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١٣ 

   

 نظیم واألنشطة الرئیسیةالت -١
 

ركة")  اوني ("الش أمین التع دة للت ركة المتح ي الش ركة ھ عودیة  ش اھمة س جلةمس ة ال مس ة العربی ي المملك عودیة ف س
م  لسجـل التجاريابموجب  اریخ  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥رق ادى  ٦بت انيجم ـ (١٤٢٩ الث ق ھ و  ٦المواف ع). ٢٠٠٨یونی  یق

ركة  ي للش ز الرئیس يالمرك ز الم ف ل (اخمرك ابق األولم ع) لط ل ارعش والراب عود الفیص ر س ي الخالداألمی ة، ح  ی
  .المملكة العربیة السعودیة ٢١٤٢٢ جدة ٥٠١٩ص.ب 

 

أمینرئیسي في مزاولة أعمال یتمثل نشاط الشركة ال ادةو الت أمین إع ة ب الت اوني واألنشطة المتعلق ي المملكالتع ا ف ة ھ
رخی) ، ا٢٠٠٨مایو  ٥ لموافقاھـ (١٤٢٩ربیع الثاني  ٢٩العربیة السعودیة. في  سسة ص من مؤستلمت الشركة الت
نایر ی ١عمالھا في أبدأت الشركة  السعودیة.في المملكة العربیة  التأمین إعادةو التأمین لمزاولة النقد العربي السعودي

  .م٢٠٠٩
   

  اإلعداد أسس -٢
  

  القیاس أسس
يات المتاحة لستثمارباستثناء قیاس اال تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة ع والت ة  لبی اس بالقیم تق

 العادلة.
  

  تزامبیان اإلل
ركة ب ت الش داد قام ةإع وائم المالی ً  الق ا ة  وفق اییر الدولی ر للتقللمع اليری ة الم طة مؤسس ة بواس ي  المعدل د العرب النق

بة الس ذي عودي لمحاس دخل ال اة وال ب الزك اییر الدااعتمیتطل ع المع اليد جمی ر الم ة للتقری درة  ولی طة بوالمص واس
ا ل ة . طبق بة الدولی اییر المحاس س مع یم مجل ي السعويمؤسسة تعم د العرب م النق اریخ )٣٨١٠٠٠٠٧٤٥١٩ (  رق  ١١ بت

م (  ٢٠١٧ابریل  دولي رق ي الضرائب ")  ١٢بدال من معیار المحاسبة ال دخلعل ة تفسیرتفسیر " وال اییر ات الملجن ع
ة بمن خالل توضیحات معینة التعدیالت الالحقة ")  ٢١( رقم  اليالدولیة للتقریر الم بة والمتعلق دخل امحاس اة وال  لزك

وإن ) السعوديمؤسسة النقد العربي  تعمیم( ع سنوي من خالل حق ى أساس رب ون مستحقة عل دخل تك اة وال ق الزك
دورة ،  اح الم ت األرب اھمین تح دخل إن المس اة وال بیة للزك ركة المحاس ة الش ع التوسیاس ة م ا متوافق د دائم ھ الجدی ج

عودي، ي الس د العرب ة النق ھ ال ی لمؤسس اد التوج ق او اعتم تجإن تطبی ھ ن ات والم عن ي السیاس رات ف ات أي تغی عالج
  السنة الحالیھ او السنھ السابقة. المحاسبیھ في

  
  العرض أسس

أمینوفقاً لمتطلبات نظام  تقلة لعمل الت ابات مس تفظ الشركة بحس ات السعودي، تح أمینی ات المس الت تم وعملی اھمین. ی
ي  اطین ف ذین النش ن ھ ح ألي م كل واض دة بش روفات العائ رادات والمص ات واإلی ودات والمطلوب جیل الموج تس

ل  ن قب ن واعتما دارةاإلالحسابات الخاصة بكل نشاط. یتم تحدید أساس توزیع مصروفات العملیات المشتركة م ا م دھ
  ثابتة. وتطبیقھا وفق أسس دارةاإلمجلس 

  
  على النحو التالي: التأمین، یتم توزیع الفائض الناتج عن عملیات األساسيووفقاً لنظام الشركة 

  
  %٩٠  المحول إلى عملیات المساھمین

  %١٠  التأمینالمحول إلى عملیات حملة وثائق 
  ١٠٠%  

        
  .عملیات المساھمین ھ علىوتحمیلبالكامل ، یتم توزیع العجز  التأمینلیات في حالة العجز الناتج عن عم

  
ة ل) من ٧٠( وفقاً للمادة ي االالئحة التنفیذی د العرب اما)مؤسسة النق ى الشركة الح، لسعودي (س ى یجب عل صول عل

ت واحدموافقة ساما قبل توزیع فائض حملة الوثائق مباشرة إلى  ي وق اووف حاملي وثائق التأمین ف اً لمع ییر یحددھا ق
اریخ التسویة لحساب ون عقد العمیل ساري المفعول و، شریطة أن یكدارةاإلمجلس  ي ت ا ف ع امدفوع القیمة كم لتوزی

  التعاوني.
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١٤ 

   

  اإلعداد (تتمة) أسس    -٢
 

  العرضالتشغیل وعملة 
ذكر مالسعودي  باللایر. وتم عرض ھذه القوائم المالیة السعوديریـال ال إن عملة التشغیل والعرض للشركة ھي ا لم ی

  . خالف ذلك
  

  السیاسات المحاسبیة  ھمألملخص  -٣
  

  التأمینعقود 
ة ن فیھا عند ببأنھا تلك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمین عند بدایة العقد أو تلك التي یكو التأمینتعرف عقود  دای

ة مخاطر  د أھمی أمین. تعتم ى مخاطر ت أمینالعقود سیناریو یشتمل في جوھره التجاري عل ن اح الت ل م ى ك ال عل تم
  االثر المحتمل المتعلق بھ. وحجملجھة المؤمنة وقوع حادث ل

  
و انخفضت مخاطر  السنةوفي حال تصنیف العقد كـ"عقد تأمین" فانھ یبقى كذلك طوال  ى ل ھ حت ة من أمیناالمتبقی  لت

  بشكل كبیر خالل ھذه السنة.
  

ود  م عق أمینتنقس ري  الت ى البح ي إل كل أساس ات ، بش یارات ، والممتلك ة ، والس ي والط، والھندس ، ة والطاق، ب
  والحیاة وتكون بصفة رئیسیة عقود تأمین قصیرة األجل.، والضمان الممتد، االلتزاماتو، والحوادث

  
ا التأمینوقد تم تصمیم  ع جراء تعرض الن د تق ي ق ائر الت ود عن االضرار والخس ة العق قالت البحري لتعویض حمل

ي  ف كل ا تل تج عنھ ر ین رض البح ي ع وادث ف ف أو ح ة لتل ري البحری أمین البح بة للت ة. بالنس ي للحمول إن فأو جزئ
ف ا ى تل ؤدي إل ي ت ة الت ة أو الحوادث البحری اقالت البحری ة أو المخاطر الرئیسیة تكمن في تلف أو خسارة الن لحمول

  جزئیاً.خسارتھا بالكامل أو 
  

د تل التأمینأما عقود  ي ق اتھعلى الممتلكات فمن شأنھا تعویض عمالء الشركة عن االضرار الت م أو عن حق بممتلك
نھم أ ة یمك اتھم العقاری الل ممتلك ن خ ة م طة تجاری ون بأنش ن یقوم الء مم ة. والعم ات التالف ة الممتلك ي قیم اً تلق یض
ارات المغطاة ب ي  أمینالتتعویضات عن خسائر األرباح التي قد یتعرضوا لھا جراء عدم قدرتھم على استعمال العق ف

ر أنشطة أمین تعث یة تك تأدیة أعمالھم (ت إن المخاطر الرئیس ات ف أمین الممتلك ود ت بة لعق ل). بالنس وع العم ي وق ن ف م
  حریق أو تعثر أنشطة العمل أو السرقة.

  
ئ التأمینلقد تم تصمیم  یاراتھم أو مس اه على السیارات لتعویض حملة العقود عن االضرار التي قد تلحق بس ولیتھم تج

ى تعویضات نتیجة تاألطراف األخرى التي قد تنشأ نتیجة الحوادث ود الحصول أیضاً عل ة العق ن لحمل عرض . یمك
أمینسیاراتھم للحریق أو السرقة. إن  ة السعودیة. ت الت ة العربی ي المملك ى ف ر إلزامي كحد أدن وم الشركة ضد الغی ق

ة العوا رار نتیج ن اض یارات م ق بالس د یلح ا ق ي م یارات تغط ى الس امل عل أمین الش ائق للت دار وث اً بإص ف أیض ص
  واالعاصیر والفیضانات والحرائق والسرقات والحوادث الشخصیة. 

  
ة أومیغطي التأمین الھندسي نوعین رئیسیین وھما (أ) جمیع مخاطر المقاولین حیث یقدم تغطیة تأمینیة خالل   دة إقام

رق و انع والط قق والمص ورش والش الت وال ازل والمح ل المن ة مث ة المدنی ال الھندس اني أو أعم اء المب ور الجإنش س
ة أو تركی دة إقام ة خالل م ة تأمینی دم تغطی ث یق ع مخاطر اإلنشاءات حی ب والصرف الصحي والخزانات (ب) جمی
منت والھی ناعة االس ة وص ال الكیماوی رول واألعم افي البت ة ومص د الطاق ات تولی ل محط دات مث ل اآلالت والمع اك

أمین أیضاً التأمین على أجزاء ومكونات اآلالالمعدنیة أو أي مصنع باآلت ومعدات. تتضمن األعمال الھندسیة  ت والت
  على المعدات الكھربائیة.

  
أمراض أو  لقد تم تصمیم التأمین الطبي لتعویض حملة وثائق التأمین الطبي عن المصاریف التي یتكبدونھا في عالج

  الكبیرة. مشاكل صحیة أو إصابات. یتم تقدیم خدمات التأمین الطبي بشكل رئیسي إلى عمالء الشركات
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١٥ 

   

  السیاسات المحاسبیة (تتمة) ألھمملخص  -٣
  (تتمة) التأمینعقود 

  
 التأمین علىویشتمل التأمین ضد الحوادث واالضرار على التأمین على األموال، والتأمین على الضمانات االئتمانیة، 

ئولیجمیع مخاطر األعمال، والتأمین على سفریات األعمال، والتأمین على المعارض. یتضمن الت ات أیضاً أمین للمس
ة ال ل وتغطی ئولیة صاحب العم أمین مس ة / وت تعویضات التأمین العام ضد الغیر، وتأمین المنتجات، وتعویض العمال

  ال خالل عملیات األعمال.ألھمالمھنیة لحمایة المسئولیة القانونیة المغطاة التي تنشأ جراء ا
  

ى ائر عل ات والخس ویة المطالب اریف تس ل مص تم تحمی اءً  ی ك بن دھا وذل د تكب دخل عن ى  ال اتعل ة التقد االلتزام یری
الیف تسویة المطالب ذه تتضمن تك  ات المباشرةللتعویضات المدینة لحاملي العقود أو الغیر من قبل حاملي العقود. وھ

ا  الغ عنھ ة عدم االب ي حال ى ف الي حت ز الم ة المرك اریخ قائم ى ت أ عن أحداث طرأت حت ر المباشرة وتنش ى إوغی ل
ام مسددة باستخدللمطالبات غیر ال االلتزاماتالشركة. لم تخصم الشركة مطلوباتھا للمطالبات غیر المسددة. یتم تقدیر 

اللناتج تقییمات الحاالت الفردیة المبلغ عنھا إلى الشركة والتحالیل االحصائیة للمطالبات المتكبدة و  ا م یتم االب غ عنھ
  لمحاكم.ثل قرارات امطالبات االكثر تعقیدا والتي قد تكون متأثرة بعوامل خارجیة موتقدیر التكلفة النھائیة المتوقعة لل

  
  التأمین إعادة

دي  ى معی أمین إل أمین ومخاطر ت ل أقساط ت أمینخالل دورة أعمالھا العادیة، تقوم الشركة بتحوی دمالت ذه  . تق ل ھ مث
ن  ات م ادةالترتیب أمین إع إل الت یح ل ال، وتت ر لألعم ّوع أكب ل دارةتن اطر مقاب ى المخ یطرة عل ة الس ائر  ممارس الخس

ن  راً م و. إن جزءاً كبی درات إضافیة للنم ادةالمحتملة التي قد تنشأ جراء المخاطر الكبرى، وتقدم ق أمینا إع أث لت ر یت
ق علی إعادةبعقود تأمین تعاضدیة وعقود تأمین اختیاریة وعقود  تم تسجیلتأمین للخسائر الفائضة عن الحد المتف  ھ. ی

ات أ الي لعملی ز الم ة المرك أمینصل أو التزام في قائم ل أقساط  الت أمینلیمث دي  الت أمالمستحقة لمعی د طرح  ینالت بع
تالتأمینإیرادات العمولة والحصة من الخسائر القابلة لالسترداد من معیدي  وال المس دیر األم تم تق دي. ی ن معی  حقة م

  لة مع األطراف المؤمن لھم. بطریقة تتطابق مع التزام المطالبة المتص التأمین
  

ع سنوي. والتأمین إعادةتقوم الشركة بتقدیر موجودات  ى أساس رب ة عل اض القیم ان ، إن وجدت ، لتحدید انخف إذا ك
ة أل إعادةھناك دلیل موضوعي على وجود انخفاض في قیمة أصل  ة الدفتری وم الشركة بخفض القیم أمین، تق صل ت

ات إلى القیمة القابل التأمین إعادة ة عملی ي قائم اض ف أمینة لالسترداد وتسجیل خسارة االنخف ا الت راكم.والف  ئض المت
ة أصل من أصول  اض قیم ى انخف دلیل الموضوعي عل ع ال ادةتقوم الشركة بتجمی أمین إع س اآل الت ة باستخدام نف لی

ة التأمین ألقساطالمعتمدة بالنسبة  ارة المدین تم احتساب خس ا ی ة األخرى. كم ذمم المدین اض الق وال ة باستخدامانخف  یم
  نفس الطریقة المستعملة لھذه الموجودات المالیة.

 
  االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وعدم إمكانیة تحصیلھا 

دو ال ح ى احتم وعي عل ل موض اك دلی ان ھن ا إذا ك د م الي لتحدی ز م ة مرك ل قائم اریخ ك ي ت یم ف راء تقی تم إج ث ی
أمینمن الموجودات المالیة (بما فیھا أقساط  انخفاض في قیمة أصل مالي أو مجموعة ي  الت ة). وف ال وجود حالمدین

ة لالسترداد ال ة القابل د القیم تم تحدی ھ ی ة أصل، فإن ن مثل ھذا الدلیل الموضوعي على خسارة انخفاض قیم ة م تقدیری
  لتالي:ذلك األصل وتسجیل أي خسارة انخفاض في القیمة لتغییر القیمة الدفتریة لألصل على النحو ا

  
 ة ا ین القیم رق ب و الف ة ھ ي القیم اض ف إن االنخف أة، ف ة المطف ة بالتكلف ودات المدرج ال الموج ي ح ة ف لحالی

  للتدفقات النقدیة المتوقعة مستقبالً وبین القیمة الدفتریة. 

 ة سبلة، وبالنفي حال الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة، فإن االنخفاض في القیمة ھو انخفاض القیمة العاد
 للموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة ھو االنخفاض في القیمة العادلة.

  ة ة والقیم ین التكلف رق ب و الف ة ھ ي القیم اض ف إن االنخف ة، ف ة بالتكلف ودات المدرج ال الموج ي ح ة اف لحالی
  للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة طبقاً لسعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.
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  السیاسات المحاسبیة (تتمة) ألھمملخص     -٣

  االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وعدم إمكانیة تحصیلھا (تتمة) 
  

الي  حتیاطيألغراض العرض فإن اال ز الم ة المرك ا ضمن قائم ق بھ دیل والناتج یتم تحمیلھ في الفئة التي یتعل تم تع ی
  .والفائض المتراكم أو عملیات المساھمین وفقاً لذلك مینالتأالقوائم المالیة ذات العالقة من عملیات 

  
ات المرصودة  ن الموجودات أو األصول البیان ة أصل أو مجموعة م اض قیم ى انخف یتضمن الدلیل الموضوعي عل

  التي القت اھتمام الشركة فیما یتعلق باألحداث التالیة:
  

 ،صعوبة مالیة كبیرة یتعرض لھا المصدّر أو المقترض  
 بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد، االخالل  
  ھیكلة مالیة، إعادةاحتمالیة دخول المصدّر أو الدائن في افالس أو  
 اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالیة، أو  
  ي ة ف ة التقدیری دفقات النقدی ي الت اس ف ن لمابیانات یمكن مالحظتھا تشیر إلى أن انخفاضاً قابل للقی تقبل م س

درة  رغم من عدم الق ى ال ذه الموجودات عل ي بھ ى عمجموعة من الموجودات المالیة منذ االعتراف األول ل
  تحدید االنخفاض على مستوى كل أصل من الموجودات في الشركة، وھذا یتضمن:

  
  في الشركة، أو المقترضینتغییرات غیر مواتیة في وضعیة الدفع من جانب المصدّرین أو  )أ
 صادیة محلیة أو داخلیة في بلد المصدر متالزمة مع التعثر في الموجودات.ظروف اقت ) ب

  
  انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة

 بشكل سنوي. ال یتم استھالك الموجودات التي لیس لھا عمر إنتاجي محدد بل تتم مراجعة االنخفاض الدائم في قیمتھا
ى ستھالك عندما تشیر االحداث أو التغیرات في الظتتم مراجعة االنخفاض في قیمة الموجودات الخاضعة لال روف إل

  أن القیمة الدفتریة قد تكون قابلة لالسترداد.
  

ة ال ة لألصل والقیم ة الدفتری ین القیم ا ب تیتم تسجیل خسارة انخفاض القیمة بالمبلغ الذي یمثل الفرق م ة لالس رداد قابل
اادلة ناقصاً تكلفة البیع أو القیمة قید االستعمن األصل. والقیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة الع ن  مال ـ أیھم ى. وم أعل

دفق ة أجل تقدیر انخفاض القیمة، فإنھ یتم تجمیع الموجودات إلى المستویات األدنى التي عندما تكون الت ة قات النقدی ابل
  للنقد). مدرةللتحدید بشكل مستقل (وحدات 

  

  تكالیف اقتناء وثائق مؤجلة
دة خالل یتم تأجیل التك نةالیف المباشرة وغیر المباشرة المتكب د إصدار أو  الس ة عن ادةالمالی د إع ود  تجدی أمیعق  نالت

الی المستقبلیة. یتم األقساطبالقدر الذي تكون فیھ ھذه التكالیف قابلة لالسترداد من  ة تك ات كاف اب األاالف إثب خرى كتت
  كمصروف عند تكبدھا.

  
دة أقساط یتم إطفاء ھذه التكالیف الحقاً ل ى م اًء عل ى أساس نسبي وتناسب بن ي عل أمینالعتراف األول تقبلیة الت  المس

ع السنوي األالمتوقعة دة خالل الرب ة المتكب ون الكلف ث أن الجزء المؤجل یك تثناء الشحن البحري حی تم ـ باس ر. ی خی
  والفائض المتراكم. التأمینتسجیل اإلطفاء في قائمة عملیات 

  
یة التي دیة المستقبلفي األعمار االنتاجیة المتوقعة أو نموذج االستھالك المتوقع للمنافع االقتصایتم احتساب التغییرات 

  یتضمنھا األصل من خالل تغییر مدة االستھالك ویتم التعامل معھا كتغیر في التقدیرات المحاسبیة.
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  ات متاحة للبیعاستثمار
ر مصنفة فالموج ة أو غی ذه الفئ ي ھ ا مصنفة ف تقة إم ر مش ة ودات المالیة المتاحة للبیع ھي أصول مالیة غی ي أي فئ

ة تغییرات المات بدایة بالتكلفة وقیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة. یتم عرض الستثمارأخرى. یتم تسجیل مثل ھذه اال تراكم
ة لال ة العادل ي القیم تثمارف ي قائمس تقل ف د مس اھمینات كبن امل للمس دخل الش ة ال الي وقائم ز الم تم إدراجة المرك  . ی

ات ستثماراألرباح أو الخسائر المحققة من بیع ھذه اال أمینات في قائمة عملی راكم أو الت ائض المت ا والف ة عملی ت قائم
ي دخل المساھمین. یتم إدراج  ن الصرف األجنب ائر م ة والمكاسب/الخس رادات العمول اح وإی ات األرب ق التوزیع متعل

  .قائمة عملیات المساھمینقائمة عملیات التأمین والفائض المتراكم أو ات المتاحة للبیع في ستثمارباال
  

ات ستثماریتم تعدیل أي انخفاض دائم في قیمة اال ة عملی ي قائم أمینات وإظھاره ف اھ الت ات المس اء أو عملی مین كأعب
  انخفاض في القیمة.

  
ة لال یم العادل تثمارتستند الق ةس ة العادل دیر القیم تم تق ة. ی ة المتداول ى أسعار األوراق المالی ود الت ات عل ب للبن ي یترت

  والمخاطر. علیھا عمولة بناًء على التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام العمولة للبنود المماثلة من حیث األجل
  

ة استثماربالنسبة ال د القیم تم تحدی ة، ی ر المتداول ةات األوراق المالیة عی ى القیم الرجوع إل ة ب تثمارالسوقیة ال لعادل  س
  مماثل أو بناًء على التدفقات النقدیة المخصومة المتوقعة.

  

  االستحقاق حتى تاریخات في أوراق مالیة محتفظ بھا استثمار
ى  اظلى االحتفات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة والتي لدى الشركة النیة اإلیجابیة والقدرة عستثماربالنسبة لال ا إل بھ

أة منمخصص انخفاض القیمة. یتم احتساب التكلف، فإنھا تقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة ناقص االستحقاقموعد   ة المطف
ذه اال ن ھ ح م تم إدراج أي خسارة أو رب اء. ی ى االقتن تثماخالل األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عل ي رس ات ف

  ض قیمتھ.أو انخفا ستثماروالفائض المتراكم عند استبعاد اال التأمین قائمة عملیات المساھمین أو قائمة عملیات
  

  التداول تاریخ المحاسبة في
ة الموجودات ومبیعات مشتریات یتم تسجیل جمیع ة المالی ي أو العادی دھا ف اء قی اریخ  إلغ داولت ذي (أي الت اریخ ال  الت

ات الموجوداتوالمشتریات أو ال بیع الموجودات). أو بشراء الشركة فیھ تلتزم  مبیعات العادیة ھي مشتریات أو مبیع

 السوق في العرف السائد أو بصفة عامة النظام یحدده الذي الزمني اإلطار ضمن الموجودات تسلیم التي تتطلب المالیة

.  
  

  النقد وما في حكمھ
ة ق خالل ل التي تستحوالنقد لدى البنوك والودائع القصیرة األج الصندوقالنقد في النقد وما في حكمھ من یتكون  ثالث

  أشھر أو أقل تحتسب من تاریخ االقتناء.
  

  الشھرة
ل  ن قب تم فحص الشھرة م ة لصافي الموجودات. ی ة العادل رة  ةداراإلتعتبر الشھرة سعر الشراء الفائض عن القیم م

غ الق یم المبل اض الشھرة من خالل تقی د انخف تم تحدی ة. ی نة مالی ل س ل لالواحدة على األقل في نھایة ك ن اب سترداد م
د  درة للنق دة الم دات الوح ن الوح ة م درة(أو مجموع ون الم الم دما یك ھرة. عن ا الش ق بھ ي تتعل د) الت ل للنق غ القاب بل

درة للوحدة الأقل من القیمة الدفتریة ل للنقد) المدرةجموعة من الوحدات (أو مالوحدة المدرة للنقد لالسترداد من  دم  لنق
ي قیم لمدرةا(أو مجموعة من الوحدات  اض ف ارة انخف تم تسجیل خس ھ ی ة الشھرة. للنقد) التي تتعلق بھا الشھرة، فإن

  لیس باإلمكان عكس قید خسائر انخفاض القیمة المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلیة.
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  التجھیزات والمعدات المكتبیةاألثاث، 
د  تدرج الممتلكات ة بع لوالمعدات بالتكلف ل تنزی تم تحمی ة. ی ي القیم اض ف راكم وأي انخف االستھالك  االستھالك المت

ت والفائض المتراكم التأمینعلى قائمة عملیات  ار اال باستخدام طریقة القسط الثاب ى األعم تناداً إل ة التقاس ة نتاجی دیری
  للموجودات التالیة:

  
  السنوات عدد  

  ٤  سیارات
  ١٠-٤  اتأثاث وتجھیز

  ١٠-٤  أجھزة كمبیوتر ومعدات مكتبیة
  ٥  مستأجرةأماكن تحسینات 

  
ائر  اح والخس دد األرب تبعاداتتح ن االس ة بال م ین مقارن تم ب ة وی ة الدفتری ع القیم الت م مینھاالمتحص ة ف تض ي قائم

  .والفائض المتراكم التأمینعملیات 
  

د اتصالحاإلتقید مصاریف الصیانة و ي ال تزی دیري لألصل ف العادیة الت اجي التق ر االنت ن العم ا م ة جوھری ي قائم
تم رسملتھا  یة، إن وجدت، فت ینات الرئیس دات والتحس تبعاد وعملیات المساھمین عند تكبدھا. أما مصاریف التجدی اس

  األصول القدیمة.
  

  االلتزاماتمخصصات 
ون قانوني أو ضمني  یتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى الشركة التزام نظامي ابق، ویك اتج عن حدث س ن من

دی مع إمكانیةمنافع اقتصادیة لسداد االلتزام تدفقات للموارد إلى خارج الشركة تمثل المحتمل نشوء  غ االلتتق زام ر مبل
  بصفة یعتمد علیھا.

  
  ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

ة.طریقة الفائ المطفأة باستخدام التجاریة مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة یتم إثبات الذمم الدائنة تم  دة الفعلی ی
  أم ال. صدرت بھا فواتیرسواًء الخدمات المستلمة  السداد مقابل ةلمبالغ الواجببا االلتزامات تسجیل

  
  العمالت األجنبیة

ل تویتم عاملة. السعودي بأسعار التحویل السائدة عند إجراء المریـال یتم تحویل المعامالت بالعملة األجنبیة إلى ال حوی
ى ال الي إل ز الم ـال الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة كما في تاریخ قائمة المرك ر أسعابسعودي الری

ائر الناتجة عن الصرف  ات أو  تسویةالسائدة في ذلك التاریخ. إن المكاسب والخس ذه العملی يالصرف األجنھ ي  ب ف
ة  نةنھای ات  الس ةالنقدللموجودات والمطلوب ات  ی ة عملی ا ضمن قائم تم إدراجھ أمینی راك الت ائض المت ة والف م أو قائم

  عملیات المساھمین.
  

  اختبار كفایة المطلوبات
ة  دى كفای ن م اتبتاریخ كل قائمة مركز مالي یتم إجراء اختبارات للتأكد م ود  التزام أمینعق د خصالت الیف ، بع م تك

دیرات الحاباستخدام أفضل  دارةاإلجراء ھذه االختبارات، تقوم المؤجلة ذات العالقة. وإل التأمیناقتناء وثائق  ة لتق الی
ي ال إدارةومصاریف  علیھاللتدفقات النقدیة المستقبلیة المتعاقد  ل أي نقص ف ات. یحم ة الدفتریومعالجة المطالب ة قیم
اب ال التأمینمباشرة على قائمة نتائج عملیات  الیف االكتت ة ذات اوالفائض المتراكم وذلك بشطب تك ة أوالمؤجل  لعالق

  ).المخاطر القائمةوبعد ذلك یتم تكوین مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفایة المطلوبات (مخصص 
  

ات استخدام أفضل االفتراضات  ة وفي الحاالت التي یتطلب فیھا اختبار كفایة المطلوب دة، التقدیری تم استخدام یالجدی
  أي تغیر عكسي) لقیاس ھذه المطلوبات الحقا.ھذه االفتراضات (بدون أي ھامش لقاء 
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  أخرى وموجوداتتأمین اقساط 
ة أو  والموجودات التأمینإن أقساط  ة األخرى ھما عبارة عن موجودات مالیة غیر مشتقة بدفعات ثابت دلقابل ، و لتحدی

دة الفعیتم تسجیلھا مبدئیا بالقیمة العادلة وقی ة الفائ د طرحاسھا الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریق ة بع مخصص  لی
  االنخفاض في القیمة.

  
ا ت تخفض القیمة الدفتریة للموجودات من خالل استخدام حساب مخصص وتسجیل خسائر االنخفاض في قائمة عملی

اض  التأمین أمینوالفائض المتراكم. یتم تكوین مخصص انخف ل موالمدین لقساط الت اك دلی دما یكون ھن ضوعي ة عن
الغ المستردةعلى عدم تمكّ  ة  ن الشركة من تحصیل جمیع المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلیة. أن المب الالحق

ات  ة عملی ى قائم دھا عل تم قی ابقا ی أمینالتي تم شطبھا س ذمم المد الت تم تسجیل ال راكم. ی ائض المت ود والف ن عق ة م ین
   وفحصھا للتحقق إن كان ھناك انخفاض في قیمتھا. ة في نفس الفئ التأمین

  
  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

وظفین  ام شروط وأحبموجب یتم حالیا تكوین مخصص لمكافأة نھایة الخدمة كمبلغ مقطوع یتوجب دفعھ لجمیع الم ك
ود  اء عق د إنھ ة للمكافخدماتھمنظام العمل السعودي عن ة حالی زام كقیم ذا االلت بة ا. یحتسب ھ ي یستحقھا اة المكتس لت

ى  حالالموظف في  وظفین عل ة للم ة الخدم أة نھای الي. تحسب مكاف ز الم ة المرك اریخ قائم ي ت ل ف ھ العم ساس أترك
ل  الشروط الواردة في نظامفي رواتب الموظفین األخیرة وبدالتھم وسنوات خدمتھم المتراكمة كما ھو مبین  ي العم ف

  .المملكة العربیة السعودیة
  
  ات اإلیراداتإثب

  والعمولة األقساطإثبات دخل 
أمینالعموالت من عقود و األقساطیتم إثبات إجمالي  د إصدار  الت ائق عن أمینوث تم تسجیل الجزء مالت  األقساطن . ی

ا  تم تأجیلھ والي، وی ى الت ر مكتسبة" عل ـ"أقساط وعموالت غی تقبال ك ابھا مس ى أساس علوالعموالت التي سیتم اكتس
ن ال التأمینمدة التي تغطیھا وثیقة یتوافق مع ال ر المكتسب م ل الجزء غی شحن البحري باستثناء الشحن البحري. یمث

  المالیة الحالیة. السنةالمكتتبة خالل  األقساطآخر ثالثة أشھر من 
  

ة  األقساطیتم االفصاح عن الدخل من  د نھای ا بع ة م ق بالمخاطر القائم ي تتعل إیالمال السنةوالعموالت الت ة ك رادات ی
  غیر مكتسبة ومؤجلة بناًء على الطرق التالیة:

  
  ل منألعمال الشحن البحري كوثائق تغط التأمینعند آخر ثالثة أشھر من أقساط رة أق رات متغی نة  ي فت س

 .التأمینالمكتسبة طوال مدة سریان وثائق  التأمینواحدة، من أجل توزیع أقساط 

  ال الھند التأمینیتم احتساب أقساط دة عن األعم ة الجدی یة باستخدام الطریق ة س ن الجھ لة م ة االمرس لتنظیمی
 تزامناً مع الزیادة في المخاطر.  یتم اكتسابھا التأمینوالتي تفترض أن أقساط 

 .عدد األیام الفعلي ألنواع أخرى من األعمال  
  

  إیرادات العمولة
  مولة المطبق.صل المبلغ القائم ومعدل العاالعتبار أبیتم إثبات دخل العموالت على أساس العائد الفعلي بعد األخذ 

  
  توزیعات األرباح إیرادات

  من توزیعات األرباح عند ثبوت الحق في استالمھا. اإلیراداتیتم إثبات 
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  المطالبات
ى  ات عل الي المطالب افعیشتمل إجم ائق  المن ة وث ات المدفوعة لحمل أوالمطالب ة  مینالت ي قیم رات ف ات اوالتغی لمطلوب

د خصم ا التأمینالناشئة عن العقود مع حملة وثائق  ة المتوقوتكالیف معالجة المطالبات الداخلیة والخارجیة بع ة لقیم ع
  .للخردة المستردة

  
ذز المعلى التكلفة التقدیریة للمطالبات المتكبدة غیر المسددة بتاریخ المركالمطالبات تحت التسویة تشتمل  لك الي، وك

ل األخرى، سواء تم التبلیغالمسترجعات النقص في القیمة المتوقعة للخردة ووتكالیف معالجة المطالبات،   عنھا من قب
اراً یتم تكوین مخصصات للمطالبات المبلغ عنھا وغیر المدفوعة  .أم ال التأمیناألشخاص المغطیین ب ن  اعتب اریخ م ت

ى قائمة المركز المالي على أساس تقدیر  دیرات حدةكل حالة عل ا لتق وین مخصص، وفق تم تك ا ی رة و دارةاإل. كم خب
القیمة والمطالبات  الشركة السابقة، مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا، بما في ذلك تكالیف معالجة

اریخ  ق بین المخصصاتفرأي األخرى كما في تاریخ قائمة المركز المالي. یدرج  المسترجعاتالمتوقعة للخردة و بت
ات  السنةوالمخصصات التي یتم تكوینھا في التسویات المركز المالي وقائمة  أالالحقة في قائمة عملی ائض   مینالت الف

  .لتلك السنة المتراكم
  

  منفصلة. بصورة التأمینعلى أساس إجمالي، ویتم إظھار الجزء المتعلق بمعیدي المطالبات تحت التسویة یتم إدراج 
  
  خردة وتعویضات االحاللال

ة (أي ال التأمینتسمح بعض عقود  ا للشركة ببیع سیارات (معطوبة عادة) أو ممتلكات مقتناه لتسدید مطالب خردة). كم
  یحق للشركة متابعة أطراف ثالثة لدفع بعض أو كل التكالیف (أي االحالل).

  
اس مسترجعات الخردة تدرج تقدیرات  ي قی زامكمخصص ف أمین الت لمقا الت ة ب ات المعطوب ات، والمركب أو  المطالب

كن مبلغ الذي یمااللتزام. المخصص عبارة عن ال تسویة دالممتلكات المقتناه یتم إثباتھا في بند الموجودات األخرى عن
  استرداده بشكل معقول من بیع السیارات أو الممتلكات.

  
ات  ر تعویض اً تعتب الل أیض اس اإلح ي قی ص ف ة مخص زامبمثاب أمی الت ل نالت ا  مقاب تم اثباتھ ات، وی د فالمطالب ي بن

تعادتھ بشكل مع تسویةالموجودات األخرى عند  ن اس ذي یمك غ ال ن االلتزام.  المخصص عبارة عن تقییم للمبل ول م ق
  .اآلخرالطرف  في مقابلالتصرف 

  
  األدوات المالیةب إلغاء االعتراف

تم وداة المالیة األتكون منھا تعلى الحقوق التعاقدیة التي أي أداة مالیة عند التوقف عن ممارسة السیطرة  یتم استبعاد ی
  أو عند انتقال التدفقات النقدیة المتعلقة بھا إلى جھة أخرى مستقلة. بیعھاعند  ذلك عادةً 

  
  عقود اإلیجار

ات  ة عملی أمینیتم إثبات دفعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصاریف ضمن قائم راكم بطری الت ائض المت ة القسوالف ط ق
  الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار.

  
  الزكاة وضریبة الدخل

ة  ب أنظم ة لبموج ة العام دخل ("الھیئ اة وال ةلزك عالھیئ اھمین الس ن المس ة ع اة نیاب ركة للزك ع الش ودیین ") تخض
ي حقوق فوضریبة الدخل نیابة عن المساھمین األجانب. تستحق الزكاة وضریبة الدخل وتحمل على قائمة التغییرات 

د اا ن لمساھمین السعودیین واألجانب على التوالي. ویتم احتساب أیة مبالغ إضافیة مستحقة، إن وجدت، عن اء م النتھ
  الربط وتحدید تلك المبالغ. 

  
اة وض ة نظرا ألن الزك دخل المؤجل دخل ال یتم إجراء أي تعدیالت في القوائم المالیة الحتساب أثر ضرائب ال ریبة ال

  اھمین في المملكة العربیة السعودیة.ھما التزامات على المس
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  العمولة غیر المكتسبة دخل

ود  التأمین إعادةالعمولة من عقود  دخل دة سریان عق ا طوال م تم اطفاؤھ ة وی أمینالخارجیة مؤجل ا ، المت الت ة بھ علق
  .والفائض المتراكم التأمینالطفاء في قائمة عملیات المكتسبة. یتم تسجیل ا التأمینتماماً مثل أقساط 

  
  توزیعات األرباح النقدیة على المساھمین

دیة یع أرباح نقتقوم الشركة بتسجیل التزام یمثل توزیعات األرباح النقدیة على المساھمین في الشركة عند اعتماد توز
ن المساھمینولم یعد قرار التوزیع یخضع لتقدیر الشركة. یعتبر التوزیع معتمد د ومؤسسة الن اً حال الموافقة علیھ م ق

  العربي السعودي. یتم تسجیل مبلغ مساٍو لتوزیعات األرباح مباشرة في حقوق الملكیة.
  

  القیمة العادلة لألدوات المالیة

أمین المالیة للشركة من األدواتتتكون  اد ت بض، وأقساط إع أمین مستحقة الق ھ، وأقساط ت ي حكم ة مستحق نفد وما ف
بض، و تثمارالق دي اس ة لمعی م دائن ویة، وذم ت التس ات تح أمینات، ومطالب ائق،الت ة الوث ة لحمل م دائن ض  ، وذم وبع

  الموجودات والمطلوبات.
  

عدالت الفائدة باستخدام م یتم تقدیر القیمة العادلة للبنود التي تترتب علیھا فائدة استناداً إلى التدفقات النقدیة المخصومة
ة األخرىللبنود المشابھ ع األدوات المالی ة لجمی رق باستخدام ط ة من حیث اآلجال والمخاطر. یتم تقدیر القیمة العادل

  مثل صافي القیم الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة.
  

بة دیریة.لعادلة التقات استناداً إلى األسعار المتداولة لألوراق المالیة أو القیم استثماریتم تقییم القیم العادلة لال  أما بالنس
تثمارلال وقس ة الس ى القیم الرجوع إل ة ب ة العادل د القیم تم تحدی ة، ی ر المتداول ة غی األوراق المالی تثماریة الات ب ات س

  مشابھة أو بناًء على التدفقات النقدیة المخصومة المتوقعة.
  

ا الدفت ن قیمھ ة ع ورة جوھری ة بص ات المالی ودات والمطلوب ة للموج یم العادل ف الق ارال تختل ي ت ا ف ة كم ة ری یخ قائم
  المركز المالي.

  
 تستخدم الشركة التدرج الھرمي التالي لتحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واالفصاح عنھا:

  
  اربة)،المستوى األول:  األسعار المتداولة في األسواق النشطة لألداة المالیة ذاتھا (أي بدون تعدیل أو مو

د  أو أسالیب تقییم مشابھة لموجودات ومطلوباتتداولة في األسواق النشطة األسعار الم المستوى الثاني:  أخرى تعتم
  فیھا جمیع المعطیات الھامة على بیانات السوق الممكن مالحظتھا، و

  المستوى الثالث: أسالیب تقییم تعتمد فیھا أي معطیات ھامة على بیانات السوق الممكن مالحظتھا.
  

  المالیةالموجودات والمطلوبات  مقاصة

الي  ط تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز الم د وجود حق نافق ا عن ذ نظام ف
ة  دى الشركة نی ون ل ییل الموجودات  للمقاصةلمقاصة المبالغ المقیدة وعندما یك ى أساس الصافي أو تس  تسویةوعل

ات  المصروفاتوالمطلوبات في آن واحد. ال تتم مقاصة االیرادات  أمینفي قائمة عملی ر الت ائض المت ة والف اكم وقائم
  عملیات المساھمین إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً بھ بموجب المعاییر المحاسبیة أو تفسیراتھا.

  
  التأمینعجز أقساط  احتیاطي

ائر / المشتركة  دالت الخس نةتقوم الشرك بعمل تحلیل لمع ل للس تم حساب مث دالت با المنقضیة. ی ذه المع ي ھ ألخذ ف
د  م لتحدی ن ث ھ واستخدامھ م ده دون التصریح عن م تكب ذي ت دالت ال ذه المع ق بھ اطياحتاالعتبار المخصص المتعل  ی

  لكل صنف من أصناف األعمال. التأمینعجز أقساط 
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  التقاریر القطاعیة

یا من ل القطاع جزءاً أساس رادات والشركة  یمث ق إی تم تحقی ا ی ن خاللھ ي م ال الت ي أنشطة األعم ل ویشارك ف تحّم
رار الرئیسي  ي الشركة فمصاریف والتي حولھا تتوافر معلومات مالیة دقیقة یتم تقییمھا بانتظام من قبل صاحب الق

ون الشركة من وحدات علتحدید كیفیة تخصیص الموارد وتقییم األداء.  ة، تتك ا مل حسب منتجاوألغراض إداری تھ
  وخدماتھا، ولدیھا قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

  
 الطبي ویغطي التكالیف الطبیة واألدویة وجمیع الخدمات والمستلزمات الطبیة األخرى. التأمین  

 ل.تأمین السیارات ویوفر تغطیة ضد الخسائر واالضرار المتعلقة بالسیارات ـ باستثناء تأمین النق  

 .تأمین الطاقة  

 .تأمین أصناف األعمال األخرى والذي یغطي أصناف أخرى من األعمال غیر المدرجة أعاله 

ل لطویلة األجإن إیرادات المساھمین ھي قطاع غیر تشغیلي. وتعتبر اإلیرادات الناتجة عن الودائع القصیرة األجل وا
تثمارواال اریف التشس ض المص اك بع ط. ھن رادات فق ة لإلی اطات المنتج ي النش ماات ھ اریف الرأس لیة غیلیة والمص

ات  ائض من عملی ع العجز أو الف أماألخرى یتم تصنیفھا ضمن ھذا القطاع وفقاً ألساس مناسب. یتم توزی ى  ینالت عل
  ھذا القطاع وفقاً ألساس مناسب. 

 الخسارة ح أوفي بعض الجوانب ویتم قیاسھا بصورة مختلفة عن الربیتم تقییم القطاعات بناًء على الربح أو الخسارة 
  في القوائم المالیة المرفقة.

ل . وفي حالة توقع حدوث أي معاملة، فإنھا تتم وفقا ألسعالسنةلم تحدث أي معامالت بین القطاعات خالل  ار التحوی
ائج المصروفات بین قطاعات األعمال، وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إیرادات و قطاع ونت

  على مستوى القوائم المالیة للشركة. یتم استبعادھان قطاعات على أساس تجاري والتي على التحویالت بی
  

  ل الشركةوالمطبقة من قب وتعدیالتھاالجدیدة  ر الماليریالمعاییر الدولیة للتق
  

ذه  ي إعداد ھ ةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة ف وائم المالی ك  الق ع تل ق م ة تتواف نة المالیالمتبع ابقةللس ت ة الس ثناء باس
   تطبیق التعدیالت والتنقیحات التالیة على المعاییر الحالیة.

    
  

  المعیار 
  

 الوصف

یة: قائمة التدفقات النقد - ٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   ٧معیار المحاسبة الدولي 
 ت عنمبادرة اإلفصاح ". یتطلب التعدیل من الكیانات أن تقدم إفصاحا

لك ذماتھا الناشئة عن أنشطة التمویل ، بما في التغییرات في التزا
ل (مث التغیرات الناشئة عن التدفقات النقدیة والتغیرات غیر النقدیة

أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبیة). عند التطبیق المبدئي 
ت للتعدیل ، ال یُطلب من الكیانات توفیر معلومات مقارنة للفترا

  السابقة.

 يلمالفصاح في المعیار الدولي للتقریر اإلتوضح التعدیالت أن شروط ا  ١٢ یر الماليالمعیار الدولي للتقر
، بخالف تلك عن المصالح في كیانات أخرى"فصاح اإل" -  ١٢رقم 

، تنطبق على حصة المنشأة في ١٦ب - ١٠بالواردة في الفقرات 
حصتھا شركة تابعة أو شركة مشتركة أو شركة زمیلة (أو جزء من 

المصنفة (أو المدرجة ضمن وركة أو شركة زمیلة) شركة مشت في
  مجموعة مصنفة) كمحتفظ بھا للبیع.

  
  . على ھذه القوائم المالیة جوھري أعاله لیس لھ تاثیر الجدیدة وتعدیالتھا إن تطبیق المعاییر
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 بعد یسري مفعولھاالتي لم  الجدیدة الصادرة عاییر الدولیة للتقریر الماليالم
  

اریخ إصدار ح والتي لم تدخل حیز التنفیذفیما یلي المعاییر الصادرة  ةتى ت وائم المالی ي تتوقو الق  بشكل ع الشركةالت
  :عندما تصبح ساریة المفعولالتالیة معاییر . تعتزم الشركة تطبیق المعقول تطبیقھا في المستقبل

  
  عليتاریخ السریان الف  الوصف  المعیار

  
  م *٢٠٢١ینایر  ١  األدوات المالیة   ٩رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي

  م٢٠١٨ینایر  ١  اإلیرادات من العقود مع العمالء  ١٥رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي

ف التصنی ٢ على المعیار الدولي للتقریر الماليالتعدیالت ٢رقمالمعیار الدولي للتقریر المالي
 لمعامالت الدفع على أساس األسھم.والقیاس

  م٢٠١٨ینایر  ١

 تحویل ٤٠التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ٤٠معیار المحاسبة الدولي رقم
االستثمار العقاري.

  م٢٠١٨ینایر  ١

ر اتلجنة تفسیر ة للتقری اییر الدولی المع
   ٢٢المالي 

  م٢٠١٨ینایر  ١  .مسبقاالعتبار الوالمعامالت بالعمالت األجنبیة 

دولي  ار ال اليالمعی ر الم مللتقری ١رق
  ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

 على المعاییر الدولیة للتقریر ٢٠١٦التعدیالت السنویة
  .٢٠١٦-٢٠١٤دورةالمالي

  م٢٠١٨ینایر  ١

  م٢٠١٩ینایر  ١  .التأجیر التمویلي  ١٦رقم  المعیار الدولي للتقریر المالي

  م٢٠٢١ینایر  ١  .عقود الـتأمین  ١٧رقم  لتقریر الماليالمعیار الدولي ل

  
الي لتنفیذإعفاء مؤقت ) یقدم  ١٧رقم (  المعیار الدولي للتقریر المالي ر الم دولي للتقری ار ال م معی ) للشركات  ٩(  رق

  التي أنشطتھا متعلقة بالتامین . او المنشئات
  

ت. اذا اداره الالت والتوقعاتالشركة حالیا تطبق المعاییر والتقاریر  اء المؤق بھ لالعف ررت اني ستكون مناس  شركة ق
 ٢٠٢١ینایر  ١) حتى وقت الحق سوف یكون في موعد أقصاة  ٩رقم (  دولي للتقریر الماليمعیار الالتؤجل تطبیق 

  
  

ى ا التفسیراتالشركة حالیاً بتقییم تأثیر المعاییر أو التعدیالت أو  إدارة تقوم وائالمذكورة أعاله عل ة للشركة م المالیلق
  عند التطبیق.

  
ى بعض االفصاحات اإلضافیة وا رات قد یؤدي تطبیق المعاییر والتفاسیر ذات الصلة والمنطبقة على الشركة إل لتغیی

ز الفي تصنیفات معینة في القوائم المالیة.  ى المرك أثیر جوھري عل الي أو أداءومع ذلك فإن الشركة ال تتوقع أي ت  م
  ق ھذه المعاییر والتفاسیر.الشركة نتیجة تطبی

  
  التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة    -٤

رادات والمصروفا ت المصرح یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة وضع تقدیرات وافتراضات تؤثر على قیم اإلی
وا داد الق اریخ إع ي ت ة، عنھا واالفصاح عن الموجودات والمطلوبات وااللتزامات العارضة كما ف ال أن عدم إئم المالی

ة الدف اً للقیم دیالً جوھری ب تع د تتطل ة ق ى نتیج ؤدي إل د ی ات ق دیرات واالفتراض ذه التق وص ھ یقن بخص ة الت تری
  للموجودات أو المطلوبات التي قد تتأثر بھا مستقبالً. 

  
تقبلیة وغیر یة المس ق بالمصادر الرئیس ا یتعل یة فیم ي تفصیالً باالفتراضات الرئیس ا یل دفیم ا بخصوص تق دم ھ یر ع

دیالً جو ب تع د تتطل ة ق ا مخاطر جوھری ب علیھ د یترت اً للقیمالتیقن كما في تاریخ قائمة المركز المالي والتي ق ة ھری
  الدفتریة للموجودات والمطلوبات في السنة المالیة القادمة كما ھو مبین أدناه:

  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
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٢٤ 

   

  (تتمة) التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة    -٤
  
 التأمینلتزام االقصى الناشئ عن المطالبات بموجب عقود اال

دى الشركة. لإن تقدیر االلتزام األقصى الناشئ عن مطالبات بموجب عقود تأمین ھو التقدیر المحاسبي األكثر أھمیة 
اه ى الشركة تج ع عل ذي یق زام ال دیر االلت ي تق ار ف ي االعتب ل  ھناك عدة عوامل من عدم التیقن یجب أخذھا ف ذه مث ھ

دیر للمطالب ع المطالبات في نھایة المطاف. إن مخصص "المطالبات التي لم یتم اإلبالغ عنھا" ھو مجرد تق ات المتوق
الي و اإلبالغ عنھا بعد تاریخ قائمة المركز المالي اوالمتعلقة بحدث وقع قبل تاریخ قائمة المركز الم ھ تك تج عن . لیفن

ن  لم یبلغ عنھا في تقدیر تكلفة المطالبات التي جرى التبلیغ عنھا أو التي دارةاإلالذي تتبناه  األساسيإن األسلوب  یكم
  في توقع مؤشرات تسویة المطالبات المستقبلیة.الماضیة في استخدام مؤشرات تسویة المطالبات 

  
رارات قضائیة أو  ةیتم تقدیر المطالبات التي تتطلب ق وم مقی تحكیمی دة. یق ى ح ة عل ل مطالب ون مسیحسب ك ون تقلم

وم  ات. تق ة بالممتلك ات المتعلق دیر المطالب ادةً بتق ي دارةاإلع ات الت اه المطالب ة مخصصاتھا تج غ بمراجع  جرى التبلی
  عنھا والتي لم یبلغ عنھا على أساس كل ربع سنوي.

  
ى أساس التأمینالشركة معرضة لخالفات مع معیدي  ب الشركة عل داد. تراق ع ر، بجانب احتمالیة عجزھم عن الس ب

  .التأمیني تطور الخالفات وقدرة معیدي سنو
  

 التأمینعجز أقساط  احتیاطي
أمینعجز أقساط  احتیاطيإن تقدیر  ى الظروف واألح الت ن االفتراضات تعزى إل یة بسبب عدد م الغ الحساس وال ب

ة. الوثائق ار واألحداث المستقبلیة. یستند ھذا التقدیر على معدل الخسارة المتوقعة بالنسبة للجزء القائم من مخاط لقائم
ا  ة م ى العالق النظر إل واري ب یّم االكت وم المق ابومن أجل التوصل إلى تقدیر معدل الخسارة المتوقعة، یق ت ین المطالب

د اس التأمینوأقساط  واري فق یّم االكت راح المق ى اقت اًء عل ى آخر. وبن ا من شھر إل ع تطبیقھ  دارةاإلتعانت والتي یتوق
ذي استخدمتھ باحتماالت مختلفة في توقع  ى دارةاإلمؤشرات معدل الخسارة. واالفتراض الرئیسي ال وم عل أساس  یق

  أن نموذج المطالبات الماضیة مستقر وسوف یستمر على ھذا النحو مستقبالً.
  

 المدینة التأمین ألقساطخسائر انخفاض القیمة 
ذمم ا ا وال د ذاتھ ة بح ر جوھری ي تعتب ة الت ذمم المدین یم ال ركة بتقی وم الش ن مجتق زء م ي ج ي ھ ة الت ن لمدین ة م موع

ذمم الم ا. ال ي قیمھ اض ف اك انخف ان ھن د إن ك ة لتحدی ة المتماثل ة ذات المخاطر االئتمانی ي یاألصول المالی ة الت تم دین
جیل ي تس تمرة ف ا أو مس ي قیمھ اض ف ارة انخف جیل خس م تس ي ت اض والت دى االنخف د م ردي لتحدی كل ف ا بش  تقییمھ

ب تقانخفاض في قیمھا ال یتم  اض یتطل ام دیراً. وللقیإدراجھا ضمن التقییم الجماعي لالنخفاض. إن ھذا التقییم لالنخف
ا ي االعتب ذي یمثبھذا التقدیر تقوم الشركة بتقییم خصائص مخاطر االئتمان والتي تأخذ الوضع السابق للذمم ف ل ر وال

  تحقة بموجب الشروط التعاقدیة.مؤشراً حول مدى القدرة على دفع جمیع المبالغ المس
  

 تكالیف االقتناء المؤجلة
تم  ة وی اء مؤجل الیف اقتن دة كتك أمین جدی ي قاتم تسجیل التكالیف المحددة لالقتناء المتعلقة ببیع وثائق ت ا ف ة طفاؤھ ائم

ة  التأمینعملیات  دة سریان وثیق أمینوالفائض التراكمي على طوال م ق االفتراالت م تتحق ا إذا ل ة ضا. وفیم ت المتعلق
ب أ التأمینبالربحیة المستقبلیة من وثائق  د یتطل ذا ق ن تسریعھا وھ  یضاً مشطوباتھذه، فإن إطفاء ھذه التكالیف یمك

  والفائض المتراكم. التأمینإضافیة في قائمة عملیات 
  

 إعادة التأمین
ع  ات م ة لخالف ركة معرض أمین  -الش دي الت ر معی ال تعث م. ت -واحتم ل معھ ن تتعام ة ومم ركة بمتابع وم الش ع ق ض

  الخالفات على أساس ربع سنوي مع معیدي التأمین ورصد ما یتمتعون بھ من متانة.
  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
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٢٥ 

   

  التقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (تتمة)    -٤
  

 انخفاض قیمة االستثمارات المتاحة للبیع
اض جوھري أوتقرر الشركة ما إذا كانت استثماراتھا المتاحة للبیع قد انخفضت جراء ت ا النخف مطّول  عرض قیمتھ

دیرات من خال ى افتراضات وتق اض الجوھري أو المطّول إل دیر لالنخف یم إلى أقل من تكلفتھا. یتطلب ھذا التق ل تقی
ة للشركات أو  ادي ألسعار األسھم، والصحة المالی ب االعتی ات االشركة لمجموعة من العوامل من ضمنھا التقل لجھ

ات، تقنیة المع یھا، وأداء القطاع أو المجال الذي تتوافر فیھ ھذه االستثمارات، والتغیرات فيالتي لھا استثمارات ف لوم
دل ة ت وافرت أدل ا إذا ت ة صحیحاً فیم اض القیم ون انخف د یك ى اضمحال والتدفقات النقدیة التشغیلیة والتمویلیة. ق ل عل

  ة.قیمة االستثمارات المتاحة للبیع في إطار أي من العوامل السابق
  

  األعمار اإلنتاجیة لألثاث والتجھیزات والمعدات 
دیر تحدد ھذا التالشركة األعمار اإلنتاجیة التقدیریة لألثاث والتجھیزات والمعدات الحتساب االستھالك. ی إدارةتحدد  ق

وم  ى الطبیعي. تق ف والبل ع لألصل أو التل ار االستعمال المتوق ي االعتب ة ال دارةاإلبعد األخذ ف ة المتبققیبمراجع ة م ی
د ي تعتق ي الحاالت الت تقبالً ف ھ مس ا  واألعمار اإلنتاجیة سنویا ویتم تعدیل االستھالك الذي سیتم تحمیل أن  رةدااإلفیھ ب

  األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.
  

  لألدوات المالیة  ةالقیم العادل
الي بنتحدد القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في سوق نش ز الم ة المرك اریخ قائم ي ت ى االطة كما ف سعار اًء عل

الي المركز الم المتداولة. وحیثما یتعذر الحصول على القیم العادلة لموجودات مالیة ومطلوبات مالیة مسجلة في قائمة
اذج ة تتضمن استخدام النم یم مختلف الیب تقی الریاضیة.  من خالل أسواق نشطة فإنھ یتم تحدید ھذه القیم من خالل اس

و ة عدم ت ي حال ن ، وف ا أمك ل یتم توفیر المعطیات لھذه النماذج من خالل بیانات مرصودة عن األسواق حیثم افر مث
  ھذه البیانات فال بد من اللجوء إلى التقدیرات لتحدید القیم العادلة.

  
  مبدأ االستمراریة

ملك ناعة بأنھا تي القیام بأعمالھا. والشركة على قالشركة بعمل تقییم لمدى قدرة الشركة على االستمرار ف إدارةقامت 
رة ضبابیة كبی الموارد الكفیلة لالستمرار في أعمالھا على مدى المستقبل المنظور. كما أنھ لیس لدى الشركة علم بأي

وائم المال ذه الق م إعداد ھ الي، ت ا. وبالت ي مواصلة أعمالھ درة الشركة ف ى ق ق مقد تلقي بظالل من الشك عل ة وف دأی  ب
  االستمراریة.

  
  النقد وما في حكمھ    -٥

 

٢٠١٧   ٢٠١٦   
سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف   

   التأمینعملیات   

٤٣٬٩٥٣  ٦١٬٧٣٦   نقد لدى البنوك

 عملیات المساھمین   

٩٤٬٨٤٣  ١٬٢٦٨   نقد لدى البنوك
  

  ئتماني جید.تصنیف اذات  مقابلة خرىلدى أطراف ألدى البنوك  بالنقدحتفاظ االیتم 
  تاریخ قائمة المركز المالي.في كما العادلة  بصورة معقولة القیم القیم الدفتریة المفصح عنھا تقارب
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٢٦ 

   

  ات المتاحة للبیعستثماراال    -٦
    

  التأمینعملیات 
عالمتاحة للبیع  اتستثمارتمثل اال وك م ة بن ي صنادیق وحدات  محلی تثمارف ي  اس ةالمالسوق المدرجة ف سعودیة ال ی

ع المتاحة للبی اتستثماراال احتیاطيان  .في البورصات الدولیة ةبنوك أجنبیة مدرج مع ستثماراالیتم ) بینما "تداول"(
ون  ٠٫٣٥ :٢٠١٦دیسمبر  ٣١( ٢٠١٧ دیسمبر ٣١سعودي كما في ریـال ملیون  ٠٫٤١ ـال ملی ث . ح)سعوديری ی

  .التأمینائض من عملیات الفلى تم قیده إ
  

  :على النحو التاليتم تلخیصھا المتاحة للبیع  اتستثمارالحركة في اال
  

  الرصید في  
  السنةنھایة  
 سعودى)ریـال (ألف   

  التغیر في القیمة 
  للسنةالعادلة  
 سعودى)ریـال (ألف   

  لحركة ا
  السنةخالل 

سعودى)ریـال (ألف  

بدایة الرصید في  
  السنة

سعودى)ریـال (ألف  

٢٠١٧ دیسمبر ٣١كما في   
٢٣ ٣٬٨١٥ - ٣٬٧٩٢   استثمار في سندات 

(١٬٠٧٣) (٣) ١٠٠٬٠٠٠ ١٠١٬٠٧٦   في صكوك استثمار
(٤٬٢٩٠) (٨٢) ٢٢٩ ٤٬٦٠١   في اسھم حقوق ملكیة استثمار
٢١٠ ٨ ٢١٨ -  في صنادیق مشتركة استثمار

(٥٬١٥٣) (٥٤) ١٠٤٬٢٦٢ ١٠٩٬٤٦٩  

        
  الرصید في 

  السنة نھایة
 سعودى)ریـال ف (أل

  التغیر في القیمة
  للسنةالعادلة 
 سعودى)ریـال (ألف 

 الحركة
  السنةخالل 
 سعودى)ریـال(ألف

الرصید في بدایة
  السنة
سعودى)ریـال(ألف

٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في     
٥٠٠( ١٨٠ ٣٬٧٩٢( ٤٬١١٢   استثمار في سندات 

٧( ١٠١٬٠٧٦( - ١٠١٬٠٨٣   استثمار في صكوك
٢٠٥ )٢٩٠( ٤٬٦٠١ ٤٬٦٨٦  استثمار في اسھم حقوق ملكیة

- )٧٥٬١٩١ )٧٥٬٠٠٠( )١٩١   استثمار في صنادیق مشتركة
١٨٥٬٠٧٢ )٧٥٬٢٩٥( )٣٠٨( ١٠٩٬٤٦٩  

  
  عملیات المساھمین

٢٠١٧    ٢٠١٦  
سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 

 أوراق مالیة مدرجة في سوق مالیة ٣٤٬٧٠١  ٣٣٬٤٣٢
 أوراق مالیة غیر مدرجة في سوق مالیة ١٬٩٢٣  ١٬٩٢٣

٣٦٬٦٢٤   ٣٥٬٣٥٥   
 

  مالیةمدرجة في سوق  –المتاحة للبیع )١

  الرصید في 

  السنةنھایة  

سعودى)ریـال (ألف   

التغیر في القیمة  

  للسنةالعادلة 

سعودى)ریـال (ألف  

   الحركة 

  السنةخالل  

سعودى)ریـال (ألف   

  الرصید في 

  السنةبدایة 

ریـال ف (أل

 سعودى)

 ٢٠١٧ دیسمبر ٣١كما في     

٨٬٠٤٥ (٦٬٣١١) (٣٢٢) ١٬٤١٢   استثمار في اسھم حقوق ملكیة 
١٣٬٦٢١ - (١٩) ١٣٬٦٠٢   استثمار في سندات

- ٤٬٠٧١ (٤٬٠٧٣) ٢   استثمار في صكوك
  استثمار في صنادیق مشتركة ٧٬٦٩٥ ١٠٬٧٥٣ ١٬٢٣٩ ١٩٬٦٨٧
٣٣٬٤٣٢ ٣٦٩ ٩٠٠ ٣٤٬٧٠١  
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٢٧ 

   

  ات المتاحة للبیع (تتمة)ستثماراال    -٦
  

  عملیات المساھمین (تتمة)
  مدرجة في سوق مالیة (تتمة) –المتاحة للبیع )١

   

  الرصید في  

  السنةنھایة  

سعودى)ریـال (ألف  

التغیر في القیمة  

  للسنةالعادلة 

ریـال (ألف 

 سعودى)

  الحركة  

  السنةخالل  

ریـال (ألف  

 سعودى)

  الرصید في 

  السنة بدایة

ریـال ألف (

 )سعودى

    
٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 

  استثمار في اسھم حقوق ملكیة  ١١٬٤٤٤ )٥٬٠٩٠( ١٬٦٩١ ٨٬٠٤٥
  استثمار في سندات ١٠٫٩٢٧ ٢٬٥١١ ١٨٣ ١٣٬٦٢١
  استثمار في صكوك ٤٣٫١٦٥ )٣٩٬٠٨٥( )٩( ٤٬٠٧١
  استثمار في صنادیق مشتركة ١٨٫٤٢٩ )١٠٬٠٠٠( )٧٣٤( ٧٬٦٩٥

٨٣٫٩٦٥ )٥١٬٦٦٤( ١٬١٣١ ٣٣٬٤٣٢  

  
 أوراق مالیة غیر مدرجة ــــ للبیع المتاحة )٢

  
  يالرصید ف 

  السنةنھایة  

سعودى)ریـال (ألف  

 التغیر في القیمة 

  للسنةالعادلة 

سعودى)ریـال (ألف 

   الحركة

  السنةخالل 

سعودى)ریـال (ألف 

  الرصید في 

  السنة بدایة

سعودى)ریـال (ألف 

    
٢٠١٧ دیسمبر ٣١في  كما

  استثمار في شركة محلیة  ١٬٩٢٣ - - ١٬٩٢٣

        

  الرصید في  

  نھایة السنة 

(ألف ریـال سعودى) 

التغیر في القیمة  

  العادلة للسنة

(ألف ریـال سعودى)

  الحركة 

  خالل السنة

(ألف ریـال سعودى)

  الرصید في 

  بدایة السنة

(ألف ریـال سعودى)

    
٢٠١٦دیسمبر  ٣١في كما 

  استثمار في شركة محلیة ١٬٩٢٣ - - ١٬٩٢٣
  
يللسنة سعودي ریـال ملیون  ١٫٨٤٩ ةلغغیر المحققة البا رباحاأل تحمیلتم   :٢٠١٦( ٢٠١٧ دیسمبر ٣١ المنتھیة ف

اطيمة التغیرات في حقوق المساھمین كقائ علىسعودي) ریـال ملیون  ١٫٥٩٨: خسارة غیر محققة تثما احتی  تاراس
ي ال اتستثماراال احتیاطين إمتاحة للبیع.  ا ف ع كم ون  ٣٫٣١٤ھو  ٢٠١٧ دیسمبر ٣١متاحة للبی ـال ملی عودي سری

  سعودي).ریـال ملیون  ٤٫٢١٤: ٢٠١٦(
  

  .دارةاإلوفقا للتعلیمات المعتمدة من قبل مجلس  متخصصمن قبل مدیر صندوق  اتستثمارتدار ھذه اال
  

  تاریخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بھا حتى     -٧

  عملیات التأمین         
ى  ٥االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق تمثل سندات حكومیة تستحق خالل فترة من  ام م١٠ال صدرة ع

ي  تثمارات ف ذه االس ى ھ د السنوي عل غ متوسط العائ ة السعودیة. بل ة العربی ة المملك م ٢٠١٧دیسمبر  ٣١من حكوم
   ).%٤٫٥ - %٣٫٢٥: ٢٠١٦دیسمبر  ٣١(السنة  في %٣٫٢٥الى  %٢٫٣٧٥

     
  عملیات المساھمین         

ن  رة م الل فت تحق خ ة تس ندات حكومی ل س تحقاق تمث اریخ االس ى ت ا حت تفظ بھ تثمارات المح ى  ٥االس وا ١٠ال  ماع
ي  تثمارات ف ذه االس ى ھ د السنوي عل غ متوسط العائ ة السعودیة. بل ة العربی ة المملك مبر دیس ٣١مصدرة من حكوم

  ). %٤٫٥ - %٣٫٢٥: ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في السنة ( %٣٫٢٥الى  %٢٫٣٧٥م ٢٠١٧



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٧ د

 

  

  
٢٨ 

   

  
  أقساط تأمین مدینة، صافي    -٨

٢٠١٧  ٢٠١٦  
سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال(ألف 

 مستحق من حملة وثائق التأمین ١٢٦٬٣٤٩ ١٠٧٬٢٩٣
  )٢٤قة (اإلیضاحجھات ذات عال-مستحق من حملة وثائق التأمین ١٧٠٬٤٩٥ ١٣٣٬٧٠١

 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (٧٣٬٥٦٣) )٤٧٬٧٥٤(
٢٢٣٬٢٨١  ١٩٣٬٢٤٠   

  
  :على النحو التالي المشكوك في تحصیلھا التأمینأقساط حركة مخصص  كانت

  
٢٠١٧  ٢٠١٦  
 سعودي)ریـال(ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 الرصید في بدایة السنة ٤٧٬٧٥٤ ٣٦٬٣٣٩
 ص للسنةالمخص ٢٥٬٨٠٩ ١٤٬٧١٢

المستخدم خالل السنة - )٣٬٢٩٧(
 الرصید في نھایة السنة ٧٣٬٥٦٣ ٤٧٬٧٥٤

  
  

  تجاوزت موعد استحقاقھا دون أن تنخفض قیمتھا 

یوماً  ١٨٠أكثر من  المجمــــــــــوع

 

ً  ١٨٠إلى  ٩١   یوما

 

  یوماً  ٩٠أقل من 

 

  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 
  المبالغ باأللف لایر سعودي

٥٧٬١٦٧ ١٠٬٢٤٩ ٥٨٬٩٣٣ ١٢٦٬٣٤٩ مدینةاقساط تأمین 
٧٢٬٨٥٩ ٧٬٧٥٩ ٨٩٬٨٧٧ ١٧٠٬٤٩٥  جھات ذات عالقة- مدینةاقساط تأمین 
 اقساط تأمین مشكوك في تحصیلھا - (٢٬٧٠١) (٧٠٬٨٦٢) (٧٣٬٥٦٣)
 ، صافيمدینةاقساط تأمین  ١٣٠٬٠٢٦ ١٥٬٣٠٧ ٧٧٬٩٤٨ ٢٢٣٬٢٨١

   
  اتجاوزت موعد استحقاقھا دون أن تنخفض قیمتھ 

  المجمــــــــــوع

 

ً  ١٨٠أكثر من   یوما

 

ً  ١٨٠إلى  ٩١   یوما

 

ً  ٩٠أقل من    یوما

 

  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
  المبالغ باأللف لایر سعودي

٣١٬٩٢٦ ١٥٬٨٥٧ ٥٩٬٥١٠ ١٠٧٬٢٩٣ اقساط تأمین مدینة
٩٠٬٨٢٦ ٢٨٬٤٤١ ١٤٬٤٣٤ ١٣٣٬٧٠١  جھات ذات عالقة-اقساط تأمین مدینة 

 اقساط تأمین مشكوك في تحصیلھا - )٦٬٦٤٥( )٤١٬١٠٩( )٤٧٬٧٥٤(
 اقساط تأمین مدینة، صافي ١٢٢٬٧٥٢ ٣٧٬٦٥٣ ٣٢٬٨٣٥ ١٩٣٬٢٤٠

 

نخفض  م ت ي ل ة الت أمین المدین یس قمن المتوقع بناًء على الخبرة السابقة، أن یتم استرداد جمیع أقساط الت ا. ل ن میمتھ
ل مانات مقاب ى ض ول عل ركة الحص دى الش ة ل ة المتبع ى من الممارس ة العظم إن الغالبی ذا ف ة ول ذمم المدین دون ال ا ب ھ

اً  ون تقریب ر خمسة عمالء یمثل إن أرصدة أكب ة ف أمین المدین ذا ا %٦٨ضمان. وفیما یتعلق بأقساط الت ن ھ                 لرصیدم
  ). %٥٧ا:٢٠١٦( ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 

  

  

  

  

  

  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٧ د

 

  

  
٢٩ 

   

  ، صافيالتأمینمعیدي مستحق من     -٩

٢٠١٧  ٢٠١٦    
 سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

ذمم مدینة من معیدي التأمین ٣٢٬٤٦٦ ٢٢٬٦١١
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (٢٬١٢٦) )٢٬٠٠٧(

٣٠٬٣٤٠ ٢٠٬٦٠٤  
  

  :على النحو التاليالمشكوك في تحصیلھا  التأمینحركة مخصص أقساط  إن 
  

٢٠١٧  ٢٠١٦    
 سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

الرصید في بدایة السنة ٢٬٠٠٧ ٢٬٣٥٢
 المخصص للسنة ١١٩ ١٬١٢٣

المشطوب خالل السنة  -  )١٬٤٦٨(
 الرصید في نھایة السنة ٢٬١٢٦ ٢٬٠٠٧

  
  تجاوزت موعد استحقاقھا دون أن تنخفض قیمتھا 

  المجمــــــــــوع

 

یوماً  ١٨٠أكثر من 

 

ً  ١٨٠إلى  ٩١   یوما

 

  یوماً  ٩٠أقل من 

 

  ٢٠١٧سمبر دی ٣١كما في 
  المبالغ باأللف لایر سعودي

٢٦٬٧٥٢ ١٬٤٦٠ ٤٬٢٥٤ ٣٢٬٤٦٦ التأمینمعیديذمم مدینة من 
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا - - (٢٬١٢٦) (٢٬١٢٦)
 ، صافيالتأمینمعیدي ذمم مدینة من  ٢٦٬٧٥٢ ١٬٤٦٠ ٢٬١٢٨ ٣٠٬٣٤٠

  
  تجاوزت موعد استحقاقھا دون أن تنخفض قیمتھا 

  ــــوعالمجمــــــ

 

ً  ١٨٠أكثر من   یوما

 

ً  ١٨٠إلى  ٩١   یوما

 

ً  ٩٠أقل من    یوما

 

  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
  المبالغ باأللف لایر سعودي

ذمم مدینة من معیدي التأمین ١٧٬٧٢٦ ١٬٥٩٩ ٣٬٢٨٦ ٢٢٬٦١١
 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا - - )٢٬٠٠٧( )٢٬٠٠٧(

 ي التأمین، صافيذمم مدینة من معید ١٧٬٧٢٦ ١٬٥٩٩ ١٬٢٧٩ ٢٠٬٦٠٤

  
دي  أمینمن المتوقع بناًء على الخبرة السابقة، أن یتم استرداد جمیع الذمم المدینة من معی ي ل الت نخفض قیمالت ا. م ت تھ

ة ال إن الغالبی ذا ف ة ول ذمم المدین ل ال ى ضمانات مقاب ا لیس من الممارسة المتبعة لدى الشركة الحصول عل عظمى منھ
  بدون ضمان.

  
  ةمؤجلتناء وثائق اق تكالیف    -١٠

٢٠١٧  ٢٠١٦    
 سعودي)ریـال(ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 ینایر  ١كما في  ١٠٬٧٢٦ ٢٤٬٥٥٠
التكالیف المتكبدة خالل السنة ١٧٬٧٣١ ٢٤٬٨٨٣

 المحمل للسنة (١٨٬١٥٦) )٣٨٬٧٠٧(
 دیسمبر ٣١كما في  ١٠٬٣٠١ ١٠٬٧٢٦

  
  
  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٧ د

 

  

  
٣٠ 

   

  مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  -١١
٢٠١٧  ٢٠١٦  
 سعودي)ریـال(ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 أتعاب مؤجلة إلدارة المطالبات ١٬٤٤٦ ١٬٤٤٩
مصروفات مدفوعة مقدما ٣٬٩٠٧ ٥٬٠٥٣
  فوائد مستحقة ١٬٦٦٨ ٢٬٣٢٠

 استردادات للمطالبات ١١٬٦٦٥ ١٥٬٠٠٠
  سلف للموظفین ١٬٨٠٦ ١٬٥٧٢

)١٧تامین خطابات ضمان (إیضاح ٢٢٬٠٩٦ -
٠٥٬٤٢   أخرى ١٠٬٠٥٨ 

٥٢,٦٤٦ ٣٠٬٨١٤   

  األثاث والتجھیزات والمعدات المكتبیة  -١٢
  

  التأمینعملیات 
  

  سیارات
  

 اثاث وتجھیزات 
أجھزة كمبیوتر 
  ومعدات مكتبیة

أماكن تحسینات 
  مستاجرة

٢٠١٧  
  االجمالي

٢٠١٦  
  االجمالي

  ریـال (ألف التكلفة:
 سعودي)  

  ریـال (ألف 
 سعودي)  

  ریـال (ألف 
 سعودي)  

ریـال (ألف 
 سعودي)

  ریـال (ألف 
 سعودي)  

  ریـال (ألف 
 سعودي)  

   
 ٢٢٬٣٩٣ ٢٤٬٠٦٣ ٤٣١٨٬٥٠٥١٠٬٢٥٠٤٬٨٧٧  في بدایة السنة

 ١٬٦٧٠ ١٬٢٢٩ -١٥١٬٢١٤-  اضافات
 ٢٤٬٠٦٣ ٢٥٬٢٩٢ ٤٣١٨٬٥٢٠١١٬٤٦٤٤٬٨٧٧  الرصید النھائي

     االستھالكات:
 ١٩٬١٩٣ ٢١٬٠٩٥ ٣٨٥٧٬٨٣١٨٬٤٧٣٤٬٤٠٦  في بدایة السنة
 ١٬٩٠٢ ١٬٥٣٠ ٤٠٣٨٥٨٧٠٢٣٥  المحمل للسنة

 ٢١٬٠٩٥ ٢٢٬٦٢٥ ٤٢٥٨٬٢١٦٩٬٣٤٣٤٬٦٤١  الرصید النھائي
     صافي القیمة الدفتریة:

  ٢٬٦٦٧ ٦٣٠٤٢٬١٢١٢٣٦  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١في 

 ٢٬٩٦٨  ٤٦٦٧٤١٬٧٧٧٤٧١  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١في 
    

  غیر مكتسبة دخل عمولة  -١٣
٢٠١٧  ٢٠١٦   
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 ینایر ١كما في  ٣٠٬٨٦٠ ٣٥٬١٦٠
 عموالت مستلمة خالل السنة  ٥٩٬٨٥١ ٧٩٬٢٧٧

)٨٣٬٥٧٧(   عموالت مكتسبة خالل السنة (٥٩٬٢٥١) 
  دیسمبر ٣١كما في  ٣١٬٤٦٠ ٣٠٬٨٦٠

  
  غیر المكتسبة التأمینالحركة في اقساط    -١٤

٢٠١٧  ٢٠١٦   
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

٢٩٤٬٧٦٢ ٥٩١٬٧٩١  ینایر  ١إجمالي األقساط غیر المكتسبة كما في 
)(٢٧٠٬٣٧٤) )٢٩٤٬٧٦٢  دیسمبر ٣١إجمالي األقساط غیر المكتسبة كما في 

 الحركة في اجمالي األقساط غیر المكتسبة ٢٤٬٣٨٨ ٢٩٧٬٠٢٩
      
)(١٨٤٬٩٠٦) )١٧٤٬٢٥٠  ینایر  ١معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة كما في حصة 

٢٠٤٬٧٩٢ ١٨٤٬٩٠٦  دیسمبر  ٣١حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة كما في 
 الحركة في حصة معیدي التأمین في األقساط غیر المكتسبة ١٩٬٨٨٦ ١٠٬٦٥٦

 الحركة في األقساط غیر المكتسبة، صافي ٤٤٬٢٧٤ ٣٠٧٬٦٨٥



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٧ د

 

  

  
٣١ 

   

  المطالبات  -١٥
٢٠١٧  ٢٠١٦   

 سعودي)ریـال(ألف  سعودي)ریـال ألف 
 

 إجمالي المطالبات المدفوعة  ٣٦٦٬٧٩٢ ٧٥٠٬١٧٣
 ناه)أد  إجمالي المطالبات تحت التسویة في نھایة السنة (انظر اإلیضاح (أ) ٤٠٤٬٥٦٥ ٥٦١٬١٥٢

٧٧١٬٣٥٧ ١٬٣١١٬٣٢٥   
 ویة في بدایة السنةإجمالي المطالبات تحت التس (٥٦١٬١٥٢) )٥٩٢٬٢٦٣(

 إجمالي المطالبات المتكبدة ٢١٠٬٢٠٥ ٧١٩٬٠٦٢
 المبالغ المستردة من معیدي التأمین (١٨٢٬٨١١) )٢٥٨٬٠٧٣(

)(٢٩١٬٩٠٥) )٣٢١٬٦٩٧ 
 حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة كما في نھایة السنة

 ) أدناه)ج،(انظر اإلیضاح (ب
)(٤٧٤٬٧١٦) )٥٧٩٬٧٧٠  

 حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة في بدایة السنة ٣٢١٬٦٩٧ ٣٠٥٬٧٦٩
  حصة معیدي التأمین من المطالبات (١٥٣٬٠١٩) )٢٧٤٬٠٠١(

٥٧٬١٨٦ ٤٤٥٬٠٦١   صافي المطالبات المتكبدة
  
ي  .أ ا ف ات تحت التسویة كم الي المطالب ا  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١یتضمن إجم غ عنھ م یبل دة ل ات متكب مخصص مطالب

 سعودي). لایرملیون  ٣٥٤٫٦: ٢٠١٦سعودي ( لایرملیون  ٢٨١٫٦غ بمبل
ن  . ب أمین م دي الت ة معی ویة حص ت التس ات تح ي المطالب ا ف مبر  ٣١كم ات  ٢٠١٧دیس ص للمطالب من مخص تتض

 ملیون لایر سعودي). ١٧٩٫٤٧: ٢٠١٦ملیون لایر سعودي ( ٢٠٢٫٥٢المتكبدة وغیر المبلغ عنھا بمبلغ 
ع . ج ع ا من المتوق دي استالم جمی ن معی ة م الغ المطلوب أمینلمب اریخ التقری الت ن ت ى عشر شھرا م تم خالل اثن ر. ی

    .المخاطر المتعلقة بھامن المطالبات تحت التسویة على أساس نسبة توزیع  التأمیناحتساب حصة معیدي 
  جدول تطویر المطالبات

ات یبین الجدول التالي المطالبات المتكبدة ك المطالب ي ذل دة اال ان المتراكمة بما ف ة والمتكب غ عن ھالمبلغ م یبل ا ل ل ھ لك
أسنة حوادث متعاقبة بتاریخ كل مركز مالي، ومع الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ. ان تطور التزامات  ؤدي  مینالت ی

  نھائیة للمطالبات.لالى قیاس قدرة الشركة على تقدیر القیمة ا
  

ركة إ دف الش ى تھ اظ عل ى الحف وص ااحتیاطیل ة بخص ال ات كافی أمینعم ر الت ا ازاء خب تم حمایتھ ي ی دیھا لك  ةل
ات وتطورات مطالبات مستقبلیة غیر مو ة للمطالب ة النھائی ات والتكلف ا تتطور المطالب دا التصبح اتیة، وبینم ر تأكی كث

تبعاد االفإن خبرات المطالبات غیر المو ك اس ن سنوات  حتیاطیاتیة سوف یتم حذفھا مما ینجم عن ذل لحوادث اات م
ى احتیاطیصرمة. ومن اجل الحفاظ على المن تبعاد ال ذا االس ن ھ ر م ل الكثی وم الشركة بتحوی ة تق ات تیاطیاحات كافی

یقن بشكل اك اك ت تحقاقا وھن ل اس ات أق ون تطور المطالب دما یك ة عن نة الحوادث الحالی قر بس ة یتعل ة  بالتكلف النھائی
  للمطالبات.

    التالیة:المالیة امتداد السنوات ن التحلیل الثالثي للمطالبات على حوادث على إ
 ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في       

وما قبلھا ٢٠١٣ ٢٠١٤  ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ المجموع سنة الحوادث

  )سعوديریـال  (ألف

 ٤٦٦٬٥٤٢ ٤٦٣٬٩٦٣ ٤٧٠٬٠٩٤ ٣١٠٬٥٢٠ ٦١١٬٤٩٦ 

  تقدیر اجمالي تكلفة 
  المطالبات:

  في نھایة سنة الحادث
 - ٤٨٥٬٥٧٠ ٤٧٤٬٧٧٢ ٦٢٢٬٠٠٤   بعد سنة  ٦٨٥٬٢٣٧
 - - ٣١٤٬٦٠٦ ٨٠٩٬٤٦٨   بعد سنتین ٦٩٥٬١٢٥
 - - - ٥٦٠٬١٤٣   سنوات ٣بعد  ٥٢١٬٥٧١
 - - - -   سنوات ٤بعد  ٧٩٧٬٥٨٩

٥٦٠٬١٤٣ ٨٠٩٬٤٦٨ ٦٢٢٬٠٠٤ ٣١٠٬٥٢٠ ٣٬٠٩٩٬٧٢٤ ٧٩٧٬٥٨٩ 
التقدیر الحالي للمطالبات 

المتراكمة

(٢٬٦٩٥٬١٥٩) (١٥٧٬٣٤٤) (٤٩١٬١٢٤) (٧٢٣٬٠٠٢) (٥٤١٬٤١٤) (٧٨٢٬٢٧٥) 
  المدفوعات المتراكمة 

  حتى تاریخھ 

١٨٬٧٢٩ ٨٦٬٤٦٦ ١٣٠٬٨٨٠ ١٥٣٬١٧٦ ٤٠٤٬٥٦٥ ١٥٬٣١٤ 
  المطالبات المسجلة في قائمة 

 المركز المالي
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  المطالبات (تتمة)  -١٥
  

  جدول تطویر المطالبات (تتمة)
  

 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١       

سنة الحوادث وما قبلھا ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ المجموع

  سعودي)ریـال (ألف 

 ٩١٥٬٨١٤ ٧٠٦٬٤٩٢ ٨٤٢٬٤٥٧ ٦٧٠٬٢٥١ ٧٩٦٬٤٣٠ 

  تقدیر اجمالي تكلفة 
  المطالبات:

  في نھایة سنة الحادث
 - ٩٧٠٬٧٩٥ ٧٤٣٬٩٨٢ ٨٢٦٬٨٧٠   بعد سنة  ٨٢٦٬٣٠٠
 - - ٩٧٥٬١٢٧ ٥٧٠٬١٤٤   بعد سنتین ٨٥٢٬٠٩٤
 - - - ٧٩٥٬٩٣٢   سنوات ٣بعد  ٨٦٣٬٩١٩
 - - - -   سنوات ٤بعد  ٨٧٢٬٧١٧

٧٩٥٬٩٣٢ ٥٧٠٬١٤٤ ٨٢٦٬٨٧٠ ٦٧٠٬٢٥١ ٣٬٧٣٥٬٩١٤ ٨٧٢٬٧١٧ 
التقدیر الحالي للمطالبات 

  المتراكمة

)٣٧٢٬٠٣٢( )٣٬١٧٤٬٧٦٢(  )٦٣٢٬٧١١(  )٥٣٤٬٢٩٧(  )٧٧١٬٩٦٨( )٨٦٣٬٧٥٤(  
  المدفوعات المتراكمة 

  حتى تاریخھ 

٢٣٬٩٦٤ ٣٥٬٨٤٧ ١٩٤٬١٥٩ ٢٩٨٬٢١٩ ٥٦١٬١٥٢ ٨٬٩٦٣ 
ت المسجلة في قائمة المطالبا

 المركز المالي
  

  مستحقات وذمم دائنة اخرى  -١٦
  

٢٠١٧  ٢٠١٦   

سعودي)ریـال (ألف   سعودي)ریـال (ألف 

  
  التأمینعملیات 

 مصاریف مستحقة ١١٥ ٢٢٠
 ورش الصیانة ٤١٢ ٣٬٦١٨

 أتعاب إدارة المطالبات ١٬٣٤٥ ٧٦٢
 مستحق للمستشفیات ١٨٬٨٤٩ ٤٨٦

 اء التأمینوسط ٥٬٢٧٥ ٣٬٢١٤
 أتعاب المسح  ٣٬٥٩١ ٢٬٥٨٠
 عموالت وحوافز دائنة ١٠٬٧٢٧ ٩٬٥٠٧

أتعاب مجلس الضمان الصحي دائنة ٤٦٩ ١٩٦
أتعاب إشراف وتفتیش دائنة ٥٣٤ ٧٨٤

 ضریبة استقطاع دائنة ٢٢٬٣٦٠ ١٦٬٦٨٠
 أخرى ٣٣٬٠٦٨ ١٥٬١٥٨
٩٦٬٧٤٥ ٥٣٬٢٠٥ 
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  الزكاة وضریبة الدخل – ١٧
  

ة السعودیةزكاة والدخل بالمملكة العرالھیئة العامة للزكاة وضریبة الدخل المستحقة وفقاً ألنظمة تم إحتساب ال . ان  بی
  العناصر الرئیسیة لوعاء مخصص الزكاة وضریبة الدخل للسنة ھي كما یلي:

  
٢٠١٧  ٢٠١٦   
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

    
   رأس المال ٤٩٠٬٠٠٠ ٤٩٠٫٠٠٠
 ودیعة نظامیة (٧٣٬٥٠٠) (٧٣٬٥٠٠)
 االحتیاطي النظامي ٣١٬٩٤٤ ٣١٬٩٤٤

  خسائر متراكمة (١٢٨٬١٢٠) (٢٢١٬٨٨٨)
  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ١٨٬٦٣٩ ١٦٬٠٦٩

  استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق (٢٥٤٬١٩١) (٢١٦٬٠٥٣)
 مخصصات مفتوحة أخرى ٦٧٬٤٦٩ ٥٣٬٣٧٢
 لتجھیزات والمعدات، صافياألثاث وا (٢٬٦٦٧) (٢٬٩٦٨)
١٤٩٬٥٧٤ ٧٦٬٩٧٦  
 دخل السنة ٣٦٬٦٠٨ ٩٩٬٧٦٨
  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا ٢٥٬٩٢٨ ١٥٬٨٣٥
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ٢٬٠٣٧ ٢٬٥٧٠

 مخصصات فنیة أخرى (١٬٧٦٠) (٢٬١٨٧)
 دخل معدلة للسنة ٦٢٬٨١٣ ١١٥٬٩٨٦

 الوعاء الزكوي ٢١٢٬٣٨٧ ١٩٢٬٩٦٢
 )%٩٩: ٢٠١٥( %٩٩العائد إلى المساھمین السعودیین بنسبة  ٢١٠٬٢٦٣ ١٩١٬٠٣٢

 %٢٫٥الزكاة بواقع  ٥٬٢٥٧ ٤٬٧٧٦

  ضریبة دخل  

  %)و١: ٢٠١٥( %١الدخل العائد للمساھمین غیر السعودیین بنسبة  ٦٢٨ ١٬١٦٠
 %٢٠ضریبة الدخل بواقع  ١٢٦ ٢٣٢

  الزكاة وضریبة الدخل ٥٬٣٨٢ ٥٬٠٠٨
  
  كاة ھي كما یلي:ن حركة مخصص الزإ

  
٢٠١٧  ٢٠١٦   
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 الرصید في بدایة السنة  ٢٠٬٢٨١ ١٤٬٦٨١

 المحمل للسنة ٥٬٦٠٠ ٥٬٦٠٠

  المدفوع للسنة (٢٬٨٠٨) -
 الرصید في نھایة السنة  ٢٣٬٠٧٣ ٢٠٬٢٨١

  

  إن حركة ضریبة الدخل ھي كما یلي:
 

٢٠١٧  ٢٠١٦   
  سعودي)ریـال (ألف  )سعوديریـال (ألف 

 الرصید في بدایة السنة  ٤٠٠ -

 المحمل للسنة ٤٠٠ ٤٠٠

  المدفوع للسنة (١٦٥) -
 الرصید في نھایة السنة  ٦٣٥ ٤٠٠
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  (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل – ١٧
  

ا لأل ة المالینإن الفروقات بین النتائج المالیة والنتائج الخاضعة للزكاة ترجع أساسا إلى بعض التعدیالت وفق ة ذات ظم
  العالقة.

ضع األنظمة تخ تم احتساب الوعاء الزكوي استنادا إلى فھم الشركة ألنظمة الزكاة في المملكة العربیة السعودیة وھذه
راراتالھیئةزكاة والدخل ("الھیئة العامة لللتفسیرات مختلفة والربط الصادر عن  ة الت ") قد یختلف عن االق ي الزكوی

  قدمتھا الشركة.
 

  وضع الربط الزكوي:

ن  ة م نوات المنتھی ة للس ا الزكوی ركة اقراراتھ دمت الش مبر  ٣١ق ى  ٢٠٠٩دیس ى  ٢٠١٦ال ا عل لت بموجبھ وحص
  .٢٠١٦دیسمبر  ٣١و تنتظر رد الزكاة للسنة المنتھیة  ٢٠١٥دیسمبر  ٣١حتى  شھادات الزكاة المقیدة

   
فیما  الدخللزكاة ولمن الھیئة العامة  ٢٠٠٨إلى  ٢٠٠٥خالل السنة، تلقت الشركة تقدیرات الزكاة للسنوات من 

لضریبة لوفروق ضریبیة ملیون لایر  ٦٫٠١بمبلغ بفروق زكویة یتعلق بالمحفظة المحولة من الشركة القدیمة 
قدمت . وفيضریبة كاالزكاة ولتعتقد اإلدارة أن المخصص الحالي ل. ملیون لایر سعودي ١٦٫٠٩بمبلغ المستقطعة 

ً اإلدارة اعتراض قامت  ومع ذلك ، .ثقة من الحصول على حكم إیجابيعلى المذكورة أعاله وھي  الربوطعلى  ا
 سعودي لایرملیون  ٢٢٫٠٩٦بمبلغ زكاة والدخل للللھیئة العامة  الشركة خالل العام بإصدار ضمان بنكي لصالح

  .)١١(إیضاح 
  

نة  الل س ائي  ٢٠١٣خ وي نھ ط زك تلمت رب ركة اس ن الش نوات م ى ٢٠٠٩للس ن  ٢٠١١ ال ةم اة  الھیئ ة للزك العام
غ  والدخل  ا قامت ا ١٧٫٦٩مطالبة بمبل اٍف. كم الي ك د اإلدارة ان المخصص الح ـال سعودي. تعتق ون ری إلدارة ملی

راض ستكون ذا االعت أن نتیجة ھ ل  بتقدیم اعتراض على الربط االضافي ولدیھا الثقة ب ى ك ي صالحھا. وعل ال، حف
الل  نةخ ركة ٢٠١٤ س ت، الش غ م دفع م  ١٤٫٢٨٨بل م تق ات. ل ذه الربوط عودي بخصوص ھ ـال س ون ری ةملی  الھیئ

ن  نوات م وي للس ربط الزك دار ال ى  ٢٠١٢بإص ى  .٢٠١٦إل اة عل ق الزك ق  %٩٩تتطب ا تتطب اھمین بینم ن المس م
 .من المساھمین %١ضریبة الدخل على 

  

  رأس المال  – ١٨
  

 ١٠لواحد املیون سھم قیمة السھم  ٤٩عودي مقسم الى ملیون ریـال س ٤٩٠یبلغ رأس المال المصرح بھ والمصدر 
 ریـال سعودي. 

خفیض      م بت٢٠١٧یونیو  ٠٨ھـ الموافق ١٤٣٨رمضان  ١٣أوصى مجلس اإلدارة في جلستھ المنعقدة بتاریخ لقد 
سھم.  ٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠مقسمة إلى لایر سعودي  ملیون ٤٠٠إلى لایر سعودي  ملیون ٤٩٠رأس مال الشركة من 

ن تخفیض أسھم یحتفظ بھا المساھمون حالیاً. الغرض م ٥٫٤٤سھم مقابل كل  ١التخفیض من خالل تخفیض سیكون 
یض رأس ر لتخفرأس المال ھو إعادة ھیكلة رأس المال للشركة بما یتماشى مع قانون الشركات. لن یكون ھناك تأثی

   المال على االلتزامات المالیة للشركة.
ساھمین ومن الم لجھات التنظیمیةموافقة من اووط بتلبیة متطلبات قانونیة معینة ، تخفیض رأس مال الشركة مشرإن 

  .ةعادیالغیر الجمعیة العمومیة في اجتماع 
 

  نظامي احتیاطي  – ١٩
اطي،  تقوم الشركة بتكوین في المملكة العربیة السعودیة التأمینتمشیاً مع متطلبات نظام شركات  بة ن احتی ظامي بنس

ذا االمن صافي ا %٢٠ غ ھ ى أن یبل اطيلدخل السنوي للمساھمین إل دفوع %١٠٠ حتی ال الم ا أ.  من رأس الم ن بم
ى اال ل إل اطيالشركة تكبدت خسائر متراكمة، كما في نھایة السنة، فلم یتم التحوی ذالنظامي خالل ال حتی نة.  إن ھ ا س

  االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.
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  ودیعة نظامیة   – ٢٠

٢٠١٧    ٢٠١٦  
سعودي)ریـال  (ألف سعودي)ریـال (ألف  

 عملیات المساھمین   
 ودیعة نظامیة ٧٣٬٥٠٠  ٧٣٬٥٠٠

  
ً مع متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي، قامت الشركة بزیادة ال٢٠١٦خالل عام  من  لنظامیةا ودیعة، تمشیا

ملیون لایر  ٧٣٫٥: ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٧٣٫٥من رأس المال المدفوع  %١٥الى  %١٠
ذه ھتصرف في ال تمتلك الشركة حق ال في بنك تم إختیاره من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).سعودي) 

تحقة عة ھي مسو العموالت الناتجة عن ھذه الودی مؤسسة النقد العربي السعودي الودیعة النظامیة بدون موافقة 
  .لمؤسسة النقد العربي السعودي 

  
  السھم األساسي والمخفض بحیةر – ٢١

  
ة السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة واألس دخلالسھم للسنة بتقسیم صافي  ربح یتم احتساب ھم القائم

   .للسنة

  المصاریف العمومیة واإلداریة - ٢٢
  
  

٢٠١٧  ٢٠١٦  
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 التأمینعملیات   
 تكالیف موظفین  ٨٩٬٨٨٦ ٨٤٬٦٦٤
أتعاب قانونیة ومھنیة ٣٬٨٧٢ ٢٬٨٢١
 إیجار مكاتب ٨٬٨٥٩ ٩٬٥٥٦
 استھالك  ١٬٥٣٠ ١٬٩٠٢
 مصاریف مكاتب ١٬٩٥٤ ١٬٨٦٧
 مصاریف اتصاالت ٣٬٠٥٠ ٣٬٥١٧

 مصاریف سیارات ١٥٦ ١٥٥
  ضریبة استقطاع ٤٬٤٠٠ ٨٬٠٠٠
مطبوعات وقرطاسیة  ٩٧٧ ١٬٧٧٣

 نقل وبرید ٢٩٧ ٥٤٦
 كھرباء ٣٩٩ ٤٢٥

 أخرى ٥٬٣٨٩ ٣٬٤٨٩
١٢٠٬٧٦٩ ١١٨٬٧١٥ 

     
    عملیات المساھمین  ٢٠١٧  ٢٠١٦
  سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 أتعاب مھنیة ٥٢٤ ٥٧٢
 أخرى ٥٥٤ ٧٠٣

١٬٠٧٨ ١٬٢٧٥   
  

  المعلومات القطاعیة - ٢٣
  

دت  ركة، اعتم ة بالش اریر الداخلی داد التق ة إع ع طریق یاً م اطا دارةاإلتمش بة لنش ال بالنس ات األعم ركة قطاع ت الش
  وموجوداتھا ومطلوباتھا كما ھو مبین أدناه.

  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٧ د

 

  

  
٣٦ 

   

  (تتمة) المعلومات القطاعیة - ٢٣
  

رادات اال تثمارال تتضمن نتائج القطاعات المصاریف العمومیة واإلداریة وای ا اعات ال تتضمن موجودات القط .س م
ة وات متاحة للبیع، وأقساط تأمین مستحقة (صافي)، استثمارومن نقد وما في حكمھ ،  التأمینیتبع عملیات  م مدین ذم

أمین دي الت افي) لمعی اریف مدو، (ص دما فمص ة مق وداتوع رى،  وموج اھمین، أخ ات المس ن عملی تحقة م م مس وذم
  وأثاث وتجیزات ومعدات مكتبیة.

  
دي  ة لمعی م دائن ات ذم ات القطاع من مطلوب أمینال تتض ة الو، الت ة لحمل م دائن ائق، ذم تحقةوث روفات مس ، ومص

  ، ومكافأة نھایة الخدمة للموظفین.ومطلوبات أخرى
  

ل اإلدارة فیم ن قب اد قطاعات التشغیل م م إعتم ابما یتوافق مع آلیة إعداد التقاریر الداخلیة للشركة ت ق نش طات ا یتعل
  الشركة وموجوداتھا ومطلوباتھا المبینة أدناه:

  
   بيط مركبات طاقة  ھندسة أخرى المجموع

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال (ألف
  سعودي)

ریـال (ألف 
 سعودي)

ریـال(ألف
 سعودي)

ریـال(ألف
 سعودي)

  
 ٢٠١٧دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

١٠٤٬٨٤٠ ١٤٥٬٥٤٩ ٨٠٬٧٣٣ ٥٨٠٬٥٦٥ ١٧٣٬٧٩٩ ٧٥٬٦٤٤  إجمالي أقساط تأمین مكتتبة
 یخصم: أقساط إعادة تأمین مسندة (٤٤٬٠١٠) (٨٤٬٥٣٥) (١٠٣٬٠٣٦) (١٣٣٬٦١٠) (٦٧٬٠٨١) (٤٣٢٬٢٧٢)

 فائض خسارة أقساط التأمین - (١٬٨٩٠) - - (١٬٧٧٠) (٣٬٦٦٠)
١٬٨٠٤ ١١٬٩٣٩ ١١٬٨٨٢ ١٤٤٬٦٣٣ ٨٧٬٣٧٤ ٣١٬٦٣٤  صافي أقساط تأمین مكتتبة

٣٧٬٠٤٢ - ١٬٢٣٧ ١٬١٠٠ ٤٤٬٢٧٤ ٤٬٨٩٥  التغیر في صافي أقساط تأمین غیر مكتسبة
١٬٨٠٤ ١٣٬١٧٦ ١٢٬٩٨٢ ١٨٨٬٩٠٧ ١٢٤٬٤١٦ ٣٦٬٥٢٩  صافي أقساط تأمین مكتسبة

١٬٦٥٦ ١٦٬٣٥٠ ١٤٬٧٥٣ ٥٩٬٢٥١ ٢٦٬٤٩٢  عموالت مكتسبة من عملیات إعادة التأمین -
٣٬٤٦٠ ٢٩٬٥٢٦ ٢٧٬٧٣٥ ٢٤٨٬١٥٨ ١٥٠٬٩٠٨ ٣٦٬٥٢٩  صافي االیرادات

٣٠٦ ٧٣٬٦٤٩ ٢٠٬٢٤٠ ٣٦٦٬٧٩٢ ٢١٤٬٢٣٤ ٥٨٬٣٦٣  لمدفوعةإجمالي المطالبات ا
 یخصم: حصة معیدي التأمین المدفوعة (١٦٬٤٦٢) (٧٨٬٧٥٢) (٣٠٢) (٦٩٬٢٠٧) (١٨٬٠٨٨) (١٨٢٬٨١١)
٤ ٤٬٤٤٢ ٢٬١٥٢ ١٨٣٬٩٨١ ١٣٥٬٤٨٢ ٤١٬٩٠١  صافي المطالبات المدفوعة

(١٢٦٬٧٩٥) ٦١٩ (٢٬٧٦٨) ٢٬٥٠٢  التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة (١٦٬٣٥٣) (١١٠٬٧٩٥)
٦٢٣ ١٬٦٧٤ ٤٬٦٥٤ ٥٧٬١٨٦ ٢٤٬٦٨٧ ٢٥٬٥٤٨  صافي المطالبات المتكبدة
٧٬٩١٠ - ٣٬٠٠١ ٣٬٨٨٣ ١٨٬١٥٦ ٣٬٣٦٢   تكالیف اقتناء وثائق التأمین
(٢٬٥٧٦) - (٢٬٥٧٦) -   احتیاطي مخاطر قائمة  - -

٣٣٠ ١٬٢٦١ ٧٠٣ ٥٣١   مخصص معالجة المطالبات - (١٬٧٦٣)
٣٬٠٧٠ - - - ٧٨ ٣٬١٤٨   احتیاطي عجز االقساط

(٢٬٨٦٣) (٣٧٨) (٤٤٢) -  احتیاطات فنیة أخرى (٧٥) (١٬٩٦٨)
٢٨٬٨٦٦ ٩٥٣ ٢٬٩١٨ ٨٬٩٤٠ ٧٣٬٥٨٢ ٣١٬٩٠٥  صافي التكالیف والمصاریف

٢,٥٠٧ ٢٦٬٦٠٨ ١٨٬٧٩٥ ١٧٤٬٥٧٦ ١٢٢٬٠٤٢ ٤٬٦٢٤  صافي نتائج اإلكتتاب

(١٢٠٬٧٦٩)  
 

 مصاریف عمومیة و اداریة (غیر موزعة)   

(٢٥,٩٢٨)  

 

   
تحصیلھا (غیر  مخصص دیون مشكوك في

  موزع)
 أتعاب إشراف وتفتیش (٣٠٨) (١٬١٤٠) (٥٢٥) (٤١٦) (٤١٣) (٢٬٨٠٢)

 أتعاب مجلس الضمان الصحي (٧١١) - - - - (٧١١)
 ایرادات استثمار (غیر موزعة)      ٦٬٨٨١
 إیرادات أخرى (غیر موزعة)      ٤٬٥٦٢

 الفائض من عملیات التأمین      ٣٥٬٨٠٩

  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٧ د

 

  

  
٣٧ 

   

  ت القطاعیة (تتمة)المعلوما – ٢٣
  

   طبي مركبات طاقة  ھندسة أخرى المجموع
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف

  سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال(ألف

  سعودي)
ریـال(ألف

 سعودي)
  

 ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 
 موجودات عملیات التأمین  
   

 حصة إعادة التأمین لألقساط غیر المكتسبة ٢٨٬١٤٢ ٤١٬٥٩١ - ١١٩٬٤٥٤ ١٥٬٦٠٥ ٢٠٤٬٧٩٢
 حصة إعادة التأمین للمطالبات تحت التسویة ١٢٬٠٤١ ٢٨٬٨٦٥ ٣٥٬٧٠٠ ١٤١٬١٠١ ٧٤٬١٩٨ ٢٩١٬٩٠٥

 وثائق مؤجلة اقتناء تكالیف ٣٬٠٤٠ ٢٬٦٤٢ - ٣٬٨١٥ ٨٠٤ ١٠٬٣٠١
 غیر موزعة موجودات      ٦١٣٬٢٠٩

 یات التأمینمجموع موجودات عمل      ١٬١٢٠٬٢٠٧
   
 مطلوبات وفائض عملیات التأمین      
      

٨٥٬١٩٦ - ١٢٢٬٨٧٣ ١٩٬٥٦٥ ٢٧٠٬٣٧٤ ٤٢٬٧٤٠  أقساط تأمین غیر مكتسبة
 احتیاطي مخاطر قائمة  - - - ٤١٨ - ٤١٨

٣٣٠ ١٬٢٦١ ٧٠٣ ٥٬٨٩٩ ٣٬٦٠٥  مخصص معالجة المطالبات -
٣٬٠٧٠ - - - ٧٨ ٣٬١٤٨  طاحتیاطي عجز االقسا
 احتیاطات فنیة أخرى - - - - ١٬٠٢٦ ١٬٠٢٦

٣٦٬٣٢٦ ١٤٧٬٣٠١ ٨٧٬٠٨٣ ٤٠٤٬٥٦٥ ١١٤٬٥١٥ ١٩٬٣٤٠  مطالبات تحت التسویة
٧٬٨٤١ - ٢٠٬٤٥٢ ٣٬١٦٧ ٣١٬٤٦٠  دخل عموالت غیر مكتسبة -

مطلوبات وفائض متراكم غیر موزعة      ٤٠٣٬٣١٧

١٬١٢٠٬٢٠٧      
مجموع المطلوبات والفائض المتراكم 

 عملیات التأمینل

  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٧ د

 

  

  
٣٨ 

   

  المعلومات القطاعیة (تتمة) – ٢٣
  

   طبي مركبات طاقة  ھندسة أخرى المجموع
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف

  سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال(ألف

 سعودي)
ریـال(ألف

 سعودي)
  

  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
٣٣٨٩٬٣ ٧٣٬٤٥١ ٩٩٬٣٣٤ ٨١٩٬٥٩٥  إجمالي أقساط تأمین مكتتبة ٦٥٬٦٦٧ ٤٩١٬٨١٠ 

)٤٩٢٬٠٩٧(  )٨١٥٬٨٤(  (٦٣٬٣٢٧) (٨٧٬٧٩٦) )٥٢٤٣٬٩٤(  )١٢٬٢١٤(  یخصم: أقساط إعادة تأمین مسندة 
)٤٬١٩١(  )٣٢٬٤٧(  فائض خسارة أقساط التأمین (٥٦٦) (١٬١٥٢) - - 

 بةصافي أقساط تأمین مكتت ٥٢٬٨٨٧ ٢٤٦٬٧١٣ ١٬٥٣٧ ١٠٬١٢٤ ١٢٬٠٤٦ ٣٢٣٬٣٠٧
 التغیر في صافي أقساط تأمین غیر مكتسبة ٣٤٬٠٦٩ ٢٦٩٬٣٠٣ (١٩) ٣٬٦٨٤ ٦٤٨ ٣٠٧٬٦٨٥
 صافي أقساط تأمین مكتسبة ٨٦٬٩٥٦ ٥١٦٬٠١٦ ١٬٥١٨ ١٣٬٨٠٨ ١٢٬٦٩٤ ٦٣٠٬٩٩٢
 عموالت مكتسبة من عملیات إعادة التأمین - ٤٩٬٠٣٦ ١٬٩٠٢ ١٥٬٢٨٥ ١٧٬٣٥٤ ٨٣٬٥٧٧

 صافي االیرادات ٨٦٬٩٥٦ ٥٦٥٬٠٥٢ ٣٬٤٢٠ ٢٩٬٠٩٣ ٣٠٬٠٤٨ ٧١٤٬٥٦٩

 إجمالي المطالبات المدفوعة ٨٠٬١٥٥ ٥٢٣٬١٨٠ - ٤٣٬٤٠٩ ١٠٣٬٤٢٩ ٧٥٠٬١٧٣
)٢٥٨٬٠٧٣(  )٢٢٨٬٩٧(  )٤٠٬٧١٢(  - )١١٩٬٨٢٣(  )٣١٠(  یخصم: حصة معیدي التأمین المدفوعة 

 صافي المطالبات المدفوعة ٧٩٬٨٤٥ ٤٠٣٬٣٥٧ - ٢٬٦٩٧ ٦٬٢٠١ ٤٩٢٬١٠٠
 التغیر في صافي المطالبات تحت التسویة (٥٬٨٠٨) (٣٧٬١٦٠) ٨ ٥٤٣ (٤٬٦٢٢) (٤٧٬٠٣٩)
 صافي المطالبات المتكبدة ٧٤٬٠٣٧ ٣٦٦٬١٩٧ ٨ ٣٬٢٤٠ ١٬٥٧٩ ٤٤٥٬٠٦١
  تكالیف اقتناء وثائق التأمین ٥٬١١٥ ٢٦٬١٩٠ - ٢٬٦٨٦ ٤٬٧١٦ ٣٨٬٧٠٧

  مخصص معالجة المطالبات - ٥٨٨ - - - ٥٨٨
  مخاطر قائمة احتیاطي - - (٣٬٤٩٣) - - (٣٬٤٩٣)

 احتیاطات فنیة أخرى (٣٤٥) ١٬٧٤٦ - (٦٨٣) - ٧١٨
٢٩٥٬٦ ٤٨١٬٥٨١  صافي التكالیف والمصاریف ٧٨٬٨٠٧ ٣٩٤٬٧٢١ ٨ ١٬٧٥٠ 
 صافي نتائج اإلكتتاب ٨٬١٤٩ ١٧٠٬٣٣١ ٣٬٤١٢ ٢٧٬٣٤٣ ٢٣٬٧٥٣ ٢٣٢٬٩٨٧

)١١٨٬٧١٥(  مصاریف عمومیة و اداریة (غیر موزعة)      

)١٥٬٨٣٥(       
یون مشكوك في تحصیلھا (غیر مخصص د

  موزع)
)٥٬٦١٨(  )٤٨٢(  (٢٩٢) (٤٤٦) )٩٤٥٣٬(  أتعاب إشراف وتفتیش (٤٥٣) 
)١٬٠٠٦(  أتعاب مجلس الضمان الصحي (١٬٠٠٦) -  -  -  - 

 ایرادات استثمار (غیر موزعة)      ١٥٬٩٧٧
 إیرادات أخرى (غیر موزعة)      ٤٬١٩١

 نالفائض من عملیات التأمی      ١١١٬٩٨٢

   



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٧ د

 

  

  
٣٩ 

   

  المعلومات القطاعیة (تتمة) – ٢٣
  

   طبي مركبات طاقة  ھندسة أخرى المجموع
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف

  سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال(ألف

 سعودي)
ریـال(ألف

 سعودي)
  

 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
 موجودات عملیات التأمین  
   

 حصة إعادة التأمین لألقساط غیر المكتسبة ٩٬٠٧٠ ٧٧٬٣٤٢ - ٥١,٠٤٢ ٤٧,٤٥٢ ١٨٤٬٩٠٦
 حصة إعادة التأمین للمطالبات تحت التسویة ٥٢١ ٤٨٬٠٥٩ ٦٤٠ ١٧٤٬٧٨١ ٩٧٬٦٩٦ ٣٢١٬٦٩٧
 وثائق مؤجلة اقتناء تكالیف ١٬٥١١ ٥٬٤٠٠ - ٢٬٦٦٧ ١٬١٤٨ ١٠٬٧٢٦

 غیر موزعة موجودات      ٦٧٤٬٧٥٦
 موجودات عملیات التأمینمجموع      ١٬١٩٢٬٠٨٥

   
 مطلوبات وفائض عملیات التأمین      
      

١٥٧٬٩٨٩ - ٥٥,٦٠١ ٥٢,٦٠٩ ٢٩٤٬٧٦٢ ٢٨٬٥٦٣  أقساط تأمین غیر مكتسبة
 احتیاطي مخاطر قائمة  - - - ٢٬٩٩٣ - ٢٬٩٩٣
 مخصص معالجة المطالبات - ٥٬٣٦٧ - - - ٥٬٣٦٧
 اطات فنیة أخرىاحتی ٧٦ ١٬٩٦٩ - ٤٤٢ ١٬٤٠٤ ٣٬٨٩١

 مطالبات تحت التسویة ٢٤٬١٧٤ ٢٤٤٬٥٠٤ ٦٤٨ ١٨٣٬٧٤٩ ١٠٨٬٠٧٧ ٥٦١٬١٥٢
 دخل عموالت غیر مكتسبة - ١١٬٠٤٩ - ١٥٬٣٥٤ ٤٬٤٥٧ ٣٠٬٨٦٠

مطلوبات وفائض متراكم غیر موزعة      ٢٩٣٬٠٦٠

١٬١٩٢٬٠٨٥      
مجموع المطلوبات والفائض المتراكم 

 لعملیات التأمین
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  مالت مع الجھات ذات العالقةالمعا – ٢٤
  

فین الموظو، دارة، والشركات الواقعة تحت سیطرة أعضاء مجلس اإلدارةتتكون الجھات ذات العالقة من مجلس اإل
  الرئیسیین. 

  
  فیما یلي تفاصیل اھم المعامالت مع الجھات ذات العالقة خالل السنة:

  
  

 ٣١الرصید كما في 
  دیسمبر

ھیة مبلغ المعامالت للسنة المنت
  الجھة ذات العالقة  طبیعة المعامالت  دیسمبر ٣١

٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦      
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال(ألف

سعودي)
  

  التأمینعملیات 
       
         
 مجموعة بن الدن السعودیة  اقساط تامین   ١٥٩٬١٤٦ ٨٧٬١٨٤  

  (مساھم) مدفوعات ومطالبات )١١٩٬٥٤٢( )١١٦٬٩٥٥( ١٣٨٬٠٣٩ ٩٨٬٤٣٥
  ٤٬٧٨٠ ١١٬٢١٨  حاج حسین على رضا  اقساط تامین 

  عضو مجلس إدارة  مدفوعات ومطالبات  )٥٬٩٨٧(  )١٢٬٨١٩(  ١١٬٦٥٧  ١٢٬٨٦٤
  مجموعة الشرق األوسط  اقساط تامین  ٨٨  ١١٥    

  عضو مجلس إدارة  مدفوعات ومطالبات )١٦٦(  )٢٢(  ٤١  ١١٩
  الوكاالت التجاریة المتحدة  ین اقساط تام ٤٤  ٧٤    

٥٨  ١١٤  ٧٧٥  ٦٧٣ 

مطالبات و 
مصروفات مدفوعة 

  عضو مجلس إدارة  نیابھ عن الشركة

  مطالبات  تسویة )٢٬٤٥٤(  )١٤٬٣٢١(    
مركز صیانة المتحدة 

  للتأمین التعاوني
  عضو مجلس إدارة  مدفوعات ٦٬٣٣٩  ١١٬٤٨١  ٥٩٧ )٣٬٢٨٨(
  ي سيسي ب  اقساط تامین  ١٤٬٢١٤  ١٥٬٠٤٥    

 عضو مجلس إدارة  مدفوعات ومطالبات  )١٥٬٧٥١(    ٢٠٬٧٤٧  ٢٢٬٢٨٤

    -  ٦٢ 
مدفوعات نیابھ عن 

  الشركة
المتحدة للتأمین التعاوني 

  (لبنان)
  عضو مجلس إدارة  مدفوعات مستلمة -  )٧٬٨٥٤(  ٢٠٣  ١٤١

  أقساط تأمین ٣٦٤ ٦١٤    
مكتب المحامي حسان 

  محاسني
  عضو مجلس إدارة الباتمدفوعات ومط )٣٠٧( )٧٥١( ١١  )٤٦(

- - ٤٬٤٦٥ ٤٬٧٢٥  
  مكافآت ومصاریف 

 كبار التنفیذیین   متعلقة 
     
  عملیات المساھمین        
    
 نجم لخدمات التأمین مدفوعات مستلمة  - - )٢٧٠( )٢٧٠(
   

)١٬٠٦٥ ١٬٠٤٧ )٢٧٤( )٦٢ 
 مكافآت أعضاء
 أعضاء مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة

 
دما واألتم إدراج  تأخرىموجودات رصدة أعاله في أقساط تأمین مدینة، صافي والمصروفات المدفوعة مق  حق، مس

  .الدفع لحاملي وثائق التأمین والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى
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  الشھرة – ٢٥
  

تالبحرین ("البائع")  – للتأمین مع یو. سي. أیھدخلت الشركة في اتفاقیة  ات  حوذت الشركةوبناًء علیھا اس ى عملی عل
ن  اراً م ة السعودیة اعتب ة العربی ي المملك ائع ف أمین الب مبر  ٣١ت داره  ٢٠٠٨دیس الي مق غ إجم ون  ٦٥٦٫٩٥بمبل ملی

داره ـری ون ری ٧٨٫٤ال سعودي ومبلغ شھرة مق د اـملی ل مؤسسة النق ن قب ة م اد المعامل م اعتم ي ال سعودي. ت لعرب
ھرة  غ الش ة"). مبل عودي ("المؤسس د الس ل بع ة بالكام م دفع ائع ت تحق للب ى المو ٢٠٠٨المس ول عل د الحص ة وبع افق

  المحددة من المؤسسة.
  

د التإن تحدید مدى تعرض الشھرة النخفاض القیمة یتطلب تقدیر المبلغ القابل لالسترداد من الوحدات المحقق ي ة للنق
ى  تناداً إل ترداد اس ل لالس غ القاب د المبل م تحدی ھرة. ت ا الش ق بھ تعمال بتتعل د االس ة قی اب القیم تخدام توقعاحتس ات اس

و إنالتي تغطي مدة خمس سنوات.  دارةالتدفقات النقدیة من الموازنات المالیة المعتمدة من قبل مجلس اإل دل النم  مع
ن ٪ حیث تم إیقاف الشركة عن الع٤٥٫٧حوالي  ٢٠١٨في عام المرصود في المیزانیة إلجمالي أقساط التأمین  ل م م

ام  كليبشكل المركبات  للتأمین على ،ھة التنظیمیةقبل الج تة أشھر خالل ع دة س و .٢٠١٧لم دل النم السنوي  إن مع
ى  %١٠) في حدود ٢٠٢٢ -٢٠١٩خالل السنوات األربع القادمة (المرصود في المیزانیة إلجمالي أقساط التأمین  إل

ى أن ال). %١٥إلى  %١٠ :٢٠١٦( %١٥ و المستخدم یشیر إل دل النم ن الوحدات المحقإن مع ة م دفقات النقدی ة ت ق
تكون نوات س د خمس س د بع و ). %٣٫٨ :٢٠١٦(%٤٫٢٤ للنق ة ھ دفقات النقدی ات الت ق لتوقع دل الخصم المطب ومع

٢٠١٦:١( %١١.( 
  لقد اتضح من نتائج التقییم أن القیمة الدفتریة للشھرة ھي أقل من القیمة القابلة لالسترداد.

  
  مال ھي األكثر حساسیة بالنسبة لالفتراضات التالیة:إن احتساب القیمة قید االستع

  
  التأمینمعدل نمو أقساط  
 معدالت الخصم  
 الحصة السوقیة أثناء فترة التوقع  
 معدالت النمو المستخدمة في استقراء التدفقات النقدیة ما بعد فترة التوقع  

  
ن االفتراض تغیراً معقوال محتمال في أيتعتقد بعدم توافر  دارةأما بخصوص تقییم القیمة قید االستعمال، فإن اإل ات م

  .ليالمركز المافي تاریخ أعاله قد تتسبب في تجاوز القیمة الدفتریة القیمة القابلة لالسترداد بشكل كبیر
  

  ر  ــــــــالمخاط إدارة - ٢٦
  

  حوكمة المخاطر
ن السیاسات واإلجراءات والو ررةتتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة م ة المق ائل الرقابی ي  س والت

ا المرغوب بھ تستخدم الھیكل التنظیمي الحالي لتحقیق األھداف اإلستراتیجیة. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر
ة ب تراتیجیة المتعلق ة اإلس ع الخط ق م ي تتواف ة والت س  إدارةوالمعروف ن مجل دة م اطر والمعتم ول المخ . دارةإلاوقب

اطر  ركة لمخ رض الش أمینتتع ادةو، الت أمین إع ة، الت ات النظامی ة بالمتطلب اطر المتعلق اطر االوالمخ ان ، ومخ ئتم
  والسیولة والعملة األجنبیة وأسعار العمولة ومخاطر السوق.

  
    المخاطر إدارةھیكل 

  تم تأسیس ھیكل تنظیمي محكم داخل الشركة لتحدید ومتابعة ومراقبة المخاطر.
    

   دارةاإلمجلس 
س  ة ال ةداراإلإن مجل ن حوكم ؤولة ع ا المس ة العلی و الجھ ات واھ دیم التوجیھ وم بتق ث یق اطر حی اد مخ عتم

  اإلستراتیجیات والسیاسات لتحقیق األھداف المحددة للشركة.
  

  اإلدارة العلیا
ن قباإلدارة العلیا مسئولة عن العملیات الیومیة من أجل تحقیق األھداف اإلستراتیجیة ضمن سیاسة محددة م بقاً م ل س

  لشركة بشأن قبول المخاطر.ا
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  إدارة المخاطـــر (تتمة)  - ٢٦
  

    المراجعة الداخلیة إدارةلجنة المراجعة و
ن كفاابالمراجعة الداخلیة والتي تقوم  إدارةالمخاطر داخل الشركة سنویاً من قبل  إدارةیتم مراجعة عملیات  ة لتأكد م ی
ات ال إدارةلتزام بھذه اإلجراءات. تقوم اإلجراءات ومن اال ة عملی ع المراجعة الداخلیة ببحث نتائج كاف ویم م ارة داإلتق

  .توصیات مباشرة إلى لجنة المراجعةوتقدیم تقریر بالنتائج والالعلیا 
 
داف إدارةن الھدف الرئیسي الطار إ ق اھ ا مال المخاطر المالیة للشركة ھو حمایة الشركة من احداث تعیق تحقی ة بم ی

  .في ذلك عدم استغالل الفرص
  

  :للتخفیف من حدتھا دارةاإلفیما یلي ملخصاً بالمخاطر التي تواجھھا الشركة والطرق المتبعة من قبل 
  

     التأمینمخاطر  إدارة
ن الم د من حجم وزم ة إن المخاطر بموجب عقد تأمین تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن علیھ مع عدم التأك طالب

ي المطالالناتجة عن ذلك الحادث.  تتمثل المخاطر ال ود ف ات والمزایرئیسیة التي تواجھھا الشركة بموجب ھذه العق ا ب
ات  ة لمطلوب أمینالفعلیة المدفوعة التي تزید عن القیمة الدفتری رار وحجم المطالالت ك لتك ا.  ویخضع ذل ات والمزای  ب

ة األجل. ت راالفعلیة المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصال والتطورات الالحقة للمطالبات طویل ت المخاطر تحسن تغی
ون أق التأمینوذلك بتوزیع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود  اً تك ر تنوع افظ األكث ث أن المح أثراً حی ل ت

  غیر المتوقعة. األحداثفي أي جزء من المحفظة و اتربالتغی
 

ات إن  راءات السیاس ة بواإلج اطالمتعلق ات  األقس أمینوعملی ال الت وح ص اً وض دودھا وأیض ذ عملحیات وح ات تنفی ی
ود ھي التي تنظم بشكل دقیق االشخاص المخولین الم التأمین ار عق أمینسؤولین عن اختی ادة الت أمی وإع ا و نالت غیرھ
ي السوق االمحیطة ظروفمن ال ة التطورات ف تم مراقب ا ت نظم بشكل دوري كم ذه ال ق ھ المي . یتم التأكد من تطبی لع
ى أمر، یتم التفاعقلیمي والمحلي. وإذا ما تطلب األواال ا إل ات تحكسس وقواعد ل مع ھذه التطورات وترجمتھ م عملی

  .التأمین
  
بة لمخاطر إ أمینن مقیاس مراقبة المخاطر الرئیسي بالنس ذه المخاطر إ الت ل ھ ي تحوی ن ف ى یكم ةأطراف ثالل ن  ث م

ع حدود احتجاز مالمسندة بأساس نسبي وغیر نسبي  التأمین إعادة. یتم وضع عملیة التأمینإعادة خالل  ا م ة تبع ختلف
أمین التأمین إعادةلخطوط االعمال. یتم تنویع عقود  د ت ى معی رد أو بحیث ال تكون الشركة معتمدة عل ادة  منف د إع عق

  .تأمین منفرد
  

أمین، إالن الشركة لدیھا ترتیبات بالرغم من أ. والتأمینمخاطر  دارةإل التأمین إعادةتستخدم  ادة ت ذا ال یعف أإع ي ن ھ
ا بالنسبة إل زال قائم اد ال ی إن التعرض لمخاطر االعتم ذلك ف ؤمن رئیسي وب ادة الشركة من مسؤولیتھا كم أمیناع  لت

اء بمسؤولی التأمینلى الحد الذي یكون عنده معید المسند إ ى الوف ات اغیر قادر عل ادة تھ ضمن ترتیب أمیناإع ذه لت . ھ
تم مراقبت م جیدتأمین مع معیدي تأمین ذوي تقیی إعادةتیبات تقلل الشركة من مخاطرة اإلئتمان ھذه بالدخول في تر ھ ی

ل المال مالءتھمبشكل سنوي وذلك بمراجعة  التأمینالسمعة االئتمانیة لمعیدي  تقییم. یتم على اساس دوري ة قب رام ی إب
تم ومھا التي تم تسلی التأمینالمخصصات لمطالبات  من خالل رصد حتیاطي. تتم مراقبة مخاطر االأي عقد معھم م ت ل

  .إذا دعت الحاجة لذلك -بشكل منتظم وبتعدیل ھذا المخصص  تسویتھا
  

  ات المطالباتاحتیاطیالمستقل للمطالبات و التأمینمراجعة خبیر 
ي شؤون  التأمینمخاطر  التخفیف من حدةجل من أ ر ف أمینتقوم الشركة باستخدام خبی ة الدوری الت اذج للمراجع ة لنم

  ات المطالبات.احتیاطیلبات المتوقعة وكذلك التحقق من كفایة مطالبات الشركة والمطا
  

  االفتراضات الرئیسیة
ذي ی األساسين االفتراض إ ي التقال ن ف ة كم ارة النھائی بة الخس و نس درة للشركة، ودیرات ھ دیالمق الخسارة  تم تحدی

  بقدر االمكان. التأمینالنھائیة باستخدام طریقة خبیر 
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  تتمة) إدارة المخاطـــر ( - ٢٦
  

  الحساسیات
ودالمطالبات نتیجة مطلوبات الن تعتقد الشركة أ أمین بموجب عق ات تحت التسویة نا الت الي المطالب قصا حصة (اجم

دة وأمن المطالبات تحت ال التأمینمعیدي  ر مؤك الغ غی ذه المب ة، إال أن ھ نة كافی ة الس ي نھای دفوعات تسویة) ف ن الم
ات الم ن التزام ف ع د تختل ة ق ة. إطالبالفعلی وائم المالی ي الق جلة ف ات ات المس ةن مطلوب أمین حساس ن لع الت دد م

يحساسیة . تستند االفتراضات ر ف بة للتغی نة بالنس ي المطالب الخسارة للس ر ف ات والتغی ات المطالب دة امطلوب ت المتكب
ي زیادة /  %١٠ساس غیر المبلغ عنھا على أ اطينقص ف ات تحت التسویة و احتی اد %١٥المطالب ي  / ةزی نقص ف

  دناه:مبلغ عنھا كما ھو موضح أالمطالبات المتكبدة وغیر ال
  

  ٢٠١٧  
  ألف ریـال سعودي

  ٢٠١٦  
  ألف ریـال سعودي

 %١٠تأثیر   صافي المطالبات تحت التسویة لمعیدي التأمین
  زیادة

 %١٠تأثیر   
  نقص

 %١٠تأثیر   
  زیادة

 %١٠تأثیر   
  نقص

                
  )٦٬٤٣٣    )٦٬٤٣٣(    ٣٬٣١٩    )٣٬٣١٩  

  
  ٢٠١٧  

  ألف ریـال سعودي
  ٢٠١٦  

  ألف ریـال سعودي
اطي ا  احتی غ عنھ م یبل دة ل ات متكب دي مطالب لمعی

  التأمین
 %١٥تأثیر 

  زیادة
 %١٥تأثیر   

  نقص
 %١٥تأثیر   

  زیادة
 %١٥تأثیر   

  نقص
                
  )٢٦٬٢٦٩    )٢٦٬٢٦٩(    ١١٬٨٦٨    )١١٬٨٦٨  

  ٣٢٬٧٠٢    )٣٢٬٧٠٢(    ١٥٬١٨٧    )١٥٬١٨٧(  المجموع
  

    تكرار المطالبات ومبالغھا
ة مخ وم الشركة، بشكل رئیسي، بتغطی أمیناطر یمكن أن یتأثر تكرار المطالبات ومبالغھا بالعدید من العوامل. تق  الت

ي،  ات، والطب ق، والمركب طو، والحری وادث والس ة، الح أمینوالعام ري الت ودالبح ات كعق ذه العملی ر ھ أمین  . تعتب ت
أنھ وتسویتھا اإلبالغ عن المطالبات  عادةً قصیرة األجل ألنھ یتم  ي أخالل فترة زمنیة قصیرة. وھذا من ش ن یساعد ف

  .التأمینالتقلیل من مخاطر 
  

    الحریق والسطو
ن ا بالنسبة لعقود التأمین ضد ا م ق وغیرھ ن الحری لمخاطر الحرائق والسطو، یتمثل الخطر الرئیسي في األضرار م

یم الناجمة المتعلقة بھا، بالرجوع إلى  ع الق بة لمصلحة المقیمة االستبدال أو أساس التعویض م ھ. تعتبالمناس ر ؤمن ل
ى إعء أو ترمیم الممتلكات المتضررة بنا إعادةتكلفة  ؤدي إل ي ت ات الت دء بالعملی نوالوقت المستغرق للب ل م ة العم  اق

ة بالممتلك. وفیما یتعلق بتراكم الضمانات اة التي تؤثر على مستوى المطالباتالعوامل الرئیسی تم تغطیلمتعلق ا ات ی تھ
  .النسبیة التأمین إعادةمن خالل إتفاقیات 

  
    المركبات

یل أو لجسدیة وتبدابالنسبة للتأمین على المركبات، تتمثل المخاطر الرئیسیة في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات 
دى الشركة تركی ة. ل ات المؤمن ى المركب ذإصالح ممتلكات الغیر إضافة إل یارات وال ى الس أمین عل ي الت ل ز ف ي یمث

  ٪ من إجمالي األقساط التأمین.٥٠
  

ات  ي الممتلك ات واالصابات ودرجة االضرار ف ق بالوفی ا یتعل اكم فیم ا المح ي تقررھ م میعتبر التعویضات الت ن أھ
ائر ال ن تضرر ناتجة عالعوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات. لدى الشركة تغطیة إعادة تأمین عن أخطار الخس

  أكثر من مركبة في حادث واحد.
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٤٤ 

   

  إدارة المخاطـــر (تتمة)  - ٢٦
  

    الحوادث العامة والتعویض عن حوادث العمل
ال،  دان الم ل فق ى الحوادث مث ال، تعویضات او، والحوادث الشخصیةیتم اإلكتتاب لفئات متنوعة من التأمین عل لعم

ر، والتعویضات الم، والسفر ةوالتأمین ضد الغی ائر أو األضرار وھنی ة ال. إن حجم الخس د اتعویضات المحتمل ي ق لت
  ھي من العوامل الرئیسیة التي تؤثر في مستوى المطالبات.تقررھا المحاكم 

  

    البحري
دان أ التأمینیعتبر العنصر الرئیسي للخطر في  و فق ا أو البحري ھ ؤمن علیھ ف البضاعة الم فیو تل ف الس نة نفسھا تل

ات المبسبب الحوادث  ى مطالب ؤدى إل ا ی ة مم ویض ختلف ة.  إتع ة أو الجزئی ارة الكلی دارن عن الخس ا مق رة أو الخس
ي نطاقعلى المخاطر  التأمین. یتم الباتالضرر ھو العامل الرئیسي الذي یؤثر على مستوى المط ة ف ة  المملك العربی

  النسبیة. من خالل اإلتفاقیات التأمین إعادةتم إجراء ترتیبات مع شركات یالسعودیة. 
  

   التأمینتركیز مخاطر 
بة لحوادث م د یغطي المخاطر بالنس ردة نلیس لدى الشركة عق ن أن تعرضف ددة یمك أمین متع .  الشركة لمخاطر ت

ادةقامت الشركة ب أمین إع اوي قضائیة.  الت ى دع د تنطوي عل ي ق اطر الت ة المخ اف لمواجھ ى نحو ك دىعل یس ل  ل
تم الالشركة  ى مبأي مطالبات كبیرة لم ی ي غضون اتوصل إل ا ف ت دفعھ ا أو توقی نلغھ اریخ ا ةس ن ت الغ واحدة م إلب

  .عنھا
  

  الطبيالتأمین 
أمینتم تصمیم إستراتیجیة  ا الت وع المخ ث ن د من حی وع المخاطر بشكل جی ي الخاصة بالشركة لضمان تن طر الطب

وع القط اطق الجغرافاعات والومستوى المزایا المؤمن علیھا. ویمكن تحقیق ذلك بشكل كبیر من خالل تن ك من ة وذل ی
ة وسعر الاالعتبار الظروف الصحیة الحالیة والمراجعة االعتیادیة للمطالبات الفعللتأكد من أن األسعار تأخذ ب تج لی من
یلیة لمتاب راءات التفص ركة باواإلج وم الش ا تق ات. كم ة المطالب ادةع ة الج ى المتابع وم عل ة تق اع سیاس طة  تب والنش

ى الشركةتغطیة المخاطر المستقبلیة غیر المتوقعة التللمطالبات وذلك ل دى الشرك . یوجدي یمكن أن تؤثر سلباً عل ة ل
  تأمین للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردیة. إعادةتغطیة 

  
    المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامیة

ة الس ة العربی ي المملك ة ف ة المحلی ات األنظم ركة لمتطلب ات الش ع عملی بعودیة. تخض ة ال تتطل ذه األنظم ط  ھ فق
ل مخ ال لتقلی ة رأس الم ل كفای ود مث اطر الحصول على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القی

  ولتمكینھا من سداد إلتزاماتھا غیر المتوقعة عند نشوئھا. التأمینالعجز واإلفالس من قبل شركات 
  

    اإلئتمان  مخاطر
رف لى تكبد الطن في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداة مالیة ما، مما یؤدي إتتمثل مخاطر االئتما

شركة ن القصوى للاآلخر خسارة مالیة. بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالیة المقتناة من الشركة، فإن مخاطر االئتما
  تمثل القیمة الدفتریة المفصح عنھا في قائمة المركز المالي.

  
  یما یلي بیاناً بالسیاسات واإلجراءات المعتمدة لتقلیل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لھا الشركة:ف
  

اسة الشركة تقوم الشركة بإبرام عقود التأمین وإعادة التأمین فقط مع جھات معترف بھا وذات سمعة جیدة. وتكمن سی
ق والدراسة  م للتحق ذلبأن یخضع كافة العمالء الذین تود التعامل معھ ة. إضافة ل ة اإلئتمانی ن الناحی تم مراقم ة ك ، ی ب

د اطر ال ركة لمخ رض الش ل تع تمرة لتقلی ورة مس أمین بص ادة الت أمین وإع ود الت ب عق تحقة بموج الغ المس یون المب
  المعدومة.

  

ل ووسیط، ل وكی ان لك ة تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتم  ومراقب
  الذمم المدینة تحت التسویة.
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٤٥ 

   

  إدارة المخاطــر (تتمة)  - ٢٦
  

   (تتمة) اإلئتمان مخاطر
  

تثماریة ال اً للسیاسة االس ك طبق تثمار وذل ن لتدار المحفظة االستثماریة للشركة من قبل لجنة إدارة االس دة م ة معتم جن
  االستثمار.

  

ع بفیما یتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المال ط م ل فق وم الشركة بالتعام ة األخرى، تق ة ی وك تجاری ن
 ذات مركز مالي قوي وسمعة إئتمانیة جیدة.

  

  .طر إئتمان ھامة داخل الشركةال یوجد تركیز في مخا
  

  یوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
  

التأمینعملیات    عملیات المساھمین ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف   

 سعودي)
 

 نقد وما فى حكمھ   
  ودیعة ألجل ٤٣,٩٥٣  ٩٤٬٨٤٣
استثمارات متاحة للبیع ١٠٤٬٢٦٢  ٣٦٬٦٢٤
 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ١٥٦٬٠٦٠  ٩٨٬١٣١

أقساط تأمین وأرصدة إعادة تأمین مدینة ٢٥٣٬٦٢١  -
حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة ٢٠٤٬٧٩٢  -
حصة معیدى التأمین في مطالبات تحت التسویة ٢٩١٬٩٠٥  -

مصاریف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى ٥٢,٦٤٦  ١٬٢٧١

١٬١٠٧٬٢٣٩   ٢٣٠٬٨٦٩  
  
  
  

٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في  التأمینعملیات    عملیات المساھمین
ریـال (ألف 

 سعودي)
ریـال (ألف   

 ودي)سع
 

 نقد وما فى حكمھ ٦١٬٧٣٦  ١٬٢٦٨
 ودیعة ألجل  ١٣٦٬٠٧٠  ٧٤٬٦٠٠
استثمارات متاحة للبیع ١٠٩٬٤٦٩  ٣٥٬٣٥٥
 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ١١٩٬٨٥٥  ٩٦٬١٩٨

أقساط تأمین وأرصدة إعادة تأمین مدینة ٢١٣٬٨٤٤  - 
تسبةحصة معیدى التأمین في أقساط غیر مك ١٨٤٬٩٠٦  - 
حصة معیدى التأمین في مطالبات تحت التسویة ٣٢١٬٦٩٧  - 

مصاریف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى ٣٠٬٨١٤  ١٬٣٠٥

١٬١٧٨٬٣٩١   ٢٠٨٬٧٢٦  

  مخاطر السیولة
د ة عن ا المالی ة بالتزاماتھ دات المتعلق اء بالتعھ ى الوف تم  استحقاقھا. تتمثل مخاطر السیولة في عدم مقدرة الشركة عل ی

ة الت دارةاإلبة متطلبات السیولة شھریاً، وتقوم مراق ة أی ة لمواجھ یولة الكافی د نشبالتأكد مـن توفر الس ات عن وئھا. زام
  جل لدى بنوك محلیة.كبیر من سیولة الشركة في ودائع ألجزء  استثمارویتم 

   
  االستحقاقتواریخ 

ر الت االلتزاماتركة وذلك على اساس یلخص الجدول أدناه تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالش عاقدیة غی
  المخصومة المتوقعة المتبقیة:
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  إدارة المخاطــــــــر (تتمة) - ٢٦
  

  (تتمة) تواریخ االستحقاق
  

 اإلجمالي
ولكن أقل  أكثر من سنة

 حتى سنة واحدة  سنوات ٥من 
 

 ٢٠١٧مبر دیس ٣١كما في  سعودي)ریـال(ألف سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

 التأمینالمطلوبات المالیة لعملیات 
  التأمینلى معیدي إذمم دائنة  ١٦٧٬١٣٨ ١١٬٠٠٧ ١٧٨٬١٤٥
 أخرى مستحقة ومطلوبات مصروفات ٩٦٬٧٤٥ - ٩٦٬٧٤٥

 مطالبات تحت التسویة ٤٠٤٬٥٦٥ - ٤٠٤٬٥٦٥
٦٦٨٬٤٤٨ ١١٬٠٠٧ ٦٧٩٬٤٥٥  

المطلوبات المالیة للمساھمین   
 وفات مستحقة ومطلوبات أخرىمصر ٦١٧ - ٦١٧

  لساما عمولة مستحقة للودیعة النظامیة ١٬٤٤٨ - ١٬٤٤٨
 جھة ذات عالقةمستحق إلى  - ٢٧٠ ٢٧٠

٢٬٠٦٥ ٢٧٠ ٢٬٣٣٥  
إجمالي المطلوبات المالیة ٦٧٠٬٥١٣ ١١٬٢٧٧ ٦٨١٬٧٩٠

  
  

 اإلجمالي
أكثر من سنة ولكن أقل 

 حتى سنة واحدة  سنوات ٥من 
 

 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في  سعودي)ریـال(ألف سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
 التأمینالمطلوبات المالیة لعملیات 

 ذمم دائنة لمعیدي التأمین ٩٧٬٣٠٦ ٢٩٬٧٥٨ ١٢٧٬٠٦٤
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٥٣٬٢٠٤ -  ٥٣٬٢٠٤

 مطالبات تحت التسویة ٥٦١٬١٥٢ -  ٥٦١٬١٥٢
٧١١٬٦٦٢ ٢٩٬٧٥٨ ٧٤١٬٤٢٠  

المطلوبات المالیة للمساھمین
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٣٨٧ -  ٣٨٧

  عمولة مستحقة للودیعة النظامیة لساما -  ١٬٢٤٢ ١٬٢٤٢
 مستحق إلى جھة ذات عالقة -  ٢٧٠ ٢٧٠

٣٨٧ ١٬٥١٢ ١٬٨٩٩  
إجمالي المطلوبات المالیة ٧١٢٬٠٤٩ ٣١٬٢٧٠ ٧٤٣٬٣١٩

  
  محفظة السیولة

ى أ ال یوجد مطلوبات ة عل الي مبنی ز الم ة المرك ة المخصومة وأبتاریخ قائم دفقات النقدی اساس الت مستحقة  ن جمیعھ
  السداد وفق األسس المذكورة أعاله.

 
  مخاطر العمالت االجنبیة

عار ال ي أس رات ف ة للتغی ا نتیج ة م ة أداة مالی ذب قیم ن تذب ة ع اطر الناتج ي المخ الت ف اطر العم ل مخ رف تتمث ص
ائر ج دارةاإل. تعتقد السعوديریـال معامالت الرئیسیة للشركة بالاألجنبي. تتم ال وع خس ة بسبب بأن مخاطر وق وھری

  .ةبالتحوط لمخاطر العمالت األجنبیوبالتالي ال تقوم الشركة بات في أسعار الصرف األجنبي ضئیلة، التقل
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  إدارة المخاطــــــــر (تتمة) - ٢٦
  

  (تتمة) مخاطر العمالت االجنبیة
  

  سعوديریـال   دوالر أمریكى جمالياإل

سعودي)ریـال (ألف   ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في  سعودي)ریـال (ألف سعودي)ریـال (ألف
 التأمینموجودات عملیات    

 نقد وما فى حكمھ ٩,٧٠٧ ٣٤٬٢٤٦ ٤٣,٩٥٣
 ات متاحة للبیعاستثمار ١٠٠٬٤٤٧ ٣٬٨١٥ ١٠٤٬٢٦٢
  حتى تاریخ االستحقاق استثمارات محتفظ بھا - ١٥٦٬٠٦٠ ١٥٦٬٠٦٠
 اقساط تأمین مدینة، صافي ٢٢٣٬٢٨١ - ٢٢٣٬٢٨١
  ذمم تأمین مدینة لمعیدي التأمین، صافي ٣٠٬٣٤٠ - ٣٠٬٣٤٠

 حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة ٢٠٤٬٧٩٢ - ٢٠٤٬٧٩٢
 حصة معیدى التأمین في مطالبات تحت التسویة ٢٩١٬٩٠٥ - ٢٩١٬٩٠٥

 یف مدفوعة مقدما وموجودات أخرىمصار ٥٢,٦٤٦ - ٥٢,٦٤٦
 مجموع موجودات عملیات التأمین ٩١٣٬١١٨ ١٩٤٬١٢١ ١٬١٠٧٬٢٣٩

   
  موجودات المساھمین   

 نقد وما فى حكمھ  ٩٣٬٧٣٩ ١٬١٠٤ ٩٤٬٨٤٣
 استثمارات متاحة للبیع  ٢٣٬٠٢٢ ١٣٬٦٠٢ ٣٦٬٦٢٤
 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق ٢٬٠٦٣ ٩٦٬٠٦٨ ٩٨٬١٣١

 مجموع موجودات المساھمین ١١٨٬٨٢٤ ١١٠٬٧٧٤ ٢٢٩٬٥٩٨
 مجموع الموجودات ١٬٠٣١٬٩٤٢ ٣٠٤٬٨٩٥ ١٬٣٣٦٬٨٣٧

  
  
  

  ریـال سعودي  دوالر أمریكى اإلجمالي

سعودي)ریـال (ألف   ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في  سعودي)ریـال (ألف سعودي)ریـال (ألف
 موجودات عملیات التأمین   

٧٤٥٤٬٤ ٧٬٢٦٢ ٦١٬٧٣٦  نقد وما فى حكمھ 
 ودیعة ألجل ١٣٦٬٠٧٠ -  ١٣٦٬٠٧٠
 استثمارات متاحة للبیع ١٠٠٬٣١٣ ٩٬١٥٦ ١٠٩٬٤٦٩
  استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق -  ١١٩٬٨٥٥ ١١٩٬٨٥٥
 اقساط تأمین مدینة، صافي ١٩٣٬٢٤٠ -  ١٩٣٬٢٤٠
  ذمم تأمین مدینة لمعیدي التأمین، صافي ٢٠٬٦٠٤ -  ٢٠٬٦٠٤

٠٦١٨٤٬٩  حصة معیدى التأمین في أقساط غیر مكتسبة ١٨٤٬٩٠٦ -  
 حصة معیدى التأمین في مطالبات تحت التسویة ٣٢١٬٦٩٧ -  ٣٢١٬٦٩٧
 مصاریف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى ٣٠٬٨١٤ -  ٣٠٬٨١٤

 مجموع موجودات عملیات التأمین ١٬٠٤٢٬١١٨ ١٣٦٬٢٧٣ ١٬١٧٨٬٣٩١
   

  موجودات المساھمین
٦١٣ ١٬٢٦٨  نقد وما فى حكمھ  ١٬١٣٢ 

 ودیعة ألجل ٧٤٬٦٠٠ -  ٧٤٬٦٠٠
 استثمارات متاحة للبیع  ٢٠٬٦٥٩ ١٤٬٦٩٦ ٣٥٬٣٥٥
 استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق -  ٩٦٬١٩٨ ٩٦٬١٩٨

 مجموع موجودات المساھمین ٩٦٬٣٩١ ١١١٬٠٣٠ ٢٠٧٬٤٢١
 مجموع الموجودات ١٬١٣٨٬٥٠٩ ٢٤٧٬٣٠٣ ١٬٣٨٥٬٨١٢



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر

ة ضاحات حول القوائم المال   إ
ة في سمبر ٣١ للسنة المنته    ٢٠١٧ د

 

  

  
٤٨ 

   

  دارة المخاطــــــــر (تتمة) إ - ٢٦
  

  مخاطر العمالت االجنبیة (تتمة)
  سعوديریـال  دوالر أمریكى اإلجمالي

 ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في  سعودي)ریـال(ألف سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 
التأمینمطلوبات عملیات    

 ذمم دائنة لمعیدي التأمین  ١٧٨٬١٤٥ - ١٧٨٬١٤٥
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٩٦٬٧٤٥ - ٩٦٬٧٤٥

 مطالبات تحت التسویة ٤٠٤٬٥٦٥ - ٤٠٤٬٥٦٥
إجمالي مطلوبات عملیات التأمین ٦٧٩٬٤٥٥ - ٦٧٩٬٤٥٥

   
 مطلوبات المساھمین   

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٦١٧ - ٦١٧
  عمولة مستحقة للودیعة النظامیة لساما ١٬٤٤٨ - ١٬٤٤٨

٢٧٠ - ٢٧٠ إلى جھة ذات عالقة مستحق

 مجموع مطلوبات المساھمین ٢٬٣٣٥ - ٢٬٣٣٥

مجموع المطلوبات ٦٨١٬٧٩٠ - ٦٨١٬٧٩٠
  
  

  ریـال سعودي دوالر أمریكى اإلجمالي
 ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في  سعودي)ریـال(ألف سعودي)ریـال (ألف  سعودي)ریـال (ألف 

مطلوبات عملیات التأمین   
 م دائنة لمعیدي التأمین ذم ١٢٧٬٠٦٤ -  ١٢٧٬٠٦٤
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٥٣٬٢٠٤ -  ٥٣٬٢٠٤

 مطالبات تحت التسویة ٥٦١٬١٥٢ -  ٥٦١٬١٥٢
 إجمالي مطلوبات عملیات التأمین ٧٤١٬٤٢٠ -  ٧٤١٬٤٢٠

   
 مطلوبات المساھمین

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى ٣٨٧ -  ٣٨٧
  دیعة النظامیة لساماعمولة مستحقة للو ١٬٢٤٢ -  ١٬٢٤٢

٢٧٠ -  ٢٧٠ مستحق إلى جھة ذات عالقة

 مجموع مطلوبات المساھمین ١٬٨٩٩ -  ١٬٨٩٩

 مجموع المطلوبات ٧٤٣٬٣١٩ -  ٧٤٣٬٣١٩
  

  مخاطر أسعار العموالت
ا نت ة م تقبلیة ألداة مالی ة المس دفقات النقدی راتنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب في القیمة أو الت ي یجة التغی ت ف

ت الناتجة أسعار العموالت السائدة في السوق. تعرض األدوات المالیة بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموال
ة ن مخاطر عموعن التدفقات النقدیة، بینما األدوات المالیة بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر العموالت الناتجة م ل

  القیمة العادلة. 
  

ع ألجلتتعرض الشركة لمخاطر أس ھ والودائ ي حكم ا ف وم عار العموالت بشأن بعض استثماراتھا وبشأن النقد وم . تق
جلة العمالت المس والت ب عار العم ي أس رات ف ة التغی ك بمراقب والت وذل عار العم اطر أس ن مخ د م ركة بالح ا  الش بھ

  االستثمارات.
  

امل  دخل الش ة ال ى قائم ر مخاطر أسعار العموالت عل اه أث رات المیعكس الجدول أدن اھمین بسبب التغی ة للمس حتمل
  المعقولة في أسعار العموالت مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة.
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  إدارة المخاطــــــــر (تتمة)  - ٢٦
  

  (تتمة) مخاطر أسعار العموالت
  

ى د الشركة  خلتمثل الحساسیة على قائمة الدخل الشامل للمساھمین أثر التغیرات المفترضة في أسعار العموالت عل
  مبر:دیس ٣١للسنة وذلك على أساس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة بعمولة عائمة والمقتناة كما في 

  
   األثر على الدخل / (الخسارة) الشاملة للسنة  
 سعودي)ریـال (ألف  التغیر في نقاط األساس 

١٬٢٧١ ٥٠ ٢٠١٧  
٢٬١٣٤ ٥٠ ٢٠١٦ 

  
  مخاطر أسعار السوق 

ة العادان مخاطر أ ات القیم ة بتقلب تقبلیة ألسعار السوق ھي المخاطر المتعلق ة المس دفقات النقدی ة للت ة داة ل تیجة نمالی
ك الناشئة عن مخاطر أسعار  دة أو مخاطر العمالت) للتغیرات في أسعار السوق (بخالف تل ت الفائ ذه ھسواء كان

ؤث التغیرات ناتجة عن عوامل خاصة بھذه األداة المالیة أو بالجھة ل أخرى م ة عوام ا أو بأی ة المصدرة لھ ي كاف رة ف
  السوق.وات المالیة المشابھة المتداولة في األد
  

  .دارةاإلمجلس  لتوجیھاتات من قبل صندوق متخصص وفقاً ستثماراال إدارةتتم 
  

  یظھر الجدول أدناه التسلسل الھرمي لألدوات المالیھ المقیدة بالقیمة العادلة: 
  

  المجموع  ٣المستوى   ٢توى المس١المستوى  
     ٢٠١٧دیسمبر  ٣١كما في 
     ات متاحة للبیعاستثمار

     اسھم حقوق ملكیة: 
 ٤٤٧ - ٢١٨ ٢٢٩  عملیات التأمین

 ٢٣٬٠٢٢ ١٬٩٢٣ ١٩٬٦٨٧ ١٬٤١٢  عملیات المساھمین
      اسھم ائتمانیة:
 ١٠٣٬٨١٥ - ١٠٠٬٠٠٠ ٣٬٨١٥  عملیات التأمین

 ١٣٬٦٠٢ - - ١٣٬٦٠٢  عملیات المساھمین
  ١٤٠٬٨٨٦ ١٬٩٢٣  ١١٩٬٩٠٥ ١٩٬٠٥٨ 

  
  
 

  المجموع  ٣المستوى   ٢المستوى ١المستوى  
     ٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 

     استثمارات متاحة للبیع
      اسھم حقوق ملكیة: 

 ٤٬٦٠١ - - ٤٬٦٠١  عملیات التأمین
 ١٧٬٦٦٢ ١٬٩٢٣ ٧٬٦٩٤ ٨٬٠٤٥  ھمینعملیات المسا
      اسھم ائتمانیة:

 ١٠٤٬٨٦٨ - ١٠٠٬٠٠٠ ٤٬٨٦٨  عملیات التأمین
 ١٧٬٦٩٣ - - ١٧٬٦٩٣  عملیات المساھمین

  ١٤٤٬٨٢٤ ١٬٩٢٣  ١٠٧٬٦٩٤ ٣٥٬٢٠٧ 

  
ي ی ع التأشیري والت رلدى الشركة أدوات حقوق ملكیة غیر مدرجة مقیدة بالتكلفة أو سعر البی ي تم ادراج أث ر ف  التغی

ن ل لمساھمین.سعرھا فقط عند بیع األداة أو عند انخفاض قیمتھا، وعندھا یتم قید التأثیر في قائمة الدخل الشامل ل م یك
  .٢٠١٦و  ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ھناك تناقالت ما بین المستوى األول والثاني والثالث خالل السنة المنتھیة في 

  
  



ة المتحدة للتأمین التعاوني   الشر
ة ) ة مساهمة سعود       ( شر
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  إدارة المخاطر (تتمة) - ٢٦
  

  رأس المال  إدارة
ة یتم تحدید وتنظیم متطلبات رأس المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال الكاف ي حال ة ف ی

داف ا وضعت الشركة أھ الس. كم ً اإلف ادة المنف ا ق أغراضھا وزی ك لتحقی وي وذل ال ق ى رأس م اظ عل ة أخرى للحف ع
  للمساھمین.

  
ین مستویات رأس  إدارة، بتقوم الشركة، بصورة منتظمة اض ب دیر حجم اإلنخف ك بتق ال امتطلبات رأس المال وذل لم

ي ظروف  لسوق االمسجلة والمطلوبة. یتم إجراء التعدیالت على مستویات رأس المال الحالي على ضوء التغیرات ف
وز ل ال، یج ل رأس الم دیل ھیك ى أو تع اظ عل ركة. وللحف اطات الش ة بنش اطر المتعلق دیلوخصائص المخ ركة تع  لش

  مقدار توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین أو إصدار أسھم.
  

أمینكما ھو متطلب من قبل انظمة  ادة  الت ة السعودیة (الم ة العربی ي المملك ة ٦٦ف ن الالئحة التنفیذی ن دالصا م رة م
امش المالءة ادل ا مؤسسة النقد العربي السعودي) ینبغي على الشركة االحتفاظ بالحد االدنى من ھ ا یع ى بم لحد االدن

المن  ات راس الم امش اقساط المالءة ب بخصوص متطلب اتھ ي أ االلتزام ا ف ات. كم امش المالءة بالمطالب  ٣١و ھ
امش مستوى المالءة ب أعلي االلتزامات، مستوى المالءة ب٢٠١٧دیسمبر  اتمن الحد االدنى من ھ  ةلمطلوبا االلتزام

  الئحة التنفیذیة. في نطاق المادة المذكورة اعالة من ال
  
  

  أرقام المقارنة  – ٢٧
ع القوائم المالیة لتتوافق  علي المؤثرةتم إعادة تبویب بعض أرقام السنة السابقة غیر  نة الم ةعرض الس ن  .حالی م یك ل

ة بویبإعادة الت لعملیة نة المنتھی دخل للس ى صافي ال أثیر عل وق المساھمین  ٢٠١٦دیسمبر  ٣١ أي ت يكأو حق ا ف   م
  قاً.ساب ةذكرعما تم  ٢٠١٦بر دیسم ٣١

  
  عتماد القوائم المالیة ا – ٢٨

 .٢٠١٨ مارس ٢١الموافق  ھـ١٤٣٩ رجب ٤ بتاریخ دارةاإلعتمدت ھذه القوائم المالیة من قبل أعضاء مجلس ا


