












































  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

١١ 

 
 التنظيم واألنشطة الرئيسية - ١
 

، شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكـة العربيـة السـعودية بالسـجل     )"الشركة"(الراجحي للتأمين التعاوني شركة 

أن عنوان المكتب المسجل للشركة . ٢٠٠٩يونيو  ٢٨هـ الموافق ١٤٣٠رجب  ٥وتاريخ  ١٠١٠٢٧٠٣٧١التجاري رقم 

  :كما يلي هو
  

  شركة الراجحي للتأمين التعاوني

  ٦٧٧٩١ص ب 

  ١١٥١٧الرياض 

  . المملكة العربية السعودية
  

الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات التأمين التعاوني والخدمات ذات العالقة بموجب نظام مراقبـة شـركات   أن 

نوفمبر  ١٧الموافق (هـ ١٤٣٠ذي القعدة  ٢٩بتاريـخ . التأمين التعاوني والئحته التنفيذيه في المملكة العربية السعوديـة

العربي السعودي لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية  إستلمت الشركة الترخيص من مؤسسة النقد ،)٢٠٠٩

حصلت الشـركة علـى موافقـة    . ٢٠٠٩يوليو  ١٣في ") تداول("تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية . السعودية

   .٢٠١٠يناير  ١٧مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمنتجاتها في 
  

  اإلعدادأسس  - ٢

  القياس  أسس  ) أ
العادلـة   ةقيمبال المدرجة االستثمارات" و "المتاحة للبيع االستثمارات" باستثناء تعد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

  .حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة "قائمة الدخل من خالل

  
  بيان اإللتزام  ) ب

  . دولية الخاصة بالتقارير الماليةالقوائم المالية وفقاً للمعايير الهذه تم إعداد 
  

 كافـل لكل من حسـابات عمليـات الت   تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية  ، طبقاً ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية

اإليرادات والمصاريف الخاصـة بكـل نشـاط فـي الـدفاتر       الموجودات، المطلوبات، يتم تسجيل . المساهمين وعمليات

اإلدارة وأعضاء مجلس  وفقاً لألسس المعتمدة منبناءاً المشتركة  المصاريف ويتم توزيع. حاسبية الخاصة بذلك النشاط مال

  .إدارة الشركة

  
  

  العرضالعملة الرئيسية وعملة ) جـ

لغ الظـاهرة فـي   تم تقريب المبا .والعملة التي يتم بها عرض القوائم المالية للشركةيعتبر الريال السعودي العملة الرئيسية 

   . القوائم المالية ألقرب ألف ريال سعودي، مالم يرد خالف ذلك
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  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
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  السياسات المحاسبية الهامة - ٣

إتبـاع المعـايير الجديـدة     باسـتثناء تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة مع تلك المستخدمة في السنة المالية السـابقة،    

  : والتعديالت التالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وكما يلي
  

  )المعدل(اإلفصاحات : األدوات المالية – ٧قم المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية ر  

أكتـوبر   ٧بتاريخ ) ٧(بالقارير المالية رقم  الخاصلقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالً على المعيار الدولي   

لموجـودات  الموجودات المالية المحولة التي تم التوقف عن إثباتها بالكامل وا"يقدم التعديل إفصاحات محسنه بشأن . ٢٠١٠

  .٢٠١١يوليو  ١يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ". المالية المحولة التي لم يتم إثباتها بالكامل

الخاصة بالتقارير المالية أي أثر على السياسـات   الدوليةال يوجد للتعديالت األخرى الناتجة عن التحسينات على المعايير   

  . لمالي للشركة  أو أدائهاالمحاسبية أو المركز ا
  

  :هذه القوائم المالية إعدادالمتبعة في  المحاسبيةيلي بياناً بالسياسات فيما 
  

  كافلالت عقود

حملـة  (طـرف اخـر   هامة من  كافلتمخاطر  )تأمينالشركة(شركة الهي تلك العقود التي تقبل بموجبها  كافلتعقود ال إن

ويـؤثر  ) الحادث المؤمن عليـه (غير مؤكد محدد ووذلك بالموافقة على تعويضهم في حال وقوع حادث مستقبلي  )الوثائق

العامة بأنها تمثل احتمال سداد  تأمينوكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتعريف مخاطر ال. تأمينبشكل سلبي على حامل وثيقة ال

  .الحادث المؤمن عليه وقوعالمزايا عند 

وحال تصنيف العقد كعقد تكافل، فأنه يبقي كذلك طوال الفترة المتبقية منه، حتي لو انخفضت مخاطر التكافل بشكل كبيـر  

  .  خالل الفترة، مالم يتم استنفاذ أو انهاء كافة الحقوق وااللتزامات
  

  اإليجارات

عقـود  "كــ  الناتجة عن ملكية األصـل   يتم تصنيف عقود االيجار التي يحتفظ بموجبها المؤجر بمعظم المخاطر والمنافع

بطريقة القسـط الثابـت    الدخليتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في قائمة . "ايجار تشغيلي

  . على مدى فترة اإليجار
  

   كافلالت إعادة

 كافـل هي عبارة عن عقود تبرمها الشركة وبموجبها يتم تعويض الشركة عـن خسـائر عقـود الت    كافلأن عقود إعادة الت

  . المصدرة
  

  

تتكون هذه الموجـودات مـن   . كافلكموجودات إعادة ت كافليتم إثبات المزايا التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة الت

بشأن سداد المطالبات والذمم المدينة األخرى مثل العموالت علـى األربـاح وحصـة     كافلالمبالغ المستحقة من معيدي الت

من المطالبات تحت التسوية والتي تتوقف على المطالبات المتوقعة والمزايا الناشئة بموجب عقـود إعـادة    كافلمعيدي الت

بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقـود   كافلدي التيتم إثبات المبالغ القابلة لالسترداد من أو المبالغ المستحقة إلى معي. كافلالت

    . كافلوطبقاً لشروط اتفاقية إعادة الت كافلالت



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

١٣ 

  

  )تتمة ( السياسات المحاسبية الهامة  -٣
  

  )تتمة ( التكافل  إعادة
  

في قيمة موجـودات   وبتاريخ إعداد القوائم المالية، تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل على وقوع إنخفاض

وفـي حالـة    .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير رسمي للمبالغ القابلة لالسـترداد . كافلإعادة الت

عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمـة، ويخفـض    كافلزيادة القيمة الدفترية لموجودات إعادة الت

  .كافلنتائج عمليات الت - الدخل يحمل اإلنخفاض على قائمة . لة لالستردادإلى القيمة القاب
  

  

  المطالبات 

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها واألطراف األخرى، ومن مصـاريف تسـوية الخسـارة    

كافل فى الفترة التـي تـم   نتائج عمليات الت - الدخل المتعلقة بها، ناقصاً الخردة واإلستردادات األخرى، وتحمل على قائمة 

  .تكبدها فيها

ـ ال إعـداد  يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ ائم وق

إعداد القـوائم  وغير المدفوعة بتاريخ يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ عنها . ، سواء تم التبليغ عنها أم الةالمالي

كما يجنب مخصص، وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشـركة السـابقة، لقـاء    . على أساس تقدير كل حاله على حده المالية

تقـل  ان االلتزامات النهائية يمكن أن تزيـد أو  . إعداد القوائم الماليةتكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها بتاريخ 

  .عن المخصص الذي تم تجنيبه
  

 - الـدخل   قائمـة  والسداد والمخصصات المجنبة في السنة الالحقة في ةائم الماليوقاليدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ 

  .لتلك السنة كافلنتائج عمليات الت
    

لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سـنة واحـدة مـن     تقوم الشركة بخصم مطلوباتهاال 

  .إعداد القوائم الماليةتاريخ 
  
  

  تكاليف اإلكتتاب المؤجلة 

كموجـودات   العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء وتجديد عقود التكافل رسملةيتم 

على مدى فترات عقود التكافل المتعلقة بها على أساس متوافق مع فترة تغطية عقـود التكافـل    الحقاً وتطفأ غير ملموسة،

 . المتعلقة بها
  

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع إنخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر، وذلك عند وجود دليـل  

اإلسـراع فـي    مكـن ي ،عدم تحقق التوقعات المتعلقة بالربحية المستقبلية لهذه العقودوفي حال . على وقوع هذا اإلنخفاض

كمـا تؤخـذ   . كافلنتائج عمليات الت - الدخل في قائمة إضافي إثبات إنخفاض إستهالك هذه التكاليف وقد يتطلب هذا ايضاً 

  .ي كل فترة يتم فيها إعداد القوائم الماليةتكاليف اإلكتتاب المؤجلة بعين اإلعتبار عند إجراء إختبار كفاية المطلوبات ف
  

   اختبار كفاية المطلوبات

، بعـد خصـم   كافـل ، إجراء اختبار كفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقـود الت إعداد كل قوائم ماليةيتم، بتاريخ 

وعنـد إجـراء   . المستقبلية المتعاقد عليهاتكاليف اإلكتتاب المؤجلة ذات العالقة باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية 

هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها ومصـاريف إدارة ومعالجـة   

ذات وذلك بشطب تكاليف اإلكتتاب المؤجلـة   كافلنتائج عمليات الت - الدخل  يحمل أي نقص مباشرةً على قائمة. المطالبات

  .العالقة، وبعد ذلك يجنب مخصص للخسائر الناتجة عن اختبار كفاية المطلوبات
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  إثبات اإليرادات 
األخـرى   كتتـاب المكتسبة بعد خصم المطالبات المدفوعة ومصـاريف اإل  اشتراكات التكافلكتتاب اإليمثل فائض عمليات 

ـ لقاء مخصص الناقصا  كافلوالمطالبات المستحقة المتوقعة خالل السنة، بعد خصم المبالغ الخاضعة إلعادة الت خسـائر   ةأي

  .سارية المفعول كافلمستقبلية متوقعة بشأن وثائق الت
  

  عموالتالأتعاب ودخل 

علي العميل مقابل توثيق العقود وأتعـاب إدارة المطالبـات التـي يـتم      المحملةتمثل اتعاب ودخل العموالت أتعاب اإلدارة 

  .إستردادها من حملة الوثائق
  

  أتعاب اإلدارة

كتسابها وفقاً لعقود التكافل التي تم الموافقة عليهـا  إلعمليات المساهمين من عمليات التكافل عند دارة عتراف بأتعاب اإليتم اإل

  .دارةلس اإلمن قبل لجنة الرقابة الشرعية ومج
  

  ادة التكافلعإ عموالت 

على  عموالتاليتم اثبات . فترة عقود عقود التكافل ىعادة التكافل بطريقة القسط الثابت علي مدإيتم تأجيل واطفاء عموالت 

ـ لعادة التكافل علي أساس اإ عقـود   ىشروط المتفق عليها مع معيدي التكافل والتي تتضمن نسبة المطالبات أو الخسائر عل

 .التكافل المسندة
  

  ىخراأليرادات اإل

  .يتم اثبات توزيع األرباح عند اإلقرار بأحقية إستالمها

  .طريقة معدل العمولة الفعليةاإلستثمارات علي أساس  عنيتم اثبات إيرادات العموالت 
  

  اشتراكات التكافل المدينة
، ويتم قياسها، عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلـغ المسـتلم أو   عند إستحقاقها المدينةالتكافل  اشتراكاتيتم إثبات 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلـك عنـدما تشـير األحـداث أو     . المستحق القبض

نتائج عمليـات   - الدخل خفاض في قائمة التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية، وتدرج خسارة اإلن

  .الموجودات المالية التوقف عن إثبات لمعاييرالمدينة عند الوفاء التكافل  اشتراكاتيتم التوقف عن إثبات . التكافل
  

  النقدية وشبه النقدية
  .وودائع المرابحة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء النقد بالبنكالنقدية وشبه النقدية من  تتكون
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   اإلستثمارات
  فيما يلي السياسات المحاسبية لكل فئة من االستثمارات

  متاحة للبيع ال ستثماراتاإل

، والتـي يمكـن بيعهـا للوفـاء     ر محـددة نوي اإلحتفاظ بها لفترة غييستثمارات متاحة للبيع هي تلك اإلستثمارات التي اإل

  .بمتطلبات السيولة أو التغيرات في أسعار العمولة
  

وبعـد اإلثبـات   . المتاحة للبيع، في األصل، بالقيمة العادلة شاملة تكاليف الشراء المتعلقة باالسـتثمارات تقاس اإلستثمارات 

فيما عدا خسائر اإلنخفاض فـي القيمـة،    –قيمة ويتم إثبات التغيرات التي تطرأ عليها األولي لها، تقاس هذه االستثمارات بال

في قائمة الدخل الشامل ويتم إظهارها في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيـع  

بالنسبة لألوراق المالية المتداولة فـي  . يات التكافلمطلوبات عمل/المتعلقة بعمليات المساهمين، وضمن فائض عمليات التكافل

األسواق المالية النشطة، تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار المتداولة في السوق عند انتهاء العمل بتاريخ إعداد القـوائم  

أسـاس صـافي الموجـودات    تحدد القيمة العادلة للموجودات المداره واالستثمارات في الصناديق االستثمارية على . المالية

يتم اسـتخدام تقريـر مناسـب للقيمـة العادلـة       . بالنسبة لألوراق المالية غير المتداولة في األسواق النظامية. المعلن عنها

أو على اساس التدفقات النقدية المتوقفة أو على أساس ما يخـص تلـك   . وبالرجوع إلى القيمة السوقية ألداه مماثلة لها تقريباً

  . صافي الموجودات المتبعة األداه من
  

  اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

ذات دفعـات ثابتـة أو ممكـن    وة سـتقل موجودات مالية غير م هي عبارة عناإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق 

  . قحتى تاريخ االستحقا ية اإليجابية والمقدرة لالحتفاظ بهانه ولدى الشركة الإستحقاق محدد ولها تواريختحديدها 

ة أو الخصم باستخدم طريقة معـدل العمولـة   وتقيد االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المعدله بإطفاء العال

  .الفعلية

  . يتم تسوية أي انخفاض دائم في قيمة االستثمارات، ويتم اإلفصاح عنه في قوائم الدخل كإنخفاض في القيمة
  

  العادلة من خالل قائمة الدخل ةقيمبالمدرجة ال ستثماراتاإل

مقتنـاه  "ـ وذلك في حالة تصنيفها ك" العادلة من خالل قائمة الدخل ةقيمبالمدرجة إستثمارات "الموجودات المالية كـ  تصنف

ـ . تخصيصها على هذا النحو عند اإلثبات األولي لها مأو ت" ألغراض المتاجرة اسـتثمارات  " تصنف الموجودات المالية كـ

في حالة قيام الشركة بإدراجها، واتخاذ قرارات الشراء والبيع على أساس القيمـة  " العادلة خالل قائمة الدخل بالقيمةمدرجة 

المتعلقـة  تدرج تكاليف المعامالت .  العادلة طبقاً إلدارة مخاطر االستثمار أو استراتيجية األستثمار الموثقة الخاصة بالشركة

  . قائمة الدخل عند تكبدها في باالستثمار

العادلة من خالل قائمة الدخل، ويتم إثبات أيـة  تغيـرات فـي     بالقيمةوبعد اإلثبات األولي لها، تقاس االستثمارات المدرجة 

ـ  . القيمة العادلة في قائمة الدخل للفترة التي تنشأ فيها تلمة عـن  يتم إظهار دخل العموالت الخاصة وتوزيعات األربـاح المس

العادلـة مـن خـالل     ةقيمبالالعادلة من خالل قائمة الدخل كإيرادات استثمارات مدرجة  بالقيمةة ودات المالية المدرجالموج

  . في قائمة الدخل –قائمة الدخل 

تحدد القيمة العادلة لالستثمارات على أساس االستثمار المتداول في أسواق األوراق المالية أو على أسـاس القيمـة العادلـة    

تقدر القيمة العادلة للبنود والمرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت العمولة لبنـود  . المقدرة

    . بنفس شروط وخصائص المخاطر
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  التوقف عن إثبات األدوات المالية

  : عند) أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة(التوقف عن إثبات الموجودات المالية  يتم

 .انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية •

 تنازل الشركة عن حقوقها باستالم التدفقات النقدية  من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل •

قيام الشركة بنقل كافة المنافع والمخاطر ) أ: وعند" ترتيبات فورية"وبدون أي تأخير إلى طرف آخر بموجب 

عدم قيام الشركة بنقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر المصاحبة لملكية األصل ولكنها ) ب(المصاحبة لملكية األصل و 

 .قامت بتحويل السيطرة على األصل

فيها الشركة بالتنازل عن حقوقها الستالم التدفقات النقدية في األصل أو إبرام اتفاقية فوريه، وكـذلك   وفي الحاالت التي تقوم

في حالة عدم نقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل، أو تحويل السيطرة على األصـل، يـتم   

في مثل هذه الحالة، تقوم الشركة بإثبـات األصـل كمطلوبـات    و. إثبات األصل بقدر ارتباط الشركة المستمر بذلك األصل

يتم قياس األصل المحول والمطلوبات المصاحبة له بالشكل الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليهـا  . مصاحبة له

  .الشركة

ـ  لية والحـد األقصـى   يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األص

  . للمبلغ المطلوب من الشركة دفعه، أيهما أقل

وفـي حالـة اسـتبدال    . يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته

عديل شروط المطلوبـات الحاليـة،   المطلوبات المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة وبشروط مختلفة تماماً، أو بت

يدرج الفـرق بـين   . فإنه يتم اعتبار هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلية وإثبات المطلوبات الجديدة

  .القيمة الدفترية المعنية في قائمة الدخل
  

   التداولتاريخ 

أي التـاريخ  (علقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المت

العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات ). الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات

  .المتعارف عليها في السوقالتي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك 
  

 

  القيمة العادلة لالدوات المالية 

تحدد القيم العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق المالية النظامية النشطة على أساس األسعار المتداولة فـي السـوق   

وفي حالة عدم تـوفر  . العمل بتاريخ إعداد القوائم المالية بالنسبة للموجودات وأسعار العرض بالنسبة للمطلوبات عند إنتهاء

  .األسعار المتداولة في السوق ، يمكن الرجوع إلى عروض األسعار المقدمة من الوسطاء أو المتعاملين في أسواق المال

شتمل علـى اسـتخدام   بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق نشطة ، تحدد القيمة العادلة بإستخدام طرق تقويم ت

أدوات ماثلة لها أسعار قابلـة   طرق تقويم مالئمة تشتمل طرق التقويم على طريقة التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع

وبالنسـبة لطريقـة التـدفقات    . وطرق تسعير الخيارات، ورطق تسعير االئتمان وطرق تقويم أخرى. للمالحظة في السوق

تدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أساس أفضل تقديرات اإلدارة ، ويعتبـر معـدل الخصـم    النقدية المخصومة، تحدد ال

  .المستخدم السعر السائد في السوق لموجودات مماثلة
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  األخرى قيمة الموجودات المالية فياالنخفاض 
نخفاض قيمة أي أصل مـالي أو  إيتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على 

وفي حالة وجود دليل موضوعي علـى  ). اشتراكات التكافل المدينة المستحقةبما في ذلك ( مجموعة من الموجودات المالية

تحديد القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد لذلك األصل المالي، وتدرج ، يتم تكبد خسائر نتيجة اإلنخفاض في قيمة أي أصل مالي

أية خسارة ناجمة عن اإلنخفاض الدائم في القيمة والتي يتم إلحتسابها إلظهار التغيرات في القيمة الدفترية طبقا لما هو مبين 

   :أدناه

الفرق بين القيمـة الحاليـة   خفاض في القيمة على أساس بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يحدد اإلن −

 . والقيمة الدفتريةالمقدرة  المستقبلية

عنـدما يكـون اإلنخفـاض الجـوهري     بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، يحدد اإلنخفاض في القيمة  −

 . أقل من التكلفة في القيمة العادلةوالمستمر 

مجموعة من الموجودات المالية يشتمل على البيانات القابلة للمالحظـة   وإنخفاض أصل مالي أ الموضوعي على إن الدليل

  : الشركة بشأن األحداث التالية استرعت انتباهالتي 

 الصعوبات المالية الهامة التي يواجهها المصدر أو الجهة المدينة . 

 وجود خرق في العقد مثل التعثر أو التأخر في السداد. 

 أصبح من المحتمل أن المدين أو المصدر سيواجه باألفالس أو اعادة هيكلة مالية . 

  عدم وجود سوق مالي نشط لتداول تلك األداة المالية بسبب الصعوبات المالية، أو 

 عة من البيانات المالية التي تشير إلى وجود نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الناتجة عن مجمو

الموجودات المالية منذ األثبات األولي لتلك الموجودات وذلك بالرغم من عـدم إمكانيـة تحديـد ذلـك الـنقص مـع       

 : الموجودات المالية الفردية للشركة، بما في ذلك

 . التغيرات العكسية في حاالت السداد من قبل الجهة المصدرة أو المدينين •

  . الظروف االقتصادية المحلية في بلد الجهة المصدرة المرتبطة بحاالت اإلخفاق المتعلقة بتلك الموجودات •
  

  ماليةغير القيمة الموجودات في نخفاض اال

 هـي  لالسـترداد  القابلـة  القيمة. لالسترداد القابلة قيمته لألصل عن القيمة الدفترية بقدر زيادة االنخفاض خسائر إثبات يتم

 يـتم  القيمـة،  فـي  االنخفاض تقييم لغرض. ، أيهما أعلىالمستخدمة أو القيمة لألصل بعد خصم تكاليف البيع العادلة القيمة

  ).مدره للنقدية وحدة(بصورة مستقلة  قابلة للتمييز نقدية يمكن معها تحديد تدفقات التي مستويات ألدنى الموجودات تجميع
  

  

  الممتلكات والمعدات 
تشتمل التكلفة علـى  . تسجل الممتلكات والمعدات في األصل بالتكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة

يتم رسـملة التحسـينات   . تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل. بشراء الموجودات ةاشربالمتعلقة م المصاريف

عمليات المساهمين علـى   - الدخل يحمل اإلستهالك على قائمة . المعنيالتي تزيد، بصورة جوهرية، قيمة أو عمر األصل 

  :إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي. أساس قسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات
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  تتمة  -الممتلكات والمعدات 
  

  السنــوات    
    ٥  الكهربائيةالمكتبية و المعدات  
    ٧- ٦  األثاث والتركيبات  
    ٥  السيارات             
   ٣  الكمبيوترأجهزة  وبرامج              

  

التي يتم احتسابها بالفرق بين صـافي متحصـالت   (بعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات تأو خسائر اس ارباحيتم إثبات 

  . عمليات المساهمين –في قائمة الدخل ) لبنداالستبعاد والقيمة الدفترية ل
  

يـتم  . ية واألعمار اإلنتاجية، ومن ثم تعديلها، إذا لزم األمر، كما في تاريخ قائمة المركـز المـالي  دفتريتم مراجعة القيمة ال

في قيمتها وذلك عندما تشـير األحـداث أو التغيـرات فـي      مراجعة القيمة الدفترية للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلـة  . الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية

  .لإلسترداد، تخفض قيمة األصل إلى القيمة القابلة لإلسترداد
  

  الدائن التكافل أرصدة إعادة
تتكون أرصدة إعادة التكافل الدائن من المبالغ المستحقة لمختلف شركات معيدي التأمين وذلك وعن حصة معيد التكافل مـن  

حصة المعيد من األقساط بعد حسم المطالبات المسـددة ودخـل   . االشتراكات بعد خصم المطالبات المدفوعة ودخل العمولة

  . العموالت
  

  دفعال مستحقةالمصاريف الو الدائنون
دم بهـا  المستلمة، سواءاً قدمت أم لم تق اتالواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدم المبالغيتم إثبات االلتزامات لقاء 

  .فواتير من قبل الموردين
  

    المخصصات  
وأن تكـاليف سـداد    ،على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة) متوقعةقانونية أو (يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات 

  . ال يتم إثبات أية مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية. االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به
  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وهي واجبة الدفع لجميع الموظفين كمبلغ مقطوع طبقـاً لشـروط وأحكـام    

يحتسب هذا اإللتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقها الموظفين فـي  . إنتهاء عقود عملهم/ نظام العمل السعودي عند إنهاء 

تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين علـى أسـاس رواتـب المـوظفين     . لماليحالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز ا

  .األخيرة وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية
  

  الزكاة وضريبة الدخل
  . عمليات المساهمين –الزكاة ويجنب لها مخصص في قائمة الدخل  تحسب. تخضع الشركة للزكاة وفقاً لألنظمة
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  غير المكتسبةالمكتسبة و اشتراكات التكافل
اثبـات نسـبة مـن     متي. التي تخصها كافلإلى الدخل على أساس نسبي على مدى فترات وثائق الت اشتراكات التكافلترحل 

تتمثل سياسـة الشـركة فـي اثبـات      .المالية الفترة بتاريخ باألخطار الساريةالمحتفظ بها والتي تتعلق  االشتراكاتصافي 

  .األخرى كافللكافة فئات الت ٢٤\١يوماً للشحن البحري وطريقة  ٩٠غير المكتسبة كـ  اشتراكات التكافل
  

  المعلومات القطاعية 
بما فـي   التي تقوم باألعمال والذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد منه مصاريفالشركة  عناصر جزء من يقطاع التشغيلاليعتبر 

 بالشركة ويتم مراجعة نتائجهـا التشـغيلية  األخرى  القطاعاتمصاريف التي تتعلق بمعامالت مع أي من اليرادات واإلذلك 

ل قطـاع وتقيـيم إداءه حيـث يوجـد     كاذ قرارات بشأن الموارد الموزعة على كل بشكل منتظم من قبل لجان اإلدارة إلتخ

وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتهـا وخـدماتها،   . معلومات مالية منفصلة لكل قطاع

  : يتم رفع التقارير بشأنها وكما يلي .ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية

 عام، −

 مركبات،  −

 طبي −

  المساهمينال تشتمل القطاعات التشغيلية على عمليات 

يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفـة عـن الـربح أو    

  .يتم إدارة التمويل للشركة ككل وال يتم توزيعها على القطاعات التشغيلية الفردية. الخسارة في القوائم المالية

مماثلة لتلك المتعلقة بإعداد التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات، صانع القـرار   يتم إظهار القطاعات التشغيلية بصورة

تقـوم باتخـاذ   " رئـيس تنفيـذي  "والذي يعتبر مسئوالً عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية والذي تحدده كـ 

  .القرارات االستراتيجية

النقدية وشبة النقدية والمبالغ المستحقة من عمليات المسـاهمين   التكافل علىموجودات القطاعات الخاصة بعمليات  ال تشتمل

المقتنـاه حتـى   و المتاحة للبيـع  وصافي إشتراكات التكافل المدينة والمدفوعات المقدمة والموجودات األخرى واالستثمارات

  .الموجودات غير الموزعة وبالتالي تم إدراجها ضمن. ذات عالقة اتمن جه ةلغ المستحقاتاريخ االستحقاق والمب
  

عات الدائنين والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى، والمبالغ المستحقة إلى جهات ذات عالقة وأتعاب ال تتضمن مطلوبات القطا

  .، وبالتالي تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعةاإلدارة المستحقة وأرصدة إعادة التكافل الدائنة
  

ضـمن القطاعـات ذات   صانع القرار بصفتة  رئيس العمليات إلىوالمطلوبات غير الموزعة تم اإلبالغ عن الموجودات لم ي

  .العالقة، ويتم مراقبتها مركزياً
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  العمالت األجنبية
تحويـل أرصـدة    ويعـاد . إجراء المعامالت بتاريخالعملة الوظيفية بأسعار  في األصلتسجل المعامالت بالعمالت األجنبية 

. إعداد القـوائم الماليـة  السائدة في تاريخ  الوظيفيةعملة الالموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار 

نبية بأسعار التحويـل  التكلفة التاريخية والمسجلة بالعمالت األجب التي يتم قياسهاويتم تحويل أرصدة الموجودات غير المالية 

بالقيمة العادلـة   التي يتم قياسهاويتم تحويل أرصدة الموجودات غير المالية . بتاريخ المعاملة األصلية وال يتم تعديلهاالسائدة 

 تدرج كافة فروقات التحويل فـي قائمـة  . والمسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة

حقوق الملكية ويتم  أرباحها أو خسائرها مباشرةً ضمنعمليات التكافل، بإستثناء عندما تتعلق ببنود يتم إثبات  نتائج - لدخل ا

   .ضمن حقوق المساهمين –بعد خصم العناصر التي تم تحويلها إثبات الربح أو الخسارة 
  

  مقاصة ال
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافيها في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظـامي ملـزم وعنـدما    

يكون لدى الشركة نيه لتسوية الموجودات مع المطلوبات على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات فـي آن  

إال اذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً من قبل المعايير المحاسبية الدخل مة قائ ال يتم مقاصة االيرادات والمصاريف في. واحد

  .وذلك وفقاً لما تم اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية للشركة او تفسيراتها
  

  )وكالة(أتعاب اإلدارة 
والتـأمين الطبـي   ) المكتتبهمن إجمالي األقساط  %٤٠(والتأمين العام  المركباتتم احتساب أتعاب االدارة الخاصة بتأمين 

. ٢٠١١ديسـمبر   ٣١كرسوم ثابتة علي إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبـة حتـى   ) من إجمالي األقساط المكتتبه% ٣٠(

، قامت الشركة بتغيير ذلك، وذلك باحتساب أتعاب االدارة علي صافي إشتراكات التكافل للفترة ٢٠١٢يناير  ١واعتباراً من 

كمـا  %. ٣٠بنسـبة  والتأمين الطبي % ٤٠والتأمين العام بنسبة  المركباتولة و تكاليف االنتاج لتأمين بعد تعديل دخل العم

عمليـات   نتـائج  - في قائمـة الـدخل   قامت إدارة الشركة بوضع حدود ألتعاب اإلدارة المحملة وذلك بقدر الفائض المتاح 

  . التكافل
  

  أتعاب المضارب
، قامت الشركة بتعديل سياستها بشأن حساب حصة المضارب من إيرادات االستثمار في عمليات ٢٠١٢شهر سبتمبر  خالل

  .لم تعد تحمل أتعاب المضارب على عمليات التكافل. التكافل
  

  الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعدالمعايير والتعديالت 
 ١التي تبـدأ بعـد    المالية للفتراتايير المحاسبة الدولي ولكنها إلزامية التعديالت والمعايير من قبل مجلس مع صدرت بعض

المبكـر لهـذه التعـديالت     اإلتبـاع إن الشركة قد إختارت عدم . اعداد هذه القوائم المالية إتباعها عند، ولم يتم ٢٠١٢يناير 

  .والمعايير الصادرة الجديدة
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  تتمة -الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد المعايير والتعديالت 
  

   )٢٠١٠المعدل لعام ( األدوات المالية –) ٩(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )  أ 

متطلبات جديدة بشأن تصنيف وقياس الموجودات المالية وبموجب هذا المعيار، يتم تصنيف وقيـاس   –يار عاستحدث هذا الم

كما استحدث هذا . الموجودات المالية على أساس طرق العمل التي اقتنيت بموجبها وخصائص تدفقاتها النقدية المتعاقد عليها

المحاسبة الدولية حالياً علـى مشـروع لوضـع تعـديالت     يعمل مجلس معايير . المعيار إضافات تتعلق بالمطلوبات المالية

وأصـناف  ) ٩(محدوده على متطلبات التصنيف والقياس المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

  . وتغطية المخاطر متطلبات جديدة بشأن اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية

، ويسـمح  ٢٠١٥ينـاير   ١على الفترات السنوية في أو بعد ) ٩(بالتقارير المالية رقم يسري مفعول المعيار الدولي الخاص 

يتوقع بأن ينتج عن إتباع هذا المعيار أثر على الموجودات المالية للشركة ولن يكـون لـه أثـر علـى     . باإلتباع المبكر له

  . المطلوبات المالية للشركة
  

  )٢٠١١لعام (القيمة العادلة قياس  –) ١٣(قم المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية ر) ب

مصدراً وحدياً لالسترشاد به بشأن كيفية قياس القيمة العادلـة  ويحـل محـل    ) ١٣(يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

يطبق المعيـار  . حالياً بموجب المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية اإلرشادات  المتعلقة بقياس القيمة العادلة المعمول بها

 نصـت عندما يطلب أو يسمح بقياس القيمة العادلة أو اإلفصاح عنها طبقـاً لمـا   ) ١٣(الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

  . عليه المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية األخرى

يسري المعيار الدولي الخاص بالتقارير الماليـة رقـم   .المتبعة بشأن قياس القيمة العادلة منهجيةمراجعة التقوم الشركة حالياً ب

  . ، ويسمح باالتباع المبكر له٢٠١٢يناير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ) ١٣(
  

مقاصة الموجودات  –)٣٢(لمحاسبة الدولي رقم ومعيار ا) ٧( الدولية الخاصة بالتقارير الماليةالتقارير التعديالت علي ) ج 

  المالية والمطلوبات المالية

  ):٧(المالية رقم  رالمعيارالدولي الخاص بالتقاري على التعديالت(مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  –اإلفصاحات 

تسري التعـديالت علـى الفتـرات    . بشأن أثر اتفاقيات المقاصة على المركز المالي للمنشأة استحدثت التعديالت  إفصاحات

وبناءاً على متطلبـات  . والفترات المرحلية التي تقع ضمن تلك الفترات السنوية ٢٠١٣يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 

ت مقاصتها في قائمة المركز المالي، وطبيعـة ومـدى   ستقدم الشركة معلومات عن ماهية المبالغ التي تم. اإلفصاح الجديدة

  . حقوق المقاصة بموجب ترتيبات المقاصة الرئيسية أو  ترتيبات مشابهه

  ):٣٢(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

وذلك بتوضـيح التـاريخ   ) ٣٢(بة الدولي رقم سار المحاتوضح التعديالت أسس ومعايير المقاصة المنصوص عليها في معي

تسري التعديالت علـى  . الذي تكون فيه لدى المنشأة حق نظامي ملزم والتاريخ الذي يعادل فيه إجمالي السداد صافي السداد

ية ويسـمح  ، والفترات المرحلية التي تقع ضمن تلك الفتـرات السـنو  ٢٠١٤يناير  ١الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  . باإلتباع المبكر لهذه التعديالت

أي أثـر  ) ١٣(وبناء على التقييم األولي، ال تتوقع الشركة بأن ينتج عن إتباع التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقـم  

قـوق  ح بشـأن تطلب إفصاحات مكثفة أكثـر  ) ٧(المالية رقم  ريمكن إتباع التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقاري

    . المقاصة
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 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٢٢ 
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  تتمة -الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد المعايير والتعديالت 
  

عـرض   –) ١(معيار المحاسبة الـدولي رقـم     – ٢٠١١ير المالية لعام رالتعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقا) د 

  القوائم المالية

ليوضح بأنه يجب أيضاً عرض تجزئة التغيرات في كل عنصـر مـن عناصـر    ) ١(تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 

الملكية الناتجة عن المعامالت المثبته ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، ويسمح بعرضها إما من قائمة التغيرات فـي  حقوق 

  . حقوق المساهمين أو في اإليضاحات
  

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقـم   – ٢٠١١سينات على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية لعام حالت) هـ

  اإلفصاحات -األدوات المالية ): ٧(

والذي يعـزز مـن   ) ٧(ولية تعديالً على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم قد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدل

التي نص عليها معيار المحاسبة الـدولي  (تتعلق هذه اإلفصاحات بالموجودات المحولة . اإلفصاحات حول الموجودات المالية

وفي حالة إثبات الموجودات المحولة بالكامل في القوائم المالية يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التـي  ). ٣٩رقم 

وفـي حالـة   . العالقة  بين تلك الموجودات التي تم إثباتها والمطلوبات المصاحبة لهاتمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم 

احات تمكـن  صالمنشأة باالحتفاظ بعالقة مستمرة معها، فإنه يجب تقديم إف ءات تلك الموجودات بالكامل مع بقاالتوقف عن إثب

ثباتهـا والمخـاطر   إك الموجودات التي تم التوقف عن مستخدمي القوائم المالية من تقييم طبيعة العالقة المستمرة للمنشأة بتل

  . المصاحبة لها
  

القـوائم   –) ٣٤(معيار المحاسبة الدولي رقـم    – ٢٠١١سينات على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية لعام حالت) و

  المالية المرحلية

والتي تنص بأنه يجب أن تحدث اإلفصـاحات  ) ٣٤(م تركز التعديالت على المبادئ التي تضمنها معيار المحاسبة الدولي رق

المعلومات ذات العالقة التي تم عرضـها فـي آخـر     –المتعلقة باألحداث والمعامالت الهامة التي تم خالل الفترات المحلية 

ة على قائمـة  تصنف هذه التعديالت أمثل. تقرير مالي، وتوضح كيفية تطبيق هذه المبادئ على األدوات المالية وقيمتها العادلة

، مع عدم اإلشـارة  )٣٤(المالية رقم  راألحداث أو المعامالت التي يجب اإلفصاح عنها طبقاً للمعيار الدولي الخاص بالتقاري

دنـى مـن اإلفصـاحات    والتي توضح الحد األ) ٣٤(إلى األهمية النسبة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم 

  . المطلوبة

الت األخرى الناتجة عن التحسينات على المعايير التالية أي أثر جـوهري علـى السياسـات المحاسـبية     لم ينتج عن التعدي

  . والمركز المالي للشركة  وأدائها

لم ينتج عن المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات المتعلقة بالمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية والتي 

أي تعديل جوهري على طبيعة عرض القوائم الماليـة   ٢٠١٢يناير  ١ا ألول مرة للسنوات المالية التي تبدأ في يتعين إتباعه

  .المرفقة وإفصاحاتها

على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية والتي تم نشـرها   أرتأت الشركة عدم اإلتباع المبكر للتعديالت والتنقيحاتلقد 

    .ويجب على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية
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  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة    - ٤

واالفصـاح  لة تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسج قدفتراضات تقديرات وا ستخدامإيتطلب اعداد القوائم المالية 

وكذلك مبالغ االيرادات والمصـاريف المسـجلة خـالل السـنة      الماليةطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم موال الموجوداتعن 

الرغم من أن هذه التقديرات واالفتراضات تستند الي أفضل معرفة لإلدارة لألحداث واإلجراءات الحالية، فقـد   ىعل .المالية

  .تلك التقديراتتختلف النتائج الفعلية عن 
  

يتم تقويم األحكام والتقديرات باستمرار بناءاً على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تشتمل على توقعات لألحداث المسـتقبلية  

الفترة التي تم مراجعتها  المحاسبية خاللمراجعة التقديرات  التعديالت علىيتم اثبات  .التي يعتقد بأنها مالئمة وفقاً للظروف

  .فيها وكذلك اية فترات مستقبلية قد تتأثر بذلك
  

  :إلدارةاستخدمتها االتي االفتراضات األساسية تفاصيل التقديرات وفيما يلي 
  

   تكافلال عقود االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب

من أهم التقديرات المحاسبية التي تقـوم   كافلتلمطالبات المقدمة بموجب عقود اليعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن ا

هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التـي يتعـين علـى    . الشركةبها 

  .دفعها بموجب هذه المطالبات الشركة

 نهاية كل فتـرة ماليـة  مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد  يعتبر

أن الطرق الفنية المتبعة من قبـل اإلدارة فـي تقـدير     .المالية إعداد القوائم الماليةبشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل 

ك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السـابقة  تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذل

كما تستفيد الشركة من خدمات خبير أكتواري مستقل عنـد تقيـيم المطالبـات    . عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلية

  .المتكبدة وغير المبلغ عنها

تقوم شركات تسويات . لمحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حدهالتي تتطلب قراراً من ا تقدر المطالبات

تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقـة بالمطالبـات المتكبـدة،    . مخاطر مستقلة بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات

     .والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي
  

تقوم الشركة بمراقبة تطور االختالفـات مـع   . ختالف مع معيدي التكافل وعدم قيامهم بسداد المستحقاتالشركة معرضة لال

  .سنوي ربععلى أساس  معيدي التكافل وكذلك قدرتهم المالية،
  

المصادقة التي نشأت عن عقود التكافل العام، تكافل المركبات والتكافل الصحي يتم مراجعتها بشكل مستقل ويتم  االلتزامات

  .سنوي نصفعلى أساس  أكتواري خارجي، قبل من عليها

 
 
 
   



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٢٤ 

 
 

   تتمة -التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   - ٤
  
  اإلستثمارات المتاحة للبيع في قيمة نخفاضاإل

جوهري أو مستمر فـي القيمـة العادلـة دون     ستثمارات المتاحة للبيع بأنها منخفضة عندما يوجد إنخفاضتعتبر الشركة اإل

للقيام بهذه التقديرات، تقوم الشركة بتقـويم عوامـل   . يتطلب تحديد اإلنخفاض الجوهري أو المستمر تقديرات هامة. التكلفة

قديـة  للشركة المستثمر بها، أداء القطاع، والتـدفقات الن  والمركز الماليأخرى تشمل على التغير العادي في أسعار األسهم، 

 المركـز المـالي  إن إنخفاض القيمة يمكن أن يكون مناسب عندما يكون هناك دليل على تدهور فـي  . التشغيلية والتمويلية

  .والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية والتغيرات في التقنية، أداء القطاعفيها وللشركة المستثمر 
  

  في الذمم المدينة االنخفاضخسائر 

الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجـودات   جعةمراب الشركةتقوم 

الذمم المدينة التـي يـتم مراجعتهـا     إن. في قيمتها انخفاضوجود  منالمالية التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك للتأكد 

ال يـتم   نخفـاض االفي قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر في إثبات خسـارة   انخفاضبصورة فردية للتأكد من وجود 

فـي القيمـة هـذه     نخفاضاال مراجعةتتطلب . في قيمتها انخفاضإدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود 

التي تأخذ بعين االعتبار حـاالت  االئتمان  مخاطر بتقويم خصائص الشركةوإلجراء ذلك، تقوم . إجراء األحكام والتقديرات

  . طبقاً للشروط التعاقدية المستحقةعلى سداد كافة المبالغ  مقدرة الشركةاإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً على 
  

  تكاليف اإلكتتاب المؤجلة  

نتائج عمليـات   –في قائمة الدخل كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ  كافلبإصدار وثائق التتقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة 

وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثـائق  . ية ذات العالقةكافلعلى مدى فترة التغطية التالتكافل 

 –الـدخل  في قائمة  هذه، فإنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف، ويمكن أن يتطلب ذلك إجراء تخفيض إضافي كافلالت

  .عمليات التكافلتائج ن
  

  في سوق مالي نشط القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة

وفي حالة اسـتخدام طـرق   . تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق التسعير

تم تفعيلها ومراجعتها دوريا من قبـل مـوظفين مـؤهلين    في تحديد القيمة العادلة، فإنه ي) على سبيل المثال، نماذج(التسعير 

يتم معايرة كافة طرق التسعير للتأكد بأن المخرجات تعكـس البيانـات الفعليـة    . مستقلين عن الجهة التي قامت بإستحداثها

ي المتعلقـة  وبقدر المستطاع، تستخدم طرق التسعير البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكـن النـواح  . وأسعار السوق المقارنة

أن . والتقلبات واألمور المتداخلة تتطلب من اإلدارة إجراء التقـديرات ) والطرف اآلخر بالشركةالخاصة (بمخاطر اإلئتمان 

   .تغير اإلفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية

  



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٢٥ 

 

  إشتراكات تكافل مدينة، صافي -٥

  ٢٠١٢  
 ترياالال الفاب

 ةسعوديال

 ٢٠١١  
 ترياالالباالف 
  ةسعوديال

        مستحق من حملة الوثائق
 ٤٣,٧٢٠    ٥٢,٢٩٧  لة وثائق خارجيينمح -
 ٢٨,٤٨٦    ٧١,٧٧٥  جهات ذات عالقة  -

 ٧٢,٢٠٦   ١٢٤,٠٧٢   المدينة إشتراكات التكافلمجموع 
 )١٠,٧٢٤(  )١٢,٧٧٦(   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

   ٦١,٤٨٢  ١١١,٢٩٦ 
  

 :فيما يلي بياناً بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
  ٢,١٩٢    ١٠,٧٢٤  يناير ١كما في 

 ٨,٥٣٢   ٢,٠٥٢ السنة المحمل خالل
 ١٠,٧٢٤  ١٢,٧٧٦  ديسمبر ٣١كما في 

    
  :ديسمبر  ٣١كما في  اشتراكات التكافل المدينةفيما يلي  بياناً بأعمار أرصدة 

  متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها    

  

  المجموع
ريال الف 

  سعودي

غير متأخرة 
  السداد

الف ريال 
  سعودي

غير متأخرة 
السداد وغير 
  منخفضة القيمة

ريال الف 
  سعودي

  ٩١من 
  يوم ١٨٠إلى 

  ريالالف 
  سعودي

  يوم ١٨١من 
  يوم ٣٦٥إلى 

الف ريال 
  سعودي

  أكثر من
  يوم ٣٦٥

الف ريال 
  سعودي

١٢,٤٨٨  ٩,١٣٨  ٧,٥٠٣  ٥٧,٦٣٥  ٣٧,٣٠٨  ١٢٤,٠٧٢  ٢٠١٢  

٦,١٢٧  ١٩,١٨٣  ٨,٨٨٦  ٢١,٤١٥  ١٦,٥٩٥  ٧٢,٢٠٦  ٢٠١١  
    

  
اإلنخفاض تسجل تعديالت . على أساس كل حالة على حدة" متأخرة السداد ومنخفضة القيمة " رصدة كـ األتصنف الشركة 

أنه ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات لقاء الذمم المدينـة وبالتـالي   . كافلنتائج عمليات الت - الدخل في قائمة 

رصدة غير المتأخرة السداد وغير المنخفضـة  األإن  .ال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف داخلي. فإن معظمها غير مضمون

  .مستحقة من أفراد وشركات غير مصنفة
  

  %).٣٢: ٢٠١١( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  القائمةمن الذمم المدينة % ٥٦نسبة أكبر خمس عمالء  تشكل

  



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٢٦ 

  

  البنوك ىرصدة لداألو نقديةال -٦

  ٢٠١٢  
  الرياالت السعودية الفاب

٢٠١١  
  باالف الرياالت السعودية

  عمليات  
      كافلالت 

عمليات 
  المساهمين 

  عمليات
     كافلالت 

 عمليات
المساهمين     

 ١,٢١١   ١٣,٢٤٧ ٥٩,٧٤٠ ٤١,٨٨٥   النقد في الصندوق ولدى البنوك
  -      ٣٠,٦٥٣ ٥٠,٠٠٠  -       ودائع مرابحة

المدرجة في قائمة  نقدية وشبه النقديةال
 ١,٢١١   ٤٣,٩٠٠ ١٠٩,٧٤٠ ٤١,٨٨٥  التدفقات النقدية

  -      ٥,٠٥٠  -     ٨,٥٢٨  )١٦إيضاح (تأمينات لقاء خطابات ضمان 

 ١,٢١١   ٤٨,٩٥٠ ١٠٩,٧٤٠ ٥٠,٤١٣ 
    

  

 يبلغ. للشركة المباشرةمتطلبات النقدية التودع ودائع المرابحة لفترات متفاوتة تتراوح ما بين يوم وثالثة أشهر وذلك حسب 

% ١,٤١: ٢٠١١(  ٢٠١٢ديسـمبر   ٣١كمـا فـي    سنويا% ٢,٢٤ المتغيرة على ودائع المرابحةمعدل العمولة متوسط 

  ).سنويا

  .جيد صادر عن وكاالت تصنيف عالميةلدى أطراف ذات تصنيف ائتماني  المرابحةإيداع النقد لدى البنوك وودائع  يتم
  

  .القوائم المالية إعداد فى تاريخ قيمتها العادلة تقاربالنقد لدى البنوك و ودائع المرابحةإن القيمة الدفترية ل
  

مقابل اصدار ضمانات لصالح مزودي الخـدمات   تتكون التأمينات لقاء خطابات الضمان من مبالغ مودعة لدى بنوك محلية

  .هذه الودائع مقيدة بطبيعتها، حيث ال يمكن سحبها قبل انتهاء فترة الضمانان ). ١٦ايضاح (للشركة 

   



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٢٧ 

  

 معداتالممتلكات وال -٧
  

 

األجهزة   
والمعدات 
  الكهربائية

األثاث 
 الكمبيوتر  برامج  السيارات  والتجهيزات 

 

 اإلجمالي   الكمبيوتر  أجهزة
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
            :التكلفة

  ١٢,٦٧٨   ٢,٣٢٠   ٧٥٠   ٣٩١   ٨,٤٠١   ٨١٦  ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
 ٧,٥٦٢  ١,٤٨٢  ٢٦١  ١٩٠  ٤,٨٦٧  ٧٦٢  اإلضافات

  ٢٠,٢٤٠   ٣,٨٠٢   ١,٠١١   ٥٨١   ١٣,٢٦٨   ١,٥٧٨  ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٢٠,٢٤٠   ٣,٨٠٢   ١,٠١١   ٥٨١  ١٣,٢٦٨   ١,٥٧٨  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
  ٧,٨٠٣   ٩٣٣   ٦,٤٤٢   -     ٨٦   ٣٤٢  اإلضافات
  (٢٣)   -     -     -     -     )٢٣(  االستبعادات
  ٢٨,٠٢٠   ٤,٧٣٥   ٧,٤٥٣   ٥٨١   ١٣,٣٥٤   ١,٨٩٧   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ الرصيد في

                   
                   :االستهالك المتراكم

  ١,٩١٠   ٥٩٣   ١٤٤   ٧٧   ٩٦٩   ١٢٧  ٢٠١١يناير  ١الرصيد في 
  ٣,٢٩٠   ١,٠٧٧   ١٨٥   ٨٥   ١,٦٧٦   ٢٦٧  )١٧إيضاح ( المحمل للسنة
  ٥,٢٠٠   ١,٦٧٠   ٣٢٩   ١٦٢   ٢,٦٤٥   ٣٩٤  ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٥,٢٠٠   ١,٦٧٠   ٣٢٩   ١٦٢   ٢,٦٤٥   ٣٩٤  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 

  ٥,٤١٥   ١,٤٦٨   ١,٤٩١   ١١٦   ١,٩٩٩   ٣٤١  )١٧إيضاح (المحمل للسنة 
  (١٠)   -     -     -     -     )١٠(  االستبعادات

  ١٠,٦٠٥   ٣,١٣٨   ١,٨٢٠   ٢٧٨   ٤,٦٤٤   ٧٢٥  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
                   

                   :صافي القيمة الدفترية
  ١٧,٤١٥   ١,٥٩٧   ٥,٦٣٣   ٣٠٣   ٨,٧١٠   ١,١٧٢  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ١٥,٠٤٠   ٢,١٣٢   ٦٨٢   ٤١٩   ١٠,٦٢٣   ١,١٨٤  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

 الوديعة النظامية -٨

التعـاوني فـي   التـأمين  من رأس المال المدفوع والتي يحتفظ بها وفقاً لنظام مراقبة شركات % ١٠الوديعة النظامية  تمثل

ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة . الصادر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي المملكة العربية السعودية

  .مؤسسة النقد العربي السعودي

   



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٢٨ 

 

  ستثماراتاإل  -٩

 :عمليات التكافل )١
 

وفيما يلي تحليال لهذه . إستثمارات متاحة للبيع وإستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق منإستثمارات الشركة  تتكون  ) أ

 :اإلستثمارات

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
      )المستوى الثاني( –إستثمارات متاحة للبيع 

  ٣٠,٢١٦  ٣٠,٢٠٠  إستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع
      غير مدرجة  –إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق 

 ٧,٠٠٠  -      ودائع مرابحة
 ٣٧,٢١٦  ٣٠,٢٠٠  عمليات التكافل -  ستثماراتاإلجمالي إ

  
  

 :الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع كاألتيكانت   ) ب

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
 -       ٣٠,٢١٦  يناير  ١كما في 
  ١٣٠,٠٠٠  ١٩٥,٠٠٠  السنةخالل  مشتراه
  )٩٩,٨٦٢(  )١٩٥,١٢٠(  خالل السنة مباع
  ٧٨  ١٠٤  افي التغير في القيمة العادلة ص

 ٣٠,٢١٦  ٣٠,٢٠٠  ديسمبر ٣١كما في 
  
  

 :كاألتي مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاقالاإلستثمارات الحركة في كانت   ) ج

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
 -       ٧,٠٠٠  يناير  ١كما في 
  ٧,٠٠٠ -      السنةخالل  مشتراه

 -       )٧,٠٠٠(  استحقاق خالل السنة
 ٧,٠٠٠  -      ديسمبر ٣١كما في 

 
   



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٢٩ 

 

  )تتمة (  ستثماراتاإل -٩

 :مساهمينعمليات ال )٢
 

 العادلة مـن خـالل قائمـة الـدخل     ةقيمبالإستثمارات مدرجة إستثمارات متاحة للبيع و منإستثمارات الشركة  تتكون  ) أ

 :وفيما يلي تحليال لهذه اإلستثمارات. وإستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
      )المستوى الثاني( –إستثمارات متاحة للبيع 

 -       ١٤٩  بالبضائع الشرعية إستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة
      ) الثالمستوى الث( –غير مدرجة  –إستثمارات متاحة للبيع 

 ٢,٢٢٣ ٢,٤٢٣  ))هـ) (٢( ٩ايضاح ( شركة نجم لخدمات التأمين
  ٢,٢٢٣ ٢,٥٧٢ 

إستثمار ( – العادلة من خالل قائمة الدخل ةقيمبالمدرجة  إستثمارات
 ٣١,١٢٥ ٣١,٩١٨  )األولالمستوى ( – )شركات سعودية في أسهم

      
      غير مدرجة  –إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق 

 ١٩٧,١٧٥ ١١٢,٧١٠  ودائع مرابحة
      
 ٢٣٠,٥٢٣ ١٤٧,٢٠٠  عمليات المساهمين -  ستثماراتاإلجمالي إ

  
  

 :الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع كاألتيكانت   ) ب

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
  ٦٠,٨٧٠  ٢,٢٢٣  يناير  ١كما في 
  ١٧٣,٠٠٠  ١٢٢,٧٠٠  السنةخالل  مشتراه
  )٢٣١,٦٤٧(  )١٢٢,٣٥١(  خالل السنة مباعه

 ٢,٢٢٣  ٢,٥٧٢  ديسمبر ٣١كما في 
  
  
  

 :كاألتي مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخلالالحركة في اإلستثمارات   ) ج

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
  ٢١,٥٢٣  ٣١,١٢٥  يناير  ١كما في 
  ٩,٨٨٣  ١٥,٩١٩  السنةخالل  مشتراه
 -       )١٧,٥٥٩(  خالل السنة عهمبا
  )٢٨١(  ٢,٤٣٣  افي التغير في القيمة العادلة ص

 ٣١,١٢٥ ٣١,٩١٨  ديسمبر ٣١كما في 
  

   



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٣٠ 

 

  )تتمة (  إستثمارات -٩

 :)تتمة ( مساهمين عمليات ال )٢
 

  
  

 :كاألتيغير المدرجة  مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاقالالحركة في اإلستثمارات كانت   ) د

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
  ٢٨,٠٠٠  ١٩٧,١٧٥  يناير  ١كما في 
  ١٩٧,١٧٥  ١١٢,٧١٠  السنةخالل  مشتراه

  )٢٨,٠٠٠(  )١٩٧,١٧٥(  استحقاق خالل السنة
 ١٩٧,١٧٥   ١١٢,٧١٠  ديسمبر ٣١كما في 
  

لعدم تـوفر القيمـة   نظراً . لشركةارأس مال  الحصص فيمن % ٤,٥٥شركة نجم لخدمات التأمين في  مثل اإلستثماري )هـ

أن القيمة السوقية لهذا االستثمار ال تختلف جوهرياً عـن القيمـة   باالدارة  تعتقد.العادلة، تم إدراج هذا اإلستثمار بالتكلفة

  .الدفترية
  

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة) و

والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في  القيمة العادلة لألدوات الماليةالمستويات الهرمية التالية لتحديد تستخدم الشركة 

  :هذا التحديد

  .موجودات أو مطلوبات مماثلةفي سوق نشط ل) غير المعدلة( األسعار المتداولة  :المستوى األول

المدرجة ضمن المستوى األول القابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو  عدا األسعارالمتداولة تمدخال  :المستوى الثاني

  .)من األسعار شتقةم(أو بصورة غير مباشرة ) ارأي كأسع(لمطلوبات بصورة مباشرة ا

 تمـدخال ( لم تحدد أي من مدخالتها وفقاً للبيانات القابلة للمالحظة في السوق موجودات، ومطلوبات  :المستوى الثالث

  .)ملحوظةغير 
  
  
  
  

  مقدماً وموجودات اخرى ةمدفوعمصاريف و دفعات -١٠

 :عمليات المساهمين         
 ٢٠١٢  

الرياالت  الفاب
 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
  ١٢,٠٨٧  ٦,٧٧٠  دفعات مقدمة للموردين
      : مصاريف مدفوعة مقدماً

  ١,٦٩٦  ١,٣٥٥  إيجار -
  ٤,٧٢٣  ٢,٤١٢   أخرى -

  ١,٢٤٥  ٧٤٠  ن ودائع المرابحة عمستحقة  أرباح
  ٤٢  ١٣٢  تأمينات

  ١٩,٧٩٣   ١١,٤٠٩ 
  



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٣١ 

  
 

 المطالبات تحت التسوية -١١
      ٢٠١١        ٢٠١٢    
    

  اإلجمالي
بآالف الرياالت 

  السعودية

  حصة معيدي 
  كافلالت

بآالف الرياالت 
  السعودية

  صافي
بآالف الرياالت 

  السعودية

  
  اإلجمالي

بآالف الرياالت 
  السعودية

  حصة معيدي 
  التكافل

بآالف الرياالت 
  السعودية

  صافي
بآالف الرياالت 
  السعودية

مطالبات تحت التسوية في 
  ٢٦,٢٢٠  (٢٧,١٨٦)  ٥٣,٤٠٦    ٥٨,٤٦٥  (٢٠,٧٣٥)  ٧٩,٢٠٠    ديسمبر ٣١

  ٢٠,٠٤٤  (١٦,٧٩٠)  ٣٦,٨٣٤    ١٩,٩٠٠  (٢٠,١٦٣)  ٤٠,٠٦٣    متكبدة وغير مبلغ عنها 
    ٤٦,٢٦٤  (٤٣,٩٧٦)  ٩٠,٢٤٠    ٧٨,٣٦٥  (٤٠,٨٩٨)  ١١٩,٢٦٣  
                  

  (١٦٣,٢٧٦)  ٥٠,٨١٧  (٢١٤,٠٩٣)    (٢٨٤,٠٤٠)  ٨٩,٩٨٤  )٣٧٤,٠٢٤(    مطالبات مدفوعة خالل السنة 

   مطالبات تحت التسوية في
  ١١,٠٠٩  (٩,٤٣٧)  ٢٠,٤٤٦    ٢٦,٢٢٠  (٢٧,١٨٦)  ٥٣,٤٠٦     يناير ١

  ٦,٨٠٧  (٥,٤١٥)  ١٢,٢٢٢    ٢٠,٠٤٤  (١٦,٧٩٠)  ٣٦,٨٣٤    متكبدة وغير مبلغ عنها 

    ١٧,٨١٦  (١٤,٨٥٢)  ٣٢,٦٦٨    ٤٦,٢٦٤  (٤٣,٩٧٦)  ٩٠,٢٤٠  

  (١٩١,٧٢٤)  ٧٩,٩٤١  (٢٧١.٦٦٥)    (٣١٦,١٤١)  ٨٦,٩٠٦  (٤٠٣,٠٤٧)    المطالبات المتكبدة

  
  تطور المطالبات

غيـر مجـدياً   عن جدول تطور المطالبات  أن االفصاحبعليه، تعتقد االدارة . ٢٠١٠يناير  ١٧أنشطتها في  الشركةبدأت 

  . في هذه المرحلة

  
  غير المكتسبة  اشتراكات التكافلايرادات دخل العمولة غير المكتسبة وو، الحركة في تكاليف اإلكتتاب المؤجلة -١٢

  
  المؤجلة   تكاليف اإلكتتاب) أ(

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
  ٢,٦٥٢    ١٣,٣٩٩  يناير  ١كما في 

 ٢٩,٢١٩   ٢٣,٩٥٩ متكبدة خالل السنة 
 )١٨,٤٧٢( )٢٦,٤٨٢(  مطفأة خالل السنة 

 ١٣,٣٩٩  ١٠,٨٧٦  ديسمبر ٣١كما في 
  

  

  غير المكتسبةاعادة التكافل دخل عمولة الحركة في ) ب(

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية

  ٢,٠٠٠    ٥,٥٢٥   يناير  ١كما في 

 ١١,٣٥٥   ١٣,٤٠٢  عمولة مستلمة خالل السنة 
 )٧,٨٣٠( )١٢,٩٦٠(  عمولة مكتسبة خالل السنة 

 ٥,٥٢٥  ٥,٩٦٧  ديسمبر ٣١كما في 
   



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٣٢ 

 
   )تتمة (  غير المكتسبة اشتراكات التكافلودخل العمولة غير المكتسبة ، الحركة في تكاليف اإلكتتاب المؤجلة -١٢

  

  غير المكتسبة اشتراكات التكافلالحركة في ) جـ(

      ٢٠١١        ٢٠١٢    
    

  اإلجمالي
بآالف الرياالت 

  السعودية

  حصة معيدي 
  التأمين

بآالف الرياالت 
  السعودية

  صافي
بآالف الرياالت 

  السعودية

  
  اإلجمالي

بآالف الرياالت 
  السعودية

  حصة معيدي 
  التأمين

بآالف الرياالت 
  السعودية

  صافي
بآالف الرياالت 
  السعودية

  ٨٨,٧٣٦  (٣٨,١٠٣)  ١٢٦,٨٣٩    ١٦٤,١٠٧  (٧٣,٣٤٥)  ٢٣٧,٤٥٢    يناير ١كما في 
مكتتبة خالل  اشتراكات
  ٣٤٦,٦٦٦  (١٤٦,٦٧٨)  ٤٩٣,٣٤٤    ٤٤٩,٧٩٢  (١٥١,٠٧٢)  ٦٠٠,٨٦٤    السنة 
مكتسبة خالل  اشتراكات
  (٢٧١,٢٩٥)  ١١١,٤٣٦  (٣٨٢,٧٣١)    (٤٠٩,٥٧٣)  ١٤٨,١٧٨  (٥٥٧,٧٥١)    السنة 

  ١٦٤,١٠٧  (٧٣,٣٤٥)  ٢٣٧,٤٥٢    ٢٠٤,٣٢٦  (٧٦,٢٣٩)  ٢٨٠,٥٦٥    ديسمبر ٣١كما في 
    

 خرىاألمطلوبات المستحقة الدفع، والمبالغ الدائنون، وال   -١٣
 ٢٠١٢  

  الرياالت السعودية الفاب

  عمليات المساهمين  عمليات التكافل  
  ٥,٧٨٩    ٢١,٣٤٧  دائنون وأخرى

  ٣,٦٦٦   ٩,٢٥٠  مصاريف مستحقة الدفع 

  ٩,٤٥٥  ٣٠,٥٩٧ 
  

 ٢٠١١  
  باالف الرياالت السعودية

  عمليات المساهمين  عمليات التكافل  

  ١٠,٣٠٦    ٢٢,٣١٣  ىوأخر دائنون
  ٢,٤١١   ٥,٢٩٣  الدفع مستحقة مصاريف

  ١٢,٧١٧  ٢٧,٦٠٦ 
  

 الزكاة مخصص    -١٤

  :للسنة وفقاً لألساس التالي المحملة تم حساب الزكاة )أ

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
  ١٤٢,٢٤١    ١٠٩,٣٣٦   حقوق المساهمين

 ١,٢٤٣   ٢,٤١٠  ىوتسويات أخر مخصصات إفتتاحية
 )٦٨,٣٨٨( )٧١,٧٥٧( القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 

  ٧٥,٠٩٦   ٣٩,٩٨٩ 
 )٢٢,٢٧٦(  ١٤,٧٦٠  للسنة  الخاضع للزكاة )الخسارة( الدخل

 ٥٢,٨٢٠  ٥٤,٧٤٩  وعاء الزكاة 
 ١,٣٢١ ١,٣٦٨  %  ٢,٥الزكاة بواقع 

  

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند احتساب الـدخل الخاضـع   

  .للزكاة



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٣٣ 

  

 )تتمة ( الزكاة    -١٤

  :كانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة كاألتي) ب

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية

  ٣,٧٥٧    ١,٨٥٩   يناير  ١كما في 

 ٩٣٠   ١,٣٦٢   مجنب خالل السنة صافي المخصص ال
 )٢,٨٢٨( )١,٨٥٣(  مدفوع خالل السنة 

 ١,٨٥٩  ١,٣٦٨  ديسمبر ٣١كما في 
  

  :الربوط الزكوية) جـ

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١ي حتالزكوية للسنوات المنتهية  تهاالشركة إقرارقدمت 
  

 ،٢٠١٠ديسـمبر   ٣١السنة المنتهية فـي   بخصوصمعلومات اضافية ب من الشركة تزويدها مصلحة الزكاة والدخل طلبت

  . والدخلمصلحة الزكاة وتقوم الشركة حاليا بتقديم هذه المعلومات ل
  

الشركة بسـداد المبلـغ الـذي    قامت  ،٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  بناءاً علي المراجعة المبدئية لألقرار الزكوي

لم يتم البـت فـي   . الشركة اعتراض عليه وقدمت) تحت االحتجاج( ريال سعودي ١,٨٥٢,٠٦٦ طالبت به المصلحة وقدره

  . االعتراض بتاريخ إعداد القوائم المالية
  

  رأس المال  -١٥

 ١٠قيمة كل سـهم  ، عادي مصدر ومدفوع بالكاملسهم  مليون ٢٠ من المدفوعو والمصدر رأس المال المصرح به يتكون

  .ريال سعودي
  

 اإللتزامات المحتملة التعهدات و  -١٦
 
  المحتملة اإللتزامات   

  ضمانات بنكية    

مليون ريال سـعودي   ٨,٥ أصدر البنك الذي تتعامل معه الشركة خطابات ضمان بمبلغ قدره، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

خـدمات  الومقـدمي  سيارات السيارات وورش إصالح الوكاالت  لصالح العديد من) مليون ريال سعودي ٥,٠٥: ٢٠١١(

  .)٦ايضاح (المبرمه معهم طبقاً لشروط العقود صحية ال
  

  الدعاوي القضائية   

في حين أنه ال يمكن من الناحيـة  . خالل دورة أعمالها العادية وهناك دعاوى قانونية مقامه كافلتعمل الشركة في مجال الت

ديـدات، تعتقـد اإلدارة   العملية توقع أو تحديد النتائج النهائية لكافة القضايا والدعاوى القانونية القائمة أو التي تشتمل على ته

  .أي أثر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها) بما في ذلك أية دعاوى(بأنه لن يكون لمثل هذه القضايا 

  
  

  

  



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٣٤ 

  

 )تتمة ( اإللتزامات المحتملة والتعهدات   -١٦
 
  التعهدات    

   ).مليون ريال سعودي ٧: ٢٠١١(مستقبلية  ارتباطات راسماليةيوجد لدى الشركة ال 
  

  

  

  

  مصاريف العمومية واإلداريةال  -١٧

 :عمليات المساهمين         
 ٢٠١٢  

الرياالت  الفاب
 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
  ٥٤,٧٩٢  ٥٤,٨٥١ تكاليف موظفين

  ١٧,٩٣٦  ٦,٥٥٢  أتعاب قانونية ومهنية
  ٧,١٣٨  ٧,٣٤٥  مصاريف مكتبية
  ٣,٦٩٤  ٢,٢١٥  وتسويق دعاية وإعالن

  ٣,٢٩٠  ٥,٤١٥ )٧ايضاح ( إستهالك
  ٣,٢١١  ٣,١٩٧  معلوماتمصاريف تقنية 

  ٧١١  ٧٣٩ اتصاالت
  ٧٣٦  ٤٣٦  إنتقاالتسفر و
  ٦٩  ٨٩  أخرى

  ٩١,٥٧٧   ٨٠,٨٣٩ 
  

  

  

  األساسية والمخفضة السهم خسارة   -١٨

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية

 )٣٢,٩٠٥( )٥٧٧(  صافي خسارة السنة
  ٢٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠  األسهم الصادرة خالل السنةلعدد  المرجحمتوسط ال
  )١,٦٥( )٠,٠٣( 

  

  

األسـهم  عـدد  المـرجح ل متوسـط  الالسنة على  وذلك بتقسيم صافي خسارة ةوالمخفض ةاألساسي السهم خسارةتم احتساب 

  .قوائم الماليةلاتاريخ إعداد في  المصدره

   



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٣٥ 

  

   عالقةالذات  الجهاترصدة مع األمعامالت وال  -١٩

 :عالقةالجهات ذات الرصدة مع األمعامالت وال  ) أ

 شـركات يعتبرالمسـاهمون  تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار مـوظفي اإلدارة،  

تعتمـد  . شركات مدارة بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه الجهـات تـأثيراً هامـاً   بالشركة المالكين الرئيسيين فيها، و

  .وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة سياسات التسعير

  :السنة ذات العالقة خالل الجهاتفي ما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع 

  المعاملة طبيعة  الجهة ذات العالقة
  مبلغ المعاملة

  بآالف الرياالت السعودية
  الرصيد  

  بآالف الرياالت السعودية
    ٢٠١١    ٢٠١٢    ٢٠١١    ٢٠١٢  

. ب.م.ش شركة الراجحي للتأمين
  )مساهم(
   

مصاريف نيابة سداد  استرداد من
  عالقة جهة ذاتعن 

 

  

 

 

 

  

  
  ٦٣٤   )٩٢٧(  -   )١,٥٦١(  عمليات التكافل) أ  
  ٩٥٧    ١,٢٧٤   ٨١٣    ٣١٧  المساهمين عمليات) ب  
               

  بنك الراجحي
  ٣٣٤,٠٤٣  اشتراكات في وثائق تأمين مكتتبة  )مساهم(

  
١٩٠,٥١٣  

 
٥,٥٦٩    ٣٢,٦١٠  

  ٢٢,٩١٧    ٣٩,١٦٥   ٣٥,٢٩٩    ٦٤,١٥٣  اشتراكات في وثائق تأمين مكتتبة  ذات العالقة شركات
  ٢٨,٤٨٦    ٧١,٧٧٥        اشتراكات تكافل مدينة  
  الراجحي بنك

 )مساهم(
خـالل  مطالبات متكبدة ومبلغ عنها 

  ٢٢١,٧٤٥  السنة
  

١٢١,٧٦٧  
 

٢٠,٧٧٤    ٣٢,٥٦٧  
               

  ١٢,٠٧٤    ٤٠,٧٢٠        عمليات التكافلب بنكي خاصرصيد  بنك الراجحي
عمليات خاص ب بنكيرصيد   )مساهم(

   المساهمين
  

  
 

٦٣٧    ٥٩,١٦٥  
  ١٢,٧١١    ٩٩,٨٨٥        كورصدة لدى البناأل  

             

 ةشرك( شركة الراجحي المالية
   ات متاحة للبيعستثمارإ   )منتسبة

  
 

 
    

  ٣٠,٢١٦    ٣٠,٢٠٠       عمليات التكافل) أ  
  -       ١٤٩       عمليات المساهمين) ب  
          ٣٠,٢١٦    ٣٠,٣٤٩  

ذات  ةشرك( شركة الراجحي المالية
   )عالقة

  

في  اتسثمارإبيع مستلم عن دخل 
للمضاربة  صندوق الراجحي
   الشرعية بالسلع

  

 

 

    
       ٢٧٤    ٤٥٨  عمليات التكافل) أ  
       ١,٥٦٧    ٤٨٤  عمليات المساهمين) ب  
    ١,٨٤١    ٩٤٢        
              

  بنك الراجحي
  )مساهم(

  بنك الراجحي سهمأإستثمار في 
 

  
  

 
٤,٦٦٠   ٣,٦٧٦   

             
  وكيل الراجحي للتكافل 

 (١٩٤)   (٢٢٠)   -   ١،٠٦٠  عموالت  )شركة تابعة لمساهم(
  



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٣٦ 

  

  ) تتمة (  عالقةالذات  الجهاترصدة مع األمعامالت وال  -١٩

 :تعويضات كبار موظفي اإلدارة    ) ب

. المدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار موظفي اإلدارة العليـا أو  ،يشمل كبار موظفي اإلدارة كافة أعضاء مجلس اإلدارة

  :موظفي اإلدارة للسنةفيما يلي ملخص بتعويضات كبار 

 ٢٠١٢  
الرياالت  الفاب

 السعودية

٢٠١١  
الرياالت باالف 

  السعودية
  ٦,٤١٦  ٣,١٣٠  رواتب ومزايا كبار موظفي اإلدارة

  ٢١٢  ٢٢٣  يةعلجنة الشرال مكافأت
  ٦,٦٢٨  ٣,٣٥٣  

  

  

  إدارة المخاطر   -٢٠
  

  المخاطر حوكمة

في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التـي تسـتخدم    بالشركةالمخاطر الخاصة  حوكمةتتمثل 

في قبول المخاطر المرغوب بهـا والمعروفـة    الشركةتتركز فلسفة  .الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية

 الشـركة تتعـرض   .مـن مجلـس اإلدارة  والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة 

مخاطر السيولة، وومخاطر  اإلئتمان، ، ومخاطرالخاصة العموالت أسعار ، ومخاطركافلالتومخاطر إعادة  كافلالتلمخاطر 

  .العمالت
  

  هيكل إدارة المخاطر

  .لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر الشركةتم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل 
  

  مجلس اإلدارة 

المخاطر حيث يقوم بتقـديم التوجيـه وإعتمـاد اإلسـتراتيجيات      حوكمةة عن مسؤولإن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا ال

  .والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة
  

  اإلدارة العليا

قاً مـن قبـل   ولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسـب ؤاإلدارة العليا مس

  .بشأن قبول المخاطر الشركة
  

  :فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة للتقليل منها
  

   تكافلمخاطر ال ) أ 

تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجـم وزمـن المطالبـة     كافلإن المخاطر بموجب عقد ت

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية . الناتجة عن ذلك الحادث

ار وحجـم المطالبـات والمزايـا الفعليـة     ويخضع ذلك لتكـر . المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التكافل

  .المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة االجل
  



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٣٧ 

  

  

   )تتمة (  إدارة المخاطر  -٢٠
  

  )تتمة (  مخاطر التكافل  ) أ

فظ األكثـر  تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود التكافل حيث أن المحـا 

تتحسن تغيرات المخـاطر عـن    كما .المتوقعةغير تنوعاً ستكون أقل تأثيراً بالتغيير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج 

  .طريق اإلختيار والتطبيق الحذر إلستراتيجية التكافل والتعليمات المتعلقة بها وبإستخدام ترتيبات إعادة التكافل
  

كافل المسندة على أساس نسبي من اإلحتفاظ بنسب تختلف بإختالف فئـات منتوجـات   الت إعادة يتم جزء كبير من عمليات

تقدر المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي التكافل بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير اإلفتراضات المسـتخدمة فـي   . التكافل

  .تكافلعادة ودات إالتحقق من مزايا وثائق التأمين المعنية، وتعرض في قائمة المركز المالي كموج
  

وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تكافل لدى الشركة، فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشـرة تجـاه حملـة الوثـائق،     

 كافـل الت يوبالتالي فإنها تتعرض لمخاطر اإلئتمان بشأن عمليات إعادة التكافل المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيد

  .بموجب ترتيبات إعادة التكافل من الوفاء بإلتزاماته
  

 أثـر بعـض   ليس باإلمكان تحديد. ٤بعدة إفتراضات كما هو مبين في إيضاح  للتزامات المتعلقة بمطالبات التكافتتأثر اال

  .التأكد من التقديراتاإلفتراضات كالتغيرات النظامية او عدم 
  

  .طلوبات والموجودات المتعلقة بها ليست متساويةالم آثاركفاية المطلوبات هي أن  الختبارسمات الرئيسية الومن 
  

  تكرار المطالبات ومبالغها

قصيرة األجل تتعلق بمخـاطر   كافلتصدر الشركة وثائق ت. يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل

تعتبر هذه عقـود تكافـل قصـيرة    و .إلى جانب المخاطر البحرية والمركبات والعالج الطبي الممتلكات والحوادث العامة

وهذا من شـأنه   ألنه يتم، في العادة، اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المؤمن عليه األجل

  .أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين
  

  الحوادثالحريق والممتلكات و

 األخيرة،في السنوات . وتعطل األعمال ئيسية في وقوع الحرائقعلى الممتلكات، تتمثل المخاطر الر كافلبالنسبة لعقود الت

  .فقط على الممتلكات التي تحتوي على معدات للكشف عن الحريقتكافل الشركة بإصدار عقود  تماق
    

تعتبر تكلفة إعـادة بنـاء   . عليها يتم إصدار هذه العقود وذلك بالرجوع إلى قيمة االستبدال للممتلكات ومحتوياتها المؤمن

الممتلكات والقيام باستبدال المحتويات والوقت المطلوب إلعادة بدء العمليات التي تؤدي إلى التوقف عـن العمـل بمثابـة    

على هذه األحداث وذلك للحد من  كافليوجد لدى الشركة تغطية إعادة الت. العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم المطالبة

  .)ريال سعودي ٥٠٠,٠٠٠: ٢٠١١(ريال سعودي  ٥٠٠,٠٠٠ حتير المتعلقة بأي مطالبة فردية الخسائ
  

  المركبات

، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصـابات الجسـدية وتبـديل أو    المركباتعلى  كافلبالنسبة للت

  . المركباتإصالح 

  



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٣٨ 

 
   )تتمة (  إدارة المخاطر  -٢٠

  

  )تتمة (  التكافلمخاطر   ) أ
  

  )تتمة (  المركبات

 ٢١السائق الذي يزيد عمـره عـن   / بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط إلى المالك الشركة  قامت ،في السنوات الماضية

   .تتعلق معظم عقود المركبات باألفراد .سنة
  

الجسدية وتكاليف استبدال المركبات هـي العوامـل    إن األحكام الصادرة من المحاكم بشأن الوفيات وتعويضات األصابة

. كما يوجد لدى الشركة إجراءات إدارة المخاطر لمراقبة تكـاليف المطالبـات  . الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات

: ٢٠١١(ريال سـعودي   ٣٠٠,٠٠٠ حتي للحد من الخسائر عن أي مطالبة فردية كافليوجد لدى الشركة تغطية إعادة الت

  .)ريال سعودي ٣٠٠,٠٠٠
  

  الطبي تكافلال

لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا  بالشركةالخاصة  كافلتم تصميم إستراتيجية الت

ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية والقيام بالفحص الطبي وذلك للتأكد بـأن  . المؤمن عليها

يادية للمطالبات الفعلية وسعر األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية وتاريخ العائلة الطبي والمراجعة االعت

بإتباع سياسة تقوم علـى المتابعـة الجـادة والنشـطة      الشركةكما تقوم . المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات

  .الشركةللمطالبات وذلك لتغطية المخاطر المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلباً على 
  
  البحري

ري، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو وقوع أضرار على السفن وكذلك الحوادث التي ينتج عنهـا  البح كافلبالنسبة للت

  .فقدان البضاعة المشحونة بشكل جزئي أو كلي
  

يوجـد  . بحيث تغطي الشحن والسفن وخطوط الشحن كافلالبحري في التأكد من تنوع وثائق الت كافلتتمثل إستراتيجية الت

ريـال سـعودي    ٦٠٠,٠٠٠ حتـي تأمين وذلك لتقليل الخسائر الناجمة عن المطالبات الفردية لدى الشركة تغطية إعادة 

  .)ريال سعودي ٦٠٠,٠٠٠: ٢٠١١(
  

  تحليل الحساسية

في نسـبة  % ٥ بواقعإن التغير اإلفتراضي . العام باإلفتراضات األساسية المذكورة أعاله كافليتأثر مخصص مطالبات الت

) ريـال سـعودي  الف  ٩,٥٨٦: ٢٠١١(ريال سعودي ألف  ١٥,٨٠٧إجمالي قدره  بمبلغالمطالبات قد يؤثر على الدخل 

  .بالسنة
   



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٣٩ 

  

   )تتمة (  إدارة المخاطر  -٢٠
    

   كافلمخاطر إعادة الت  ) ب 

 كافـل لدى أطراف أخرى لتقليل الخسائر المالية المحتملة التي قـد تنشـأ عـن مطالبـات الت     كافلبإعادة الت الشركةتقوم 

إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة التي قـد تنشـأ عـن    . الضخمة

وثـائق  ان . فائض الخسـارة  كافلإعادة تة ياتفاقوثائق المركبات محمية بان . المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية

علـى أسـاس    ىلتكافل البحري والهندسي وعقود التكافل األخـر ا يتم. على أساس الحصة التناسبية محمية تكافل الطبيال

  .أختياريةتكافل وعقود إعادة  ،، والفائضالحصة التناسبيه
   

، تقوم الشركة بتقويم الوضـع المـالي   كافلإعادة الت خمة الناشئة عن إفالس شركاتضلتقليل تعرضها لمخاطر الخسائر ال

اقتصـادية   ص، ومراقبة تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشـاطات وخصـائ  كافللشركات إعادة الت

  .كافلمماثلة لشركات إعادة الت
  

ونتيجة لذلك، تبقى الشـركة ملتزمـة   . الوثائقلتزاماتها تجاه حملة االمسندة ال تعفي الشركة من  كافلإن إتفاقيات إعادة الت

 كافـل عليها بالقدر الذي لم تف به شركة إعـادة الت  كافلتجاه حملة الوثائق بحصتها من المطالبات تحت التسوية المعاد الت

ـ    وفي هذا الصدد، تتركز مخاطر اإلئتمان في. كافلبإلتزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة الت ي دول مجلـس التعـاون الخليج

   .وأوربا

  

  مخاطر العمالت)    جـ
  .وتمثل المخاطر التي تنشأ عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي 
  

دارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات فـي أسـعار الصـرف األجنبـي ألن معظـم      اإلتعتقد 

إضافة إلى ذلـك، أن معـامالت الشـركة     .مسجلة بعمالت مثبتة مقابل الريال السعوديالموجودات والمطلوبات النقدية 

 تتـأثر  قيمة األدوات الماليـة  فإنبالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي المرتبط بالريال السعودي ولذلك 

   .لتغيرات في أسعار الصرف األجنبياب
    

  الخاصة العموالت معدلمخاطر   ) د 

والتي ستوثر علـى الربحيـة المسـتقبلية أو     العموالت الخاصة معدالتنتيجة التقلبات في  العموالت معدلتنشأ مخاطر 

  .مخاطر أسعار العموالت هامة فيالشركة تركزات  ال يوجد لدى .القيمة العادلة لألدوات المالية
   

، وكافة البنود القابلة للتغيير األخرى التـي  الخاصة العموالت معدلان األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في 

          كمـا فـي   ةبقيت ثابتة، على ربح الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات الماليـة بعمولـة عائمـة المقتنـا    

  .ال يوجد لدى الشركة أدوات مالية مرتبطة بعمولة عائمة. ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  

  
  

  



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٤٠ 

 
   )تتمة (  إدارة المخاطر  -٢٠

  

  األسهمأسعار مخاطر )    هـ
وتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغيـرات فـي أسـعار    

سواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة ) العموالت أو مخاطر العمالت معدلعدا تلك الناشئة عن مخاطر ( األسهم

تتعلق بأداة مالية ما أو بالجهة المصدرة لها أو بعوامل أخرى توثر على كافة األدوات المالية المشـابهة المتداولـة فـي    

  .السوق
  

فـي صـافي قيمـة    % ٥لتغير بنسـبة  إن ا. عالقة سلع مدار من جهة ذاتتمتلك الشركة إستثمار في وحدات لصندوق 

 ٧ نقصان حقوق الملكية بمبلغ قـدره  /سيؤدي إلى زيادة موجودات الصندوق، مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، 

 التكافل عملياتب الخاصةإحتياطي القيمة العادلة على اإلستثمارات نقصان / وزيادة )ال شيء: ٢٠١١(األف ريال سعودي 

 ).الف ريال سعودي ١,٥١١: ٢٠١١( الف ريال سعودي ١,٥١٠ بمبلغ قدره
 

  اإلئتمان مخاطر )   و 
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخـر  

القيمـة   للشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى الشركةالمالية المقتناة من قبل  األدواتبالنسبة لكافة فئات . لخسارة مالية

  .قائمة المركز الماليالدفترية المفصح عنها في 
  

  :الشركةفيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها 

وم الشركة بتقييم الوضـع المـالي   ، تقكافلعن إفالس شركات إعادة الت الهامة الناتجةلتقليل تعرضها للخسائر الكبرى  •

وى مقبول من حيـث  معها أن تكون ذات مست كافليجب على األطراف التي يعاد الت ،وكشرط مسبق .كافللمعيدي الت

 .الماليالضمان بحيث يؤكد متانة وضعها 
 

علـى   "ب ب ب"تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تكافل وإعادة تكافل فقط مع جهات معترف بها وذات تصنيف إئتمـاني   •

تكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهـم  . يعادلهاأو ما  زاألقل من قبل ستاندردز وبور

إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقـود التكافـل وإعـادة    . للتحقق والدراسة من الناحية االئتمانية

 .ضها لمخاطر الديون المعدومةالتكافل بصورة مستمرة لتقليل تعر
 

، ووسـيط  يـل وكوذلك بوضع حدود ائتمان لكل والوسطاء الء وكمخاطر االئتمان المتعلقة بال بالحد منتقوم الشركة  •

 .ومراقبة الذمم المدينة القائمة
  

علقـة  وذلـك طبقـاً للتوجهـات المت   شكل دوري من قبل لجنة اإلسـتثمار  بيتم إدارة المخاطر وإبالغ مجلس اإلدارة  •

أن العائد مطلوب لتغطيـة   .متدنيةمخاطر اإلستثمار تعتبر . باالستثمار والموضوعة من قبل لجنة االستثمار بالشركة

إن اإلستثمارات مقتناة في إستثمارات ذات جودة عاليـة،  . الشركةبتكافل ال عملياتالمطلوبات المستقبلية الناجمة عن 

  .تحقاقمحفظة دخل ثابت ومنوي إقتنائها حتى اإلسو

  

   



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٤١ 

  

   )تتمة (  إدارة المخاطر  -٢٠

   )تتمة (  اإلئتمانمخاطر )   و 
  

  :قائمة المركز المالي دبنوبالمتعلقة يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان 

 ٢٠١٢  
  الرياالت السعودية الفاب

  عمليات المساهمين  عمليات التكافل  
  ١٠٩,٦٦٣    ٤٩,٢٤٨  أرصدة لدى البنوك

  ١,٢٧٤   -      مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
 -      ١١١,٢٩٦  إشتراكات تكافل مدينة، صافي

  ٢,٥٧٢    ٣٠,٢٠٠  استثمارات متاحة للبيع
 -      ٤٠,٨٩٨  حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

  ١١٢,٧١٠  -      إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق
  ١١,٤٠٩  -      وموجودات اخرى اًمقدم ةمدفوعمصاريف و دفعات

  ٢٣٧,٦٢٨  ٢٣١,٦٤٢ 
  

 ٢٠١١  
  باالف الرياالت السعودية

  عمليات المساهمين  عمليات التكافل  
  ١,١٥٥   ٤٢,٧٢٦  أرصدة لدى البنوك

  ٩٥٧   ٦٣٤  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
 -       ٦١,٤٨٢  إشتراكات تكافل مدينة، صافي

  ٢,٢٢٣   ٣٠,٢١٦  استثمارات متاحة للبيع
 -       ٤٣,٩٧٦  حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

  ١٩٧,١٧٥   ٧,٠٠٠  إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق
  ١٩,٧٩٣   ٦,٦٢٢  مدفوعات مقدمة وموجودات اخرى

  ٢٢١,٣٠٣  ١٩٢,٦٥٦ 
  

  

  :الخاصة بالمحفظة االستثماريةاإلئتمان فيما يلي تحليل لمخاطر 

 ٢٠١٢  
  الرياالت السعودية الفاب

  عمليات المساهمين  عمليات التكافل  

  ٦٢,٧١٠  -      ) أ- (ستاندرد أند بورز 
  ٥٠,٠٠٠  -      )أ+(فيتش 

      -  ١١٢,٧١٠ 
  

 ٢٠١١  
  باالف الرياالت السعودية

  المساهمين عمليات  عمليات التكافل  
  ٩٥,٠٠٠   ٧,٠٠٠  ) أ- (ستاندرد أند بورز 

  ١٠٢,١٧٥  -       )أ+(فيتش 

  ١٩٧,١٧٥  ٧,٠٠٠ 
  

  

  



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٤٢ 

  

   )تتمة (  إدارة المخاطر  -٢٠

  السيولةمخاطر )   ز 
وهنـاك أيضـا   . التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتعهدات المتعلقة بـاألدوات الماليـة   تمثل مخاطر السيولة الصعوبات

  .مخاطر سيولة تتعلق بالفروفات الزمنية بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة واإلستردادات المتوقعة من معيدي التكافل
  

  .األموال الكافية للوفاء بأية إلتزامات عند نشوئها يتم مراقبة متطلبات السيولة شهرياً، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر
  

  :فيما يلي بيانا بالسياسات واإلجراءات المتبعة لتقليل مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة

يـتم  . تنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة على أن تقويم وتحديد أسباب مخاطر السيولة التي تتعرض لهـا الشـركة   •

يـتم مراقبـة   . بهذه السياسة، ويتم إبالغ  لجنة المخاطر بالمخالفات والمخاطر التي يتم التعـرض لهـا   مراقبة اإللتزام

 .السياسة بانتظام للتأكد من صلتها بذلك، وكما يتم مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر

وذلـك لضـمان   وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، والحدود الخاصة بالمحفظة، ومحفظة استحقاق الموجـودات   •

 .توفر األموال الكافية للوفاء بالتزامات التكافل

وضع خطط تمويل طارئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث التـي تنـدرج    •

 .ضمن هذه الخطط

ري لألموال من أجـل سـداد   تتضمن عقود إعادة تكافل  فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصا تسمح بالسحب الفو •

 .المطالبات وذلك في حالة زيادة الحوادث عن حجم معين
  

  محفظة اإلستحقاقات

يلخص الجدول أدناه تواريخ إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وذلـك علـى أسـاس االلتزامـات     

دة التكافل على أساس التوقيت الزمني المقدر لصـافي  يتم تحديد مطلوبات عقود التكافل وموجودات إعا. المتوقعة المتبقية

وكأن األخطـار قـد   يتم إعتبار الدفعات التي تتطلب إخطار . التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التكافل التي تم إثباتها

  . تم تقديمه فوراً

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٤٣ 

  

   )تتمة (  إدارة المخاطر  -٢٠

  )تتمة (  السيولةمخاطر )   ز 
  )تتمة (  اإلستحقاقاتمحفظة 

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  
            عمليات المساهمين  كافلعمليات الت   
  لغاية سنة واحدة  

بآالف الرياالت 
  السعودية

   من سنة كثرأ
بآالف الرياالت 

  السعودية

   اإلجمالي
بآالف الرياالت 

  السعودية

  لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 

  السعودية

   من سنة كثرأ
بآالف الرياالت 

  السعودية

   اإلجمالي
بآالف الرياالت 

                            السعودية
              الموجودات 

  ١٠٩,٧٤٠  -  ١٠٩,٧٤٠  ٥٠,٤١٣  -  ٥٠,٤١٣  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
  ١,٢٧٤  ٩٥٧  ٣١٧  -  -  -  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
  -  -  -  ٢٠٢,٨٦٧  ١٩٦,٨٢٢  ٦,٠٤٥  مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

  -  -  -  ١١١,٢٩٦  ١٢,٤٨٨  ٩٨,٨٠٨  إشتراكات تكافل مدينة
إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من 

  ٣١,٩١٨  -  ٣١,٩١٨  -  -  -  خالل قائمة الدخل

  ٢,٥٧٢  ٢,٤٢٣  ١٤٩  ٣٠,٢٠٠  -  ٣٠,٢٠٠  استثمارات متاحة للبيع
حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت 

  -  -  -  ٤٠,٨٩٨  -  ٤٠,٨٩٨  التسوية

  ١١٢,٧١٠  -  ١١٢,٧١٠  -  -  -  إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق
  ١١,٤٠٩  -  ١١,٤٠٩  -  -  -  دفعات مقدمة وموجودات اخرى

حصة معيدي التكافل من إشتراكات 
  -  -  -  ٧٦,٢٣٩  ١٢,٩١٠  ٦٣,٣٢٩  التكافل غير المكتسبة

  -  -  -  ١٠,٨٧٦  -  ١٠,٨٧٦  تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
  ٢٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠  -  -  -  -  وديعة نظامية

  ١٧,٤١٥  ١٥,٠٤٠  ٢,٣٧٥  -  -  -  ممتلكات و معدات، صافي
  ١٨,٨٦٦  -  ١٨,٨٦٦  -  -  -  أتعاب إدارة مدينة

                          

                            ٣٢٥,٩٠٤  ٣٨,٤٢٠  ٢٨٧,٤٨٤  ٥٢٢,٧٨٩  ٢٢٢,٢٢٠  ٣٠٠,٥٦٩  الموجودات اجمالي
  

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
            عمليات المساهمين  عمليات التكافل   
  لغاية سنة واحدة  

بآالف الرياالت 
  السعودية

  أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 
  السعودية

  اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
  السعودية

  لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 
  السعودية

  أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 
  السعودية

  اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
                            السعودية

  ١,٢١١  -  ١,٢١١  ٤٨,٩٥٠  -  ٤٨,٩٥٠  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
  ٩٥٧  ٧٧٨  ١٧٩  ٦٣٤  -  ٦٣٤  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
  -  -  -  ١٩٦,٨٢٢  ٧٥,٤٠١  ١٢١,٤٢١  مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

  -  -  -  ٦١,٤٨٢  ٦,١٢٧  ٥٥,٣٥٥  إشتراكات تكافل مدينة
مدرجة قيمتها العادلة من  إستثمارات

  ٣١,١٢٥  ٢١,٥٢٤  ٩,٦٠١  -  -  -  خالل قائمة الدخل

  ٢,٢٢٣  ٢,٢٢٣  -  ٣٠,٢١٦  -  ٣٠,٢١٦  استثمارات متاحة للبيع
حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت 

  -  -  -  ٤٣,٩٧٦  -  ٤٣,٩٧٦  التسوية

  ١٩٧,١٧٥  -  ١٩٧,١٧٥  ٧,٠٠٠  -  ٧,٠٠٠  إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق
  ١٩,٧٩٣  -  ١٩,٧٩٣  ٦,٦٢٢  -  ٦,٦٢٢  دفعات مقدمة وموجودات اخرى

حصة معيدي التكافل من إشتراكات 
  -  -  -  ٧٣,٣٤٥  ١,٥٨٧  ٧١,٧٥٨  التكافل غير المكتسبة

  -  -  -  ١٣,٣٩٩  -  ١٣,٣٩٩  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
  ٢٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠  -  -  -  -  وديعة نظامية

  ١٥,٠٤٠  ٨,٥٢٤  ٦,٥١٦  -  -  -  ممتلكات و معدات، صافي
  ٣٥,٦٢٠  -  ٣٥,٦٢٠  -  -  -  أتعاب إدارة مدينة

                          

                            ٣٢٣,١٤٤  ٥٣,٠٤٩  ٢٧٠,٠٩٥  ٤٨٢,٤٤٦  ٨٣,١١٥  ٣٩٩,٣٣١  الموجودات اجمالي
      



  للتأمين التعاوني راجحيالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

٤٤ 

  

   )تتمة (  إدارة المخاطر  -٢٠

   )تتمة (  السيولةمخاطر )   ز 
  )تتمة (  محفظة اإلستحقاقات

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١  
            عمليات المساهمين  كافلعمليات الت   
  لغاية سنة واحدة  

بآالف الرياالت 
  السعودية

  أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 

  السعودية

  اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

  السعودية

  لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 

  السعودية

  أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 

  السعودية

  اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

                    السعودية
              المطلوبات 

  -  -  -  ١١٩,٢٦٣  -  ١١٩,٢٦٣  إجمالي المطالبات تحت التسوية
  -  -  -  ٩٢٧  -  ٩٢٧ مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

  -  -  -  ١٨,٨٦٦  -  ١٨,٨٦٦  أتعاب إدارة دائنة
  ٩,٤٥٥  -  ٩,٤٥٥  ٣٠,٥٩٧  -  ٣٠,٥٩٧  وأخرى ،دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع
  -  -  -  ٦٦,٥٠٠  -  ٦٦,٥٠٠  ، صافيأرصدة إعادة تكافل دائنة

  -  -  -  ٢٨٠,٥٦٥  ١٣,١٣٨  ٢٦٧,٤٢٧  إجمالي إشتراكات التكافل غير المكتسبة
  -  -  -  ٥,٩٦٧  -  ٥,٩٦٧  عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

  مخصص الزكاة
-  -  -  ١,٣٦٨  ٦  ١,٣٦٢  

  مبالغ مستحقة لعمليات التكافل
-  -  -  ٢٠٢,٨٦٧  -  ٢٠٢,٨٦٧  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-  -  -  ٣,٤٥٥  ٢,٤١٠  ١,٠٤٥  

  ٢١٧,١٤٥  ٢,٤١٦  ٢١٤,٧٢٩  ٥٢٢,٦٨٥  ١٣,١٣٨  ٥٠٩,٥٤٧  إجمالي المطلوبات

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  
            عمليات المساهمين  عمليات التكافل   
  لغاية سنة واحدة  

بآالف الرياالت 
  السعودية

  أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 
  السعودية

  اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
  السعودية

  لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 
  السعودية

  أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 
  السعودية

  اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
                    السعودية

              المطلوبات 

  -  -  -  ٩٠,٢٤٠  -  ٩٠,٢٤٠  إجمالي المطالبات تحت التسوية
  -  -  -  ٣٥,٦٢٠  -  ٣٥,٦٢٠  أتعاب إدارة دائنة

  ١٢,٧١٧  -  ١٢,٧١٧  ٢٧,٦٠٦  -  ٢٧,٦٠٦  وأخرى ،دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع
  -  -  -  ٨٥,٩٢٥  -  ٨٥,٩٢٥  ، صافيأرصدة إعادة تكافل دائنة

  -  -  -  ٢٣٧,٤٥٢  ٢,٢٦٥  ٢٣٥,١٨٧  إجمالي إشتراكات التكافل غير المكتسبة
  -  -  -  ٥,٥٢٥  -  ٥,٥٢٥  إعادة تكافل غير مكتسبة عموالت

  مخصص الزكاة
-  -  -  ١,٨٥٩  ٩٣٠  ٩٢٩  

  مبالغ مستحقة لعمليات التكافل
-  -  -  ١٩٦,٨٢٢  ٧٥,٤٠١  ١٢١,٤٢١  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-  -  -  -  ٢,٤١٠  ٢,٤١٠  

  ٢١٣,٨٠٨  ٧٨,٧٤١  ١٣٥,٠٦٧  ٤٨٢,٣٦٨  ٢,٢٦٥  ٤٨٠,١٠٣  إجمالي المطلوبات

  

  السيولة محفظة
لم يتم إحتساب أي من المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة وإن جميعها مستحقة 

.اد عند الطلب خالل سنة واحدةالسد



   الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

٤٥ 

        )تتمة ( إدارة المخاطر   - ٢٠

  إدارة رأس المال )   ح
  .من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين األهداف تحدد

  

إن هذه األنظمة ال تتطلب فقـط الحصـول   . تأسست فيهالبلد الذي تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في 

على الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفايـة رأس المـال لتقليـل مخـاطر العجـز      

  .ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها فلاكواإلفالس من قبل شركات الت
  

للحفاظ علي مصادر سيولة كافية، وعليه االلتزام بمتطلبـات االحتفـاظ    متطلبات راس المالتقوم الشركة حالياً بمراجعة 

  .بهامش المالءه
  

   المالية لألدوات الماليةالعادلة  القيم)   ط

إن القيم العادلة هي القيم التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشـروط  

المنشأة قادرة على العمل وفقاً لمبدأ اإلستمرارية، مع عـدم وجـود    تكون يفترض تعريف القيمة العادلة بأن .عادلتعامل 

ـ  امنية أو حاجة لتصفيتها أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو القيام بأي تع . أثير عكسـي الت بشروط لهـا ت

ـ واشـتراكات التكا  وشـبه النقديـة  النقدية تشتمل الموجودات المالية الخاصة بالشركة علي  ل المدينـة واالسـتثمارات   ف

المطالبات تحـت  والدفع  ات المالية من إجمالي الدائنين والمصاريف المستحقةطلوب، بينما تتكون المواإليرادات المستحقة

  . ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفتريةالمالية  والمطلوبات لموجوداتلإن القيم العادلة . التسوية

   



   الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

٤٦ 

 المعلومات القطاعية    -٢١
  تمشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة  

  
    

      اإلجمالي  ةالرعاية الطبي  المركبات  عام  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

                    السعودية

  ٦٠٠,٨٦٤  ١٢٥,٠٦٧  ٣٧٩,٩٨٨  ٩٥,٨٠٩  المكتتبةالتكافل إجمالي اشتراكات 
  )١٥١,٠٧٢(  )٧٠,٠٧٤(  )١,٠٣٢(  )٧٩,٩٦٦(  إشتراكات إعادة التكافل المسندة

                    )٣,٤٨٩(  -   )٢,٧٥٠(  )٧٣٩(  فائض الخسارة تكافلأقساط 

  ٤٤٦,٣٠٣  ٥٤,٩٩٣  ٣٧٦,٢٠٦  ١٥,١٠٤  صافي إشتراكات التكافل المكتتبة
                    )٤٠,٢١٩(  ٣٠,٠٣٤  )٧٠,٣٣٦(  ٨٣  غير المكتسبة، صافيالتكافل التغير في اشتراكات 

  ٤٠٦,٠٨٤  ٨٥,٠٢٧  ٣٠٥,٨٧٠  ١٥,١٨٧  صافي إشتراكات التكافل المكتسبة
  ١,٢٨٤  -   ١,١٦٤  ١٢٠  تأمين و إيرادات أخرىال وثائقرسوم 

                    ١٢,٩٦٠  -   ٣٤٧  ١٢,٦١٣  تكافلالعموالت إعادة 

                    ٤٢٠,٣٢٨  ٨٥,٠٢٧  ٣٠٧,٣٨١  ٢٧,٩٢٠  إجمالي إيرادات االكتتاب

  )٣٧٤,٠٢٤(  )١٢٢,٤٨٤(  )٢٤١,٨٢٧(  )٩,٧١٣(  إجمالي المطالبات المدفوعة
                    ٨٩,٩٨٤  ٧٩,٦٥٢  ٢,٢٠٣  ٨,١٢٩  حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

  )٢٨٤,٠٤٠(  )٤٢,٨٣٢(  )٢٣٩,٦٢٤(  )١,٥٨٤(  صافي المطالبات المدفوعة
                    )٣٢,١٠١(  ٧,١٥٨  )٣٧,٩٩٦(  )١,٢٦٣(  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

  )٣١٦,١٤١(  )٣٥,٦٧٤(  )٢٧٧,٦٢٠(  )٢,٨٤٧(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٣,٩١٦(  )١,٦٨٣(  )١,٨٩٤(  )٣٣٩(  رسوم إشراف وتفتيش

  )٢٦,٤٨٢(  )١١,١٥٥(  )٩,٤٤٢(  )٥,٨٨٥(  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين
                    )٢,٠٧٨(  )٤٣٣(  )١,٣١٥(  )٣٣٠(  مصاريف أخرى

            )٣٤٨,٦١٧(  )٤٨,٩٤٥(  )٢٩٠,٢٧١(  )٩,٤٠١(  إجمالي المطالبات والمصاريف االخرى

                  ٧١,٧١١  ٣٦,٠٨٢  ١٧,١١٠  ١٨,٥١٩  االكتتاب  صافي فائض

  ٦٧٠        ستثمارات اإلإيراد
              )٧٢,٣٨١(        دارةإأتعاب 

              -         صافي نتيجة السنة

  
  
  
  

   



   الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

٤٧ 

  ) تتمة ( المعلومات القطاعية   -٢١
  

    
      اإلجمالي  الرعاية الطبية  المركبات  عام  ٢٠١١ديسمبر  ٣١المنتهية في لسنة ل

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
                    السعودية

  ٤٩٣,٣٤٤  ٢٠١,٥١٧  ٢٣٣,٨٢٧  ٥٨,٠٠٠  إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة
  )١٤٦,٦٧٨(  )٩٨,٢٢٢(  )١,٤٨١(  )٤٦,٩٧٥(  إشتراكات إعادة التكافل المسندة

                    )١,٨٦١(  -  )١,٢٥٤(  )٦٠٧(  فائض الخسارة تكافلأقساط 

  ٣٤٤,٨٠٥  ١٠٣,٢٩٥  ٢٣١,٠٩٢  ١٠,٤١٨  صافي إشتراكات التكافل المكتتبة
                    )٧٥,٣٧١(  )٢٥,٥٠١(  )٤٧,١٩٩(  )٢,٦٧١(  التغير في اشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي

  ٢٦٩,٤٣٤  ٧٧,٧٩٤  ١٨٣,٨٩٣  ٧,٧٤٧  صافي إشتراكات التكافل المكتسبة
  ٩٠٢  ٧٥٠  ٥٦  ٩٦  رسوم وثائق التأمين و إيرادات أخرى

                    ٧,٨٣٠  -  ٣٩٠  ٧,٤٤٠  عموالت إعادة التكافل

                    ٢٧٨,١٦٦  ٧٨,٥٤٤  ١٨٤,٣٣٩  ١٥,٢٨٣  إيرادات االكتتابإجمالي 

  )٢١٤,٠٩٣(  )٦٢,٣٣٣(  )١٤٢,٧١١(  )٩,٠٤٩(  إجمالي المطالبات المدفوعة
                    ٥٠,٨١٧  ٤٣,٧٢٣  ٦٥٧  ٦,٤٣٧  حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

  )١٦٣,٢٧٦(  )١٨,٦١٠(  )١٤٢,٠٥٤(  )٢,٦١٢(  صافي المطالبات المدفوعة
                    )٢٨,٤٤٨(  )١٣,٥٦٤(  )١٤,٠٥١(  )٨٣٣(  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

  )١٩١,٧٢٤(  )٣٢,١٧٤(  )١٥٦,١٠٥(  )٣,٤٤٥(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٤,٤٧٨(  )٣,٠٢٧(  )١,١٦٨(  )٢٨٣(  رسوم إشراف وتفتيش

  )١٨,٤٧٢(  )٩,٦٦٨(  )٤,٥٤٣(  )٤,٢٦١(  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين
                    )٨,٥٥٧(  )٣,٤٩٥(  )٤,٠٥٦(  )١,٠٠٦(  مصاريف أخرى

                    )٢٢٣,٢٣١(  )٤٨,٣٦٤(  )١٦٥,٨٧٢(  )٨,٩٩٥(  إجمالي المطالبات و المصاريف االخرى

                  ٥٤,٩٣٥  ٣٠,١٨٠  ١٨,٤٦٧  ٦,٢٨٨  صافي فائض االكتتاب 

  ٣٦٥        إيرادات استثمار
              )١٧٦,٧٢١(        أتعاب إدارة

              )١٢١,٤٢١(        سنةصافي عجز ال

  
   



   الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

٤٨ 

  ) تتمة ( المعلومات القطاعية   -٢١
    

    اإلجمالي  ةالرعاية الطبي  المركبات  عام  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١كما في 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

                    السعودية

          موجودات عمليات التكافل
  ٤٠,٨٩٨  ١٨,٠٩٥  ٩٢١  ٢١,٨٨٢  مطالبات تحت التسويةالكافل من تحصة معيدي ال

غيـر  التكافل حصة معيدي التكافل من اشتراكات 
  المكتسبة

٧٦,٢٣٩  ٢٣,٢١٧  ٤٨٧  ٥٢,٥٣٥  

  ١٠,٨٧٦  ٢,٢٦٠  ٥,١٩٨  ٣,٤١٨  وثائق تأمين مؤجلة تكاليف إكتتاب
              ٨,٥٢٨  ١,٤٧٨  ٧,٠٥٠  -  ضمان تأمينات خطابات

        ١٣٦,٥٤١  
              ٣٨٦,٢٤٨        موجودات غير موزعة

              ٥٢٢,٧٨٩        إجمالي الموجودات

          مطلوبات عمليات التكافل
  ١١٩,٢٦٣  ٢٧,٨٤٠  ٦٥,٦٣٨  ٢٥,٧٨٥  مطالبات تحت التسوية

  ٢٨٠,٥٦٥  ٤٢,٧٩٥  ١٧٩,٣٨٠  ٥٨,٣٩٠  غير مكتسبة تكافل اشتراكات

  ٥,٩٦٧  -  ١٣٤  ٥,٨٣٣  عموالت غير مكتسبة
            

        ٤٠٥,٧٩٥  

  ١١٦,٩٩٤        مطلوبات وفائض غير موزع
            

  ٥٢٢,٧٨٩        والفائض إجمالي المطلوبات
            

        

  اإلجمالي  الرعاية الطبية  المركبات  عام  ٢٠١١ ديسمبر ٣١كما في 
بآالف الرياالت   

  السعودية
بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
  السعودية

بآالف الرياالت 
                    السعودية

          موجودات عمليات التكافل

  ٤٣,٩٧٦  ٣٢,٧٠٣  ١,١٩٠  ١٠,٠٨٣  حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

غير حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل 
  المكتسبة

٧٣,٣٤٥  ٤٧,١٧٦  ٦٩٢  ٢٥,٤٧٧  

  ١٣,٣٩٩  ٨,٤٣٦  ٣,٦٢٢  ١,٣٤١  مؤجلة تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

  ٥,٠٥٠  -  ٥,٠٥٠  -  تأمينات خطابات ضمان
            

        ١٣٥,٧٧٠  

  ٣٤٦,٦٧٦        موجودات غير موزعة
            

  ٤٨٢,٤٤٦        إجمالي الموجودات
            

          مطلوبات عمليات التكافل
  ٩٠,٢٤٠  ٤٩,٦٠٥  ٢٧,٩١٢  ١٢,٧٢٣  مطالبات تحت التسوية

  ٢٣٧,٤٥٣  ٩٦,٧٨٩  ١٠٩,٢٤٩  ٣١,٤١٥  اشتراكات غير مكتسبة

  ٥,٥٢٥  -  ١٩٧  ٥,٣٢٨  عموالت غير مكتسبة
            

        ٣٣٣,٢١٨  

  ١٤٩,٢٢٨        مطلوبات وفائض غير موزع
            

  ٤٨٢,٤٤٦        إجمالي المطلوبات
            

  



   الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية ( 

  )تتمة ( إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

 

٤٩ 

  أرقام المقارنة بويبإعادة ت    -٢٢

فيما يلي بياناً بعمليات التصنيف الهامة . لسنة الحاليةالحسابات لمع عرض  المذكورة أدناه كي تتماشىبعض أرقام المقارنة  بويبت أعيد          

  :٢٠١٢ديسمبر  ٣١التي أجريت على قوائم المركز المالي والدخل الشامل للسنة المنتهية في 

  

 

وردت في أرقام  كما
  ٢٠١٢المقارنة لعام 

بآالف الرياالت 
  السعودية

كما وردت في عام 
٢٠١١   

بآالف الرياالت 
  السعودية

  صافي األثر 
بآالف الرياالت 

                السعودية

        قائمة المركز المالي

  )١٠,٦٣٤(  ١٧,٢٥٦  ٦,٦٢٢  دفعات مقدمة وموجودات أخرى 

  ٦٣٤  -     ٦٣٤  مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 

                ١٠,٠٠٠  ١٠٠,٢٤٠  ٩٠,٢٤٠  إجمالي المطالبات تحت التسوية

        قائمة الدخل 

  )٩١(  ٩١  -     أتعاب مضارب

  ٩١  ١٧٦,٦٣٠  ١٧٦,٧٢١  اتعاب إدارة 
  

 القوائم المالية  إعتماد  -٢٣

  .٢٠١٣ فبراير ١٨ هـ الموافق١٤٣٤ ربيع الثاني ٨من مجلس اإلدارة بتاريخ  القوائم المالية اعتمدت  
  


