - عالوة إصدار

 31,722 31,722 - 48,827 48,827 - إحتياطي نظامي
 126,888 126,888 - 155,306 155,306 - هأرباح مبقا

 (17,354) (17,354) - (3,418) (3,418) -  ستثماراتخسائر احتياطي القيمة العادلة على اإل

 571,364 571,364 - 670,823 670,823 - حقوق المساهمينمجموع 

 (2,174) - (2,174) (2,216) - (2,216)  إعادة قياس التزام مزايا محددة

       

 569,190 571,364 (2,174) 668,607 670,823 (2,216) الملكية حقوق مجموع

 1,780,151 602,398 1,177,753 1,996,968 708,654 1,288,314 الملكيةحقوق ومطلوبات المجموع 
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 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

  
        االيرادات

       اجمالي اقساط التأمين المكتتبة 

 1,104,630 مباشر -
327 

- 
- 

1,104,630 
327 

1,101,751 
581 

- 
- 

1,101,751 
 التأمين  اعادة - 581

 1,104,957 - 1,104,957 1,102,332 - 1,102,332 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

 (6,032) - (6,032) (8,439) - (8,439) محلية  -
 (245,184) - (245,184) (350,105) - (350,105) أجنبية -

 (358,544) - (358,544) (251,216) - (251,216) 
 (9,528) - (9,528) (15,284) - (15,284) مصاريف فائض الخسارة

 841,588 - 841,588 731,129 - 731,129 قساط التأمين المكتتبةأصافي 
 (49,493) - (49,493) 67,200 - 67,200 التأمين غير المكتسبة، صافي  أقساطالتغيرات في 

 792,095 - 792,095 798,329 - 798,329 التأمين المكتسبة أقساطصافي 
 16,946 - 16,946 28,564 - 28,564 عمولة إعادة التأمين 
 6,156 - 6,156 3,977 - 3,977  ايرادات إكتتاب أخرى

 815,197 - 815,197 830,870 - 830,870 مجموع االيرادات

       
       التكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 501,004 - 501,004 517,351 - 517,351 اجمالي المطالبات المدفوعة

 31,210 - 31,210 40,061 - 40,061 المصاريف المتكبدة عن المطالبات 
 (32,056) - (32,056) (26,447) - (26,447) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 500,158 - 500,158 530,965 - 530,965 صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

 (22,062) - (22,062) 6,853 - 6,853 التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها، 

 6,361 - 6,361 (57,576) - (57,576) صافي

 484,457 - 484,457 480,242 - 480,242 المنافع األخرى المتكبدة وصافي المطالبات 

 2,444 - 2,444 5,328 - 5,328 تأمين إضافية  أقساطإحتياطي 

 (5,154) - (5,154) 21,063 -  21,063 إحتياطيات فنية أخرى 

 73,400 - 73,400 71,595 - 71,595 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين 

 3,325 - 3,325 9,677 - 9,677 مصاريف اكتتاب أخرى 

 558,472 - 558,472 587,905 - 587,905 مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

       

 256,725 - 256,725 242,965 - 242,965 صافي دخل االكتتاب 
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 2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

  
       تشغيلية أخرى ايرادات)مصاريف( / 

 (10,718) - (10,718) (12,605) - (12,605) مشكوك في تحصيلها مدينة  ذمممخصص 
 (96,281) (6,414) (89,867) (132,636) (6,252) (126,384) مصاريف عمومية وإدارية 

 13,277 4,333 8,944 20,430 10,937 9,493 إيرادات عمولة من ودائع بنكية

 641 641 - 1,191 1,191 - ايراد استثمار وتوزيعات أرباح

 (5,405) (5,405) - - - - ، صافيإستثماراتخسائر محققة من 

 - - - (7,633) (7,633) - انخفاض استثمارات

 (98,486) (6,845) (91,641) (131,253) (1,757)  (129,496) تشغيلية أخرى مصاريفمجموع 

 165,084 111,712 (1,757)  113,469 دخل / )خسارة( السنةصافي 
                   

(6,845) 158,239 
 

 - 148,576 (148,576) - 102,122  (102,122) الفائض المحول إلى المساهمين

صافي نتائج عمليات التأمين بعد تحويل 
 158,239 141,731 16,508 111,712 100,365  11,347 الفائض إلى المساهمين

ربحية السهم )باللاير السعودي للسهم 
 :الواحد(

 ربحية السهم األساسي والمخفض
  3.22   2.28  معدلة( 2017)

       

 
      

 
 

  
  
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

  
   

 158,239 141,731 16,508  111,712  100,365  11,347   للسنةإجمالي الدخل 
       

       الدخل الشامل األخر 
       

 البنود التي ال يعاد تصنيفها الحقاً إلى
       قائمة الدخل في السنوات الالحقة

 (2,174) - (2,174) (42) - (42) الخسارة اإلكتوارية إللتزام مزايا محددة -
       

تصنيفها أو قد يتم البنود التي يمكن 
       : الحقاً إلى قائمة الدخل 

       فروقات ترجمة العمالت األجنبية - -

        :متاحة للبيع إستثمارات -

 1,740 1,740 - 6,303 6,303 - صافي التغير في القيمة العادلة  -

صافي المبالغ المحولة إلى قائمة  -
 5,405 5,405 - 7,633 7,633 - الدخل

 163,210 148,876 14,334 125,606 114,301  11,305 للسنةإجمالي الدخل الشامل 
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 م2017 م2018 

 
 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 158,239 141,731 16,508  111,712  100,365  11,347  السنةصافي دخل 
       

       تعديالت للبنود الغير نقدية:

 3,035 - 3,035 3,453 - 3,453 ممتلكات ومعداتاستهالك 
 293 - 293 695 - 695 إطفاء الموجودات غير الملموسة 

 10,718 - 10,718 12,605  - 12,605 مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
 4,764 4,764 - 6,442 6,442 -  ، صافيستثماراتمحققة من اإل )أرباح(خسائرتوزيعات أرباح و
 (13,277) (4,333) (8,944) (20,430) (10,937) (9,493) إيرادات عمولة  

 4,264  4,264 2,891 - 2,891 مخصص نهاية الخدمة
        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (33,017) - (33,017) (95,210) - (95,210) مدينة تأمين مين وذمم معيدي أت أقساط
 6,321 - 6,321 (65,315) - (65,315) غير المكتسبة  قساطالتأمين من األحصة معيدي 

 24,833 - 24,833 (14,032) - (14,032) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 (26,777) - (26,777) 568 - 568 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 (4,478) - (4,478) 13,448 - 13,448 تكاليف اكتتاب مؤجلة 
 18,909 - 18,909 (5,692) - (5,692) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 3,922 - 3,922 2,952 - 2,952 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين 
 8,904 1,919 6,985 24,489 2,895 21,594 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 46,123 - 46,123 79,106 - 79,106 مستحقة الدفعإرصدة معيدي تأمين 
 43,172 - 43,172 (1,885) - (1,885) تأمين غير مكتسبة  أقساط

 2,633 - 2,633 2,601 - 2,601 عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة 
 (46,895) - (46,895) 20,885 -  20,885 مطالبات تحت التسوية 

 33,138 - 33,138 (58,144) - (58,144) متكبدة غير المبلغ عنها مطالبات 
 2,444 - 2,444 5,328 - 5,328 تأمين إضافية  أقساطاحتياطي 

 (5,155) - (5,155) 21,063 - 21,063 احتياطيات فنية أخرى

 (51,235) 98,765 47,530 98,032 144,081 242,113 
 (927) - (927) (1,090) - (1,090) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة 

 (10,993) (10,993) - (12,025) (12,025) - زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 230,193  133,088  97,105       34,415         86,740 (52,325) الناتج من األنشطة التشغيلية)المستخدم في( / صافي النقد 
       

       التدفقات النقدية من األنشطة اإلستممارية  
 (390) - (390) (1,525) - (1,525) إضافات إلى الموجودات غير الملموسة 

 14,595 14,595 - (60,000) (60,000) - إستثمارات إلى / )استبعادات( اضافات
 7,791 2,191 5,600 21,479 10,394 11,085 إيرادات العموالت المستلمة

 641 641 - 1,385 1,385 - توزيعات أرباح مستلمة 
 (824,833) (424,833) (400,000) 824,833 424,833 400,000 ودائع بنكية قصيرة األجل/ )اضافات( استبعادات 

 (2,433) - (2,433) (4,177) - (4,177) إضافات في الممتلكات والمعدات 

 (804,629) (407,406) (397,223) 781,995 376,612 405,383 األنشطة االستممارية  من)المستخدم في( من / الناتج صافي النقد 
       

         التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 - 4,795 (4,795) - (11,443) 11,443 عمليات المساهمين / عمليات التأمين/ إلى مستحق من 

 - - - (4,000) (4,000) - وديعة نظامية

 - 4,795 (4,795) (4,000) (15,443) 11,443   التمويلية األنشطة الناتج من/ )المستخدم في( صافي النقد 
       

 (574,436) (269,523) (304,913) 812,410 447,909 364,501 صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 884,355 289,937 594,418 309,919 20,414 289,505  السنةالنقد وما في حكمه في بداية 

 309,919 20,414 289,505 1,122,329 468,323 654,006  السنةالنقد وما في حكمه في نهاية 
       

       المعامالت غير النقدية 
 1,740 1,740 - 6,303 6,303 - التغيرات غير المحققة في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

 2,174 - 2,174 42 - 42 إللتزام مزايا محددةالخسارة اإلكتوارية 
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 الحالية. السنةتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض في 

 

   القوائم الماليةاعتماد ـ 29
 هـ(.1440 برج 17)الموافق  2019مارس  24  من قِبل مجلس اإلدارة بتاريخ القوائم الماليةتم اعتماد 

 


