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 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

جاري الت شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل –شركة التأمين العربية التعاونية )"الشركة"( 

، 28655(. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 2008يناير  27هـ )الموافق 1429محرم  18بتاريخ  1010243302رقم 

 .، المملكة العربية السعودية11323الرياض 

 

نشاطها الرئيسي شمل تتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية وي 

محرم  26جميع فئات التأمين العام، التأمين الصحي، والحماية، واالدخار. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية )تداول( في 

 .(2009يناير  1هـ )الموافق 1430محرم  4(. بدأت الشركة عمليات التأمين وإعادة التأمين في 2008فبراير  4هـ )الموافق 1429

 

(، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي موافقة رسمية برقم 2014أبريل  14هـ )الموافق 1435مادى الثاني ج 14في 

بحيث يكون مقتصراً فقط على ممارسة نشاط التأمين  15/20086لتعديل التصريح الصادر للشركة برقم ت م ن/ 351000076885

 وإلغاء نشاط اعادة التأمين.

 

للوائح التنفيذيةة الصةادرة مةن قبةل مؤسسةة على توزيع الفائض من عمليات التامين وفقاً  2018ديسمبر  20ريخ وافق مجلس اإلدارة بتا

على مساهمي الشركة من الفائض السنوي من عمليات إعادة التأمين وحملة الوثائق علةى  %90النقد العربي السعودي، حيث يتم توزيع 

 .المساهمين بالكامل اتالتأمين لعملييات أي عجز ناتج عن عمل تحويل٪ الباقية. يتم 10

 

 .2015هـ الموافق 1437قامت الشركة بتعديل النظام األساسي بما يتماشى مع تعديالت نظام الشركات السعودي الصادر في 

 
 

 أسس اإلعداد - 2

 واإلعداد:  أسس القياس

ً للمعايير الدوليةتم إعداد القوائم المالية  الدخل ضريبة عن الزكاة وللمحاسبة عربي السعودي النقد بواسطة مؤسسة ال ةوالمعدل وفقا

فيما عدا  (IASB)عن مجلس معايير المحاسبة الدولية  ةوالصادر ةالمالي التقاريروالتي تتطلب تطبيق جميع المعايير الدولية إلعداد 

والمتعلقة  21ير المالية رقم تقارضريبة الدخل وتفسيرات المعايير الدولية إلعداد ال – 12تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

( 381000074519، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميم رقم )2017خالل عام  .بالمحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل

والتعديالت الالحقة من خالل بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة والضريبة، ستستمر الشركة  2017ابريل   11بتاريخ 

خسائر في بند الضريبة على أساس ربع سنوي وسوف يتم اإلعتراف بها في قائمة التغير في حقوق المساهمين وتحقاق الزكاة ي اسف

 .متراكمة

 

لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع ومكافأة نهاية الخدمة حيث يتم و االستمراريةألساس تعد القوائم المالية وفقاً 

/ غير متداول. ومع ذلك تصنف األرصدة التالية  متداولالمركز المالي باستخدام تصنيف  قائمة عرضال يتم  ها بالقيمة العادلة.قياس

، واالستثمارت واقساط فائض الخسارة المؤجلة ذمم معيدي تأمين مدينةوأقساط التامين  ومافي حكمه : النقدمتداولة بصفة عامة

والمطالبات القائمة والمصروفات المستحقة والمطلوبات ذمم معيدي التامين والدائنة  والذممل أخرى وأصومصروفات مدفوعة مقدًما 

، والحصة المعاد تسديدها لألقساط غير  غير المكتسبةوأقساط التأمين  األخرى ومخصص الزكاة والضرائب وتوزيع الفائض المستحق

. يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنها غير متداولة: غير مكتسبة ،ولة إيرادات عم المكتسبة ، وتكاليف اإلكتتاب المؤجلة

إلى مؤسسة النقد العربي  الدفعإيرادات عمولة مستحقة   ،والعوائد على الوديعة النظامية،  الوديعة النظاميةتعويضات نهاية الخدمة ، و

 لكات والمعدات ، صافي.لممتالسعودي ، مطالبات متكبدة ولكنها لم يتم اإلبالغ عنها  وا
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شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( أسس اإلعداد - 2

 واإلعداد )تتمة(  أسس القياس

المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية التأمين في ظمة طبقا ألنتقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي وفقاً للسيولة. 

. يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف وفقا لذلكالمالية  المعلوماتلكل من حسابات عمليات التأمين وعمليات المساهمين ويتم عرض هذه 

األخرى المتعلقة بالعمليات المشتركة  رادات والمصاريفاإليالخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط. ويتم توزيع 

 . من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة
 

في  الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي يتم عرضها  وقائمةالدخل  وقائمةقائمة المركز المالي ، 

مؤسسة  منالصادرة متطلبات اللوائح التنفيذية لاالمتثال وكمعلومات مالية إضافية قديمها ت تموالتي المعلومات المالية من  (28)إيضاح 

مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات  منالنقد العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة 

 وقائمة قائمة المركز المالي  تشملالقوائم المالية همين. وبناًء على ذلك ، فإن لمساواإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات ا

الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات 

 عمليات المعنية.لللة والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الخسائر الشام

 

لمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين على مستوى الشركة مع االلتزام باالمالية  القوائمعند إعداد 

بالكامل أثناء جدت مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن و

الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف 

 مماثلة.

 

 العرض ةالعملة الرئيسية وعمل

 ب جميع المبالغ إلى أقرب لاير. تقريتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي و الذي يعتبر العملة الرئيسية للشركة. تم 

 السنة المالية 

 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة المنتهية في 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

لموجددودات عددن اإن إعددداد القددوائم الماليددة يتتخددم إسددتيدام التقددديرات واؤحكددام التددي تددجور عخددى مبددالغ الموجددودات والمتخوبددات المسددجخة وا ف ددا  

. الفتددرا الماليددة التددي لعدددت القددوائم الماليددة بشدد نهاوالمتخوبددات المحتمخددة بتدداريد إعددداد القددوائم الماليددة ومبددالغ ا يددرادات والم دداري  المسددجخة يددال  

الفعخيدة يمكدن لن تيتخد  عدن ائج وبالرغم من لن هذه التقديرات واؤحكام تستند عخى لفضد  معرفدة لددإل ا دارا لاحددال والعمخيدات الحاليدةا فد ن النتد

 هذه التقديرات. 

بناءاً عخى اليبرا التارييية وعوام  ليدرإل بمدا فيهدا التوقعدات لاحددال المسدتقبخية والمتوقدع لن تكدون معقولدة  باستمراريتم تقويم التقديرات واؤحكام 

 حسم الظرو .

 المالية: مائقواليلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه  فيما
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شركة التأمين العربية التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( أسس اإلعداد - 2

 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

 

 قدمة بموجب اتفاقيات التأمين ت المااللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبا

كة. هندا  العديدد يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المتالبات المقدمة بموجم عقود التد مين مدن لهدم التقدديرات المحاسدبية التدي تقدوم بهدا الشدر

 لشركة دفعها بموجم هذه المتالبات. عخى امن م ادر عدم الت كد التي يجم ليذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين 

التكدالي  النهائيدة المتوقعدة لخمتالبدات المتكبددا ولكدن لدم يدتم ا بدال  ويتم إجراء التقديرات في نهاية فترا إعداد التقارير لك  من التكخفة النهائية لخمتالبة 

في نهايدة كد  فتدرا تقريدر ا يدتم  .کةرلشالی إلمبلغة اية ردلفت الحااللت مالتقييت ايالدمدام عة باستيوفدلمر اغيت الباتلمر ايدتقم يت("IBNR"). عنها

 .إعادا تقييم تقديرات المتالبات لخسنة السابقة لخت كد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات عخى المي ص

قائمدة المركدز المدالي بشد ن الحدادل المدجمن  تداريديعتبر مي ص المتالبات المتكبدا وغير المبخغ عنها تقديراً لخمتالبات التي يتوقع ا بال  عنها بعدد 

  المتالبددات عخيد  الدذو وقددع قبد  تداريد قائمددة المركدز المددالي. إن التدرت الفنيدة المتبعددة مدن قبد  ا دارا فددي تقددير تكخفددة المتالبدات المبخدغ عنهددا وكدذل

 بج بترت سداد المتالبات المستقبخية.التن المتكبدا غير المبخغ عنها تتمو  في إتباع نفس ترت سداد المتالبات السابقة عند

 
يسددتيدم االكتددواريين مجموعددة مددن التددرت مودد  تريقددة سددخم السخسددخة وتريقددة بورنهددوتير فيرغوسددون وتريقددة معددد  اليسددارا المتوقعددة لتحديددد هددذه 

تسدتند هدذه اؤسداليم  . لقتداع التبدي سدبةبالن بما في ذل  تحخي  التكخفة لك  عضو في السنة القتاعاتكما استيدم اليبير االكتوارو نهج  .المي  ات

 .إلى عدد من االفتراضات ال ريحة لو الضمنية المتعخقة بقيمة التسوية المتوقعة ولنمات تسوية المتالبات

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

دون لمالية ودات اجولة للمدلعاالقيمة افي  تويخدددددددددة لفتددددددددرار لو کبيض نيفا  اناون هما يکدقيمتها عنت نيفضد المالية قودات اجولملن اکة رلشرر اتق

التكخفدة اؤ دخية  ٪ مدن35 شدهور لو لكودر تويخدة اؤمدد ويعتبدر االنيفداض بنسدبة 6تعتبدر فتدرا  .الحكميتتخم تحديد ما هو هام لو توي  اؤمد  .تکلفتها

الماليدة لخشدركة  والمالءاعوام  ليرإل ا التقخبات العادية في سعر السهم ا  ن بينعند إجراء هذا الحكم ا تقوم الشركة بتقييم م .هاًما وفقًا لسياسة الشركة

  .المستومر فيها ا ولداء ال ناعة والقتاع ا والتغيرات في التقنية ا والتدفقات النقدية التشغيخية والتمويخية

 

 االنخفاض في أقساط التأمين المدينة

يكون هنا  دلي  موضوعي عخى لن الشركة لن تتمكن من تح ي  جميع المبالغ المستحقة وفقًا ندما يتم تكوين مي ص انيفاض قيمة الذمم المدينة ع

ن عز لعجا وا هيكخة التنظيم الماليدا عاس لو إ فالافي ن يدلم  ايدي  لن حتمان ا وايدلهامة للمالمالية ت اباول عر اتعتب .لخشروت اؤ خية لخمدينين

 .قيمتهات نيفضد اينة قدلمم امذللن ای علات رشجمداد لسافي ر لت يداد لو السا

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية

تم تقدير القيمة العادلة لخبنود تستند القيم العادلة لالستومارات المتاحة لخبيع عخى اؤسعار المعخنة لاورات المالية القابخة لختداو  لو القيم العادلة المقدرا. ي

 .مياتر مماوخة وي ائصتدفقات النقدية المي ومة باستيدام العمولة لبنود ذات شروت لى الالتي تحم  عمولة استناداً إ
 

م. لتقييت اتقنيادام باستي  ل  ذجة متاحة بيالدرلمر اؤسعاون اما ال تکدعنت لو نشوت سود جدم ولمالية في حالة عدوات الة لادلعاالقيمة د ايدتحم يت

ون ال تک وعندمامن يال  البيانات القابخة لخر د فيما يتعخق باؤدوات المالية المماوخة لو باستيدام النماذج. ادلة في هذه الحاالت ا يتم تقدير القيمة الع

عندما تستيدم تقنيات التقييم )عخى سبي  الموا  ا النماذج( لمناسبة ت اضاراالفتس اسالعلی در ف نها تقا ة متاحة ظلقابلة للمالحوت الست ايالدم

يتم التحقق منها ومراجعتها بشك  دورو من قب  موظفين مجهخين مستقخين عن تخ  الم ادر. يتم اعتماد جميع النماذج قب   دلة التحديد القيم العا

لنماذج البيانات استيدامها ا ويتم معايرا النماذج لخت كد من لن الميرجات تعكس البيانات الفعخية ولسعار السوت المقارنة. إلى الحد العمخي ا تستيدم ا

دارا  ن امت اتتبارالت والتقلبا ( والمقابتر اليواليا ة ن االئتماتر ا)ميان الئتماتر اميا  موت مجاالم لتتت  ا لذمع خة لخمالحظة فقت ؛ والقاب

 .هاريدتق
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات - 3

هية في إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنت

تأثير مالي  يية والمذكورة أدناه، حيث إنه ليس لهم أالحال، بإستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة للمعايير 2017ديسمبر  31

جوهري على الفترات المستقبلية، تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة  تأثير يجوهري على القوائم المالية ، ومن المتوقع أن ال يوجد أ

 السابقة بما يتفق مع عرض الفترة الحالية:

 

 .2016يناير  1الستثمارات العقارية( والمطبق من )ا 40ت على معيار المحاسبة الدولي رقم تعديال -

 ) تصنيف وقياس المعامالت على اساس السهم(.2تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 )االيرادات من العقود مع العمالء(.15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -

 االفصاحات.–االدوات المالية  – 7التقرير المالي رقم عداد تعديالت على المعيار الدولي ال -

 القوائم المالية  -10تعديالت على المعيار الدولي العداد التقرير المالي  -

 لمشاريع المشتركة.ا"االستثمارات في الشركات التابعة و 28المعيار المحاسبي الدولي رقم  -

  المعامالت بالعملة االجنبية والمقابل المادي المقدم. 22لي تفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقرير الما -

 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول 

ً بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم  إضافة على المعايير أعاله، نوضح أدناه بيانا

عايير )في حالة إنطباقها على الشركة( عند سريان مفعولها، قررت الشركة عدم التطبيق ه المالمالية للشركة، تعتزم الشركة إتباع هذ

 .التي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية المالي قريرالمبكر للتعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالت

 

 ألدوات المالية ا –( 9المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

(، بأن يؤثر في جزء مهم من األصول المالية الحالية والمصنفة 9من المتوقع عند تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

ألخرى، بدالت ملة اكإستثمارات متاحة للبيع، بحيث يعاد تصنيفها بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو بقيمتها العادلة في قائمة الدخل الشا

يمة اإلئتمان لألصول المالية والمقيمة بالقيمة المطفأة وسندات الدين سوف يتم تقيمهم بالقيمة العادلة بحيث يتم اإلعتراف بالتعديالت للق

اً على تطبيق بناء العادلة ضمن قائمة الدخل الشاملة األخرى، والتي من المتوقع أن تزيد طبقاً لمقدمة منهجية خسائر اإلئتمان المتوقعة،

( "عقود التأمين" سوف يعاد تصنيف العديد من األصول لتصبح بالقيمة العادلة 4المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية المعدل رقم )

ديل في قائمة الدخل أو كخسارة لخيار القيمة العادلة، تستمر الشركة في مراقبة التقدم لمجلس معايير المحاسبة الدولية بخصوص تع

( 9مؤقت لتطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) إعفاء(، والذي يقدم 4لمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )ا

للشركات التي يكون نشاطها األساسي مرتبط بالتأمين، تتوقع الشركة بأنه من المسموح لها إستخدام العفو المؤقت وتأجيل تطبيق 

 م.2021يناير  1( لتاريخ الحق، ولكن ليس بعد 9خاص بالتقارير المالية رقم )لي الالمعيار الدو

 

 عقود التأمين –( 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )

بها  التي تصدرها المنشأة، وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ )بما في ذلك عقود إعادة التأمين (ينطبق على جميع عقود التأمين تقريبا ً

المنشأة وعقود اإلستثمار ذات ميزات اإلكتتاب اإلختيارية التي تصدرها، بشرط أن تقوم المنشاة أيضاً بإصدارعقود تأمين، تم إصدار 

يناير  1م وينطبق على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 2017في مايو  17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .م2022

 

  اإليجار التمويلي  16 للتقرير المالي   ار الدوليالمعي

ومةن المتوقةع   2019ينةاير  1والذي يطبق  للفترات السنوية التي تبدأ فةي أو بعةد  –االيجار التمويلي  16معيار التقرير المالي الدولي 

 له تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة. نان ال يكو

 

 

 

 

 

 



 

14 

تعاونيةية الشركة التأمين العرب

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة - 4

 هي كالتالي: إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية

 

 النقدية وشبه النقدية

وت وشديكات برسدم ا يدداع والحسدابات الجاريدة لددإل البندو  والودائدع ؤجد  التدي تقد  فتدرا اسدتحقاقها ال ندتتكون النقدية وشب  النقدية من النقد في 

 اؤ خية عن والوة لشهر من تاريد االقتناء.
 

 ودائع ألجل

 .اءشرال تاريد من واحدا سنة من ولق  لشهر والوة من لكور استحقات بتواريد البنو  عند ؤج  ودائع من ؤج  الودائع تتكون
 

 أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة 

خددغ المسددتخم  لو يددتم إوبددات لقسددات التدد مين ولر دددا إعددادا التدد مين المدينددة عنددد اسددتحقاقهاا ويددتم قياسددهاا عنددد ا وبددات اؤولددي لهدداا بالقيمددة العادلددة لخمب

د من وجود انيفاض في قيمتها وذل  عندما تشير اؤحدال لو التغيدرات فدي لخت كالمستحق القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية ؤقسات الت مين المدينة 

التوقد  عدن  الظرو  إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفتريةا ويتم إوبات يسارا االنيفاض في قائمة نتائج عمخيات الت مين والفائض المتدراكم. يدتم

 وجودات المالية.ت المإوبات لقسات الت مين المدينة عند انتفاء لسبام إوبا

 

 المدفوعات المقدمة

بالمبخغ المدفوع نقداًا  تمو  المدفوعات مقدما م اري  غير متكبده بعد ولكنها مدفوعة نقداً. تقيد المدفوعات مقدما في اؤ   كموجودات وتقاس

 استنفاذها لو إنتهائها مع مرور الوقت. عند وبعد ذل ا يتم تحميخها عخى قائمة الفائض لعمخيات الت مين وقائمة الدي  الشام  لخمساهمين
 

 االستثمارات والموجودات المالية األخرى

 المبدئي أ( االعتراف

 المالية بالموجودات ا عترا  يتم .لاداا التعاقدية اؤحكام في ترفا الشركة ت بح عندما لخشركة المالية القوائم في المالية بالموجودات االعترا  يتم

 من العادلة بالقيمة المالية الموجودات حالة باستوناء لخشركة المالية لخموجودات المبدئي القياس في المعامالت تكالي  إدراج يتم ادلةالع ةبالقيم مبدئيا

 .لخبيع المتاحة واالستومارات المدينة الذمم لخشركة المالية الموجودات تتضمن .اليسارا لو الربح يال 

 

 الالحق والقياس ب( التصنيف

 لخبيع المتاحة المالية والموجودات اليسائر لو اؤربا  يال  من العادلة بالقيمة استومار :المحددا التالية الفئات إلى المالية الموجودات ي ت ن ميت

 لو تياشترالم إن .اؤولي إوباتها وقت في تحديده ويتم المالية الموجودات من والغرض تبيعة عخى الت ني  ويعتمد .المدينة والذمم والقروض

 تخ  لو اؤنظمة عخيها تنص زمنية فترا يال  الموجودات تسخيم تتتخم التي المالية الموجودات مبيعات لو مشتريات هي العادية بالترت المبيعات

 .السوت في عخيها المتعار 
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شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 ية إيضاحات حول القوائم المال

 2018ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 4

 االستثمارات والموجودات المالية األخرى )تتمة(

 )تتمة( الالحق والقياس ب( التصنيف

 القروض والذمم المدينة -1

سددوت نشددت وت ددن   يددر مدرجددة فدديوهددي غإن القددروض والددذمم المدينددة هددي موجددودات ماليددة غيددر مشددتقة ذات دفعددات وابتددة لو قابخددة لختحديددد 

بالتكخفدة المتفد ا باسدتيدام تريقدة العائدد الفعخدي  كقروض وذمم مدينة لخسوت. بعد االعترا  المبدئيا وبالتدالي يدتم قيداس القدروض والدذمم المديندة

 اية الفترا المشمولة بالتقرير.عد نهشهرا ب 12االستحقات التي تزيد من  ناق ا لو انيفاض وتدرج في الموجودات المتداولةا باستوناء فترات
 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع  -2

ن  ا ستومارات المتاحة لخبيع تشم  اؤسهم وسندات الدين. إستومارات اؤسهم الم نفة عخدى لنهدا إسدتومارات متاحدة لخبيدع هدي تخد  التدي ال ت د

بهدا  االحتفداظسارا. سندات الدين في هذه الفئة هي تخ  التدي يق دد بهدا و اليلخمتاجرا لو مدرجة بالقيمة العادلة من يال  الربح ل مقتناهعخى لنها 

لختغيرات فدي ظدرو  السدوت. بعدد القيداس اؤولديا يدتم قيداس  استجابة حتياجات السيولة لو  استجابةلفترا زمنية غير محددا والتي قد يتم بيعها 

 ا ستومارات المتاحة لخبيع في وقت الحق بالقيمة العادلة.
 

الشددامخة اؤيددرإل( تحددت بنددد )اليسددائر(  /وبددات المكاسددم واليسددائر غيددر المحققددة مباشددرا ضددمن حقددوت المسدداهمين )مددن يددال  ا يددرادات يددتم إ

 ا يدتم إوبدات اؤربدا  لو اليسدائر المتراكمدة الموبتدة سدابقاً ضدمناالسدتومار اسدتبعاد"التغيير في القيمة العادلة لإلستومارات المتاحدة لخبيدع". وعندد 

المساهمين الشدامخة. وفدي الحداالت التدي تمتخد  فيهدا الشدركة لكودر مدن إسدتومار فدي نفدس اؤداا الماليدةا ف ند  يدتم عمخيات المخكية في قائمة  حقوت

وائددد دي  فإسدتبعادها عخدى لسداس "الددداي  لوالً اليدارج لوالً". يدتم إدراج الفوائددد المكتسدبة فدي وقدت إقتندداء ا سدتومارات الماليدة المتاحددة لخبيدع كد

بهدا فدي قائمدة  االعتدرا وذل  ب ستيدام سعر الفائدا الفعخي. إن توزيعات اؤربا  المكتسبة في وقت إقتناء ا ستومارات المالية المتاحة لخبيدع يدتم 

عمخيدات المسداهمين ائمدة . يتم إوبات اليسائر الناتجة من ا نيفاض لتخ  ا سدتومارات فدي قاستالمهادي  المساهمين الشامخة عند ا قرار ب حقية 

 الشامخة.

 

 اإلستحقاقمقتناه حتى تاريخ ال ستثماراتاإل -3

هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعدات وابتدة لو يمكدن تحديددها والتدي يوجدد لددإل الشدركة النيدة  ا ستحقاتحتى تاريد  المقتناه ا ستومارات

العمولدة تريقدة  ب سدتيدامها مبددئياً بالتكخفدة المتفد ا المعدلدة بدالعالوا لو الي دم قياسد ويدتم ا سدتحقاتحتى تداريد  إقتنائهاا يجابية والقدرا عخى 

الم دنفة  ا سدتومارتفدي قائمدة عمخيدات التد مين. إن  ا سدتحقاتحتدى تداريد  المقتنداا ا سدتوماراتدائدم فدي قيمدة  إنيفاض. يتم إوبات لو ةالفعخي

كمدا ال  .هدذا الت دني  إسدتيدامهدا لو إعدادا ت دنيفها بددون لن تتد ور مقددرا الشدركة عخدى ن بيعال يمكد ا ستحقاتمقتناه حتى تاريد  ك ستومارات

 تويخة اؤج . إستوماراتيمكن تي ي ها كبند مغتى المياتر بش ن لسعار العمولة اليا ة لو مياتر السداد المبكر كونها 

 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها 

يد كدد  قائمددة مركددز مدداليا إجددراء تقددويم لخت كددد مددن وجددود لو دليدد  موضددوعي عخددى انيفدداض قيمددة لو ل دد  مددالي   لو مجموعددة مددن ربتددا يددتما

/ عمخيدات  الموجودات المالية. وفي حالة مو  هذا الدلي ا يتم إوبات يسارا ا نيفاض في القيمة في قائمة نتائج عمخيات الت مين والفدائض المتدراكم

 دد ا نيفاض في القيمة عخى النحو التالي: ن. يحالمساهمي
 

نيفداض الموبتدة بالنسبة لخموجودات المالية الموبتة بالقيمة العادلةا يمو  ا نيفاض في القيمدة الفدرت بدين التكخفدة والقيمدة العادلدةا ناق داً يسدارا اال

 ين.سابقا في قائمة نتائج عمخيات الت مين والفائض المتراكم / عمخيات المساهم
 

ة المسددتقبخية بالنسددبة لخموجددودات الماليددة الموبتددة بالتكخفددةا يمودد  ا نيفدداض فددي القيمددة الفددرت بددين القيمددة الدفتريددة والقيمددة الحاليددة لختدددفقات النقديدد

 المي ومة عخى اساس معد  العائد السائد في السوت حالياً ؤ   مالي مماو . 
 

تفد اا يحددد االنيفداض فدي القيمدة عخدى اسداس التددفقات النقديدة المسدتقبخية المي دومة عخدى لسدداس ة المبالنسدبة لخموجدودات الماليدة الموبتدة بالتكخفد

 معد  العمولة اليا ة الفعخي اؤ خي.
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شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 اسبية الهامة )تتمة(المح السياسات - 4

 المالية المطلوبات
 

 المبدئي: االعتراف -أ

 بالقيمة مبدئيًا المالية المتخوبات إوبات يتم .لاداا التعاقدية اؤحكام في ترفًا الشركة ت بح عندما لخشركة المالية القوائم في المالية المتخوبات إوبات يتم

 .اليسارا لو الربح يال  من العادلة بالقيمة المتخوبات باستوناء لخشركة المالية لخمتخوبات المبدئي قياسلا في المعامالت تكالي  إدراج يتم .العادلة
 

 الالحق: والقياس التصنيف -ب

 لمتف اا خفةبالتك المالية المتخوبات جميع قياس يتم ف ن  اليساراا لو الربح يال  من العادلة بالقيمة م نفة مالية متخوبات لديها ليس الشركة لن حيل

 .الفعخي العائد معد  لساس عخى وتسجيخ  العمولة م رو  تحديد مع الفعخيةا العمولة تريقة باستيدام
 

 التوقف عن إثبات األدوات المالية

ذلد  عداداً عندد  ويدتم يتم التوق  عن إوبات لو لداا مالية عند توق  الشركة عن ممارسة السيترا عخى الحقوت التعاقدية التدي تتكدون منهدا اؤداا الماليدة

 بيعهاا لو عند انتقا  التدفقات النقدية المتعخقة بها إلى جهة ليرإل مستقخة.

 

 الممتلكات والمعدات

باسددتيدام  الدددي  تظهدر الممتخكددات والمعددداتا بالتكخفددة ناق دداً االسددتهال  المتددراكم ولو انيفدداض جددوهرو فددي القيمددة. ويحمدد  االسددتهال  عخددى قائمددة 

 عخى مدإل االعمار االنتاجية المقدرا لخممتخكات والمعدات كما يخي.وابت تريقة القست ال

 السنوات 

  4 تحسينات المباني المست جرا
  10 اؤوال والمفروشات

  5 المركبات
  5 – 3 لجهزا الحاسم اآللي والمعدات المكتبية

 

قيمتها وذل  عند وجود لحددال لو تغيدرات فدي الظدرو  تشدير إلدى لن  اض فييتم مراجعة القيمة الدفترية لخمتخكات والمعدات لخت كد من وجود لو إنيف

ن إسدتردادهاا يدتم القيمة الدفترية قد ال تكون قابخة لإلسترداد. إذا وجد مود  هدذا المجشدر وعنددما تكدون القيمدة الدفتريدة لعخدى مدن القيمدة التقديريدة الممكد

 تيفيض الموجودات إلى القيمة الممكن إستردادها. 

 

تريدة ات لربا  لو يسائر إستبعاد لو بند من بنود الممتخكات والمعددات )التدي يدتم إحتسدابها بدالفرت بدين  دافي متح دالت ا سدتبعاد والقيمدة الدفإوبم يت

 .الدي لخبند( في قائمة 

 

 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

 اعة او اليدمة المستخمةا سواًء قدمت ام لم تقدم بها فواتير من قب  الموردين.البض يتم اوبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجم دفعها في المستقب  عن

 

 المخصصات

ةا يدتم اوبدات المي  دات عنددد وجدود التزامدات )قانونيدة لو متوقعددة( عخدى الشدركة ناتجدة عددن لحددال سدابقة وإن تكدالي  سددداد هدذه االلتزامدات محتمخدد

  ات لقاء اليسائر التشغيخية المستقبخية.ت مي ويمكن قياسها بشك  موووت ب . ال يتم اوبا

 

 الزكاة وضريبة الدخل 

السدعوديةا تحمد  الزكداا عخدى حسدابات المخكيدة العائددا لخمسداهمين المجسسدين يجنم مي ص لخزكاا وضريبة الدي  وفقاً لالنظمة الزكوية والضدريبية 

لمخكية العائدا لخمساهمين المجسسدين غيدر السدعوديين ويحمد  مي دص الزكداا بات االسعوديين والجمهور العام بينما يتم تحمي  ضريبة الدي  عخى حسا

 .وضريبة الدي  عخى قائمة التغيرات في حقوت المساهمين
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شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 بية الهامة )تتمة(لمحاسالسياسات ا - 4

 للموظفين  الخدمة نهاية مكافأة

استحقات هذه المزايا إلى  تقدم الشركة مكاف ا نهاية اليدمة لموظفيها وفق اً لشروت ولحكام نظام العم  المتبق في الممخكة العربية السعودية. ويستند

استحقات التكالي  المتوقعة لهذه المزايا عخى مدإل  لفترا اليدمة. يتمدنى الراتم النهائي لخموظ  وتو  مدا يدمت ا ويكون ذل  باستكما  الحد اؤ

"مي  ات  19فترا التوظي . يتم تكوين مي ص سنويًا استناًدا إلى التقييم االكتوارو المستق  وفقًا لمتتخبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

 راء تقييم اكتوارو في السنة الحالية.ة ب جقامت الشرك الموظفين" باستيدام تريقة ائتمان الوحدا المتوقعة.

 

المكاسم واليسائر ا كتوارية المتعخقة ب لتزام  . يتم إوبات جميعالدي يتم ا عترا  بجميع تكالي  اليدمات السابقة كم روفات عخى الفور في قائمة 

 االستحقاقات المحددا في قائمة الدي  الشام .

 

 األجل قصيرة الموظفين استحقاقات

 قياسها يتم والتي ا المستحقة الم روفات في مدرجة متداولة متخوبات وهي السفرا وتذاكر ا جازات لجور اؤج  الق يرا الموظفين تحقاقاتاس م تش

 .المستيدمة غير لالستحقاقات نتيجة دفع  المنش ا تتوقع والذو المحسوم غير بالمبخغ

 

 التقاعد استحقاقات

 يتم .محددا مساهمة يتة يمو  هذا .االجتماعية لخت مينات العامة المجسسة إلى السعودية العربية الممخكة في فيهالموظ التقاعد اشتراكات الشركة تدفع

 .تكبدها عند كم روفات المدفوعة المبالغ تحمي 

 عقود التأمين

بموجبها شركة الت مين مياتر تد مين هامدة مدن  تقب  ت در الشركة عقود يتم بموجبها تحوي  مياتر الت مين. تعر  عقود الت مين ب نها تخ  العقود التي

مدةا تعدر   حمخة الووائق وذل  بالموافقة عخى تعويض حمخة الووائق في حالة وقوع حادل مستقبخي غير محدد يجور سخباً عخى حام  الوويقدة. وكقاعددا عا

خيد . وحدا  ت دني  العقدد كدد "عقدد تد مين" ف ند  يبقدى كدذل  جمن عالشركة مياتر الت مين الهامة ب نها تمو  إمكانيدة دفدع تعويضدات عندد وقدوع حدادل مد

 مات.توا  الفترا المتبقية من  حتى لو انيفضت مياتر الت مين بشك  كبير يال  الفتراا إال إذا تم إستنفاذ لو إنتهاء جميع الحقوت وا لتزا

  إعادة التأمين

 دو الت مين وبموجبها يتم تعويض الشركة عن يسائر عقود الت مين الم درا.ع معيإن عقود إعادا الت مين هي عبارا عن عقود تبرمها الشركة م

ة من معيدو يتم إوبات المزايا التي تستحقها الشركة بموجم عقود إعادا الت مين كموجودات إعادا الت مين. تتكون هذه الموجودات من اؤر دا المستحق

العموالت عخى اؤربا ا إن وجدتا وح ة معيدو الت مين من المتالبات تحت التسوية والتي  إل مو الت مين عند سداد المتالبات والذمم المدينة اؤير

المستحقة إلى معيدو تتوق  عخى المتالبات المتوقعة والمزايا الناشئة بموجم عقود الت مين المعاد ت مينها. يتم إوبات المبالغ القابخة لإلسترداد من / لو 

 لمتعخقة بعقود الت مين تبقاً لشروت لك  إتفاقية إعادا الت مين.الغ االتامين ب ورا مماوخة لخمب

ي حالة وبتاريد إعداد ك  قوائم ماليةا تقوم الشركة ب جراء مراجعة لخت كد من وجود مجشر عخى وقوع إنيفاض في قيمة موجودات إعادا الت مين. وف

 إلسترداد.بخة لوجود مو  هذا المجشرا تقوم الشركة ب جراء تقدير لخمبالغ القا

قيمتة القابخة وفي حالة زيادا القيمة الدفترية لموجودات إعادا الت مين عن القيمة القابخة لالستردادا عندئذ يعتبر اؤ   منيفض القيمةا وييفض إلى 

 .الدي لإلسترداد. يدرج ا نيفاض في القيمةا إن وجدا في قائمة 

بتريقة تتماشى مع عقود إعادا الت مين المتعخقة المستحقة شركات إعادا الت مين. تم تقدير المبالغ حقة لتمو  لر دا متخوبات إعادا الت مين لر دا مست

 بها.

 إن إتفاقيات إعادا الت مين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حمخة الووائق.
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شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 ة لماليإيضاحات حول القوائم ا

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 4

 المطالبات 

ليدردا تتكون المتالبات من المبالغ المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها واؤتدرا  اؤيدرإلا ومدن م داري  تسدوية اليسدارا المتعخقدة بهداا ناق داً ا

 مخيات الت مين والفائض المتراكم عند تكبدها.ائج عواالستردادات اؤيرإلا وتحم  عخى قائمة نت

 
تدم التبخيدغ  يشتم  إجمالي المتالبات تحت التسوية عخى إجمالي التكخفة المقدرا لخمتالبدات المتكبددا غيدر المسدددا بتداريد قائمدة المركدز المداليا سدواء

ريد قائمة المركز المالي عخى لساس تقدير ك  حال  عخى حدده. كمدا ة بتاعنها لم ال. يتم تجنيم مي  ات لقاء المتالبات الُمبخ غ عنها وغير المدفوع

كدز المدالي. ان يجنم مي صا وفقاً لتقديرات ا دارا ويبرا الشركة السابقةا لقاء تكخفة سداد المتالبات المتكبدا غير المبخ غ عنها بتداريد قائمدة المر

 تجنيب . ذو تمااللتزامات النهائية يمكن لن تزيد لو تق  عن المي ص ال

 
يدددرج الفددرت بددين المي  ددات بتدداريد قائمددة المركددز المددالي والسددداد والمي  ددات المجنبددة فددي السددنة الالحقددة فددي قائمددة نتددائج عمخيددات التدد مين 

سدنة واحددا مدن  يدال  والفائض المتراكم لتخ  السنة. ال تقوم الشركة بي م متخوباتها لقاء المتالبات غير المدفوعة ؤن  يتوقع سداد كافة المتالبات

 تاريد قائمة المركز المالي.

 عندما بتم إوبات إجمالي متالبات الت مين  تبقاً لمدا العقد ذات ال خة. الت مين إعادايتم إوبات متالبات 

 

 المستردة والتعويضات الخردة

 لترا  تالحق لن ليضا لخشركة ويحق .)رداالي  مو( المتالبة تسوية عند )عام بشك  متضررا( موجودات ببيع لخشركة الت مين عقود بعض تسمح

 يمو  .التسوية تحت المتالبات إلتزامات قياس عند كمي ص اليرده استرداد تقديرات تدرج .)التعويضات مو ( التكالي  كافة لو بعض لدفع ليرإل

 .اؤ   استبعاد بعد معقو  بشك  استردادها يمكن التي القيمة المي ص
 

 من استرداده يمكن الذو لخمبخغ تقدير هو المي ص وهذا .التسوية تحت المتالبات التزامات قياس عند مي ص ترداالمس التعويضات تعتبر

 .الوالل التر 

 

 تكاليف االكتتاب المؤجلة

تغتيدة الت مينيدة را العخدى مددإل فتد الددي تقيد بعض تكالي  االكتتام المتعخقة ب  دار ووائق الت مين الجديدا كتكالي  اكتتام مججخةا وتتف  في قائمة 

كدالي ا ويمكدن ذات العالقة. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعخقة بالربحية المستقبخية لووائق التامين هذها ف ن  يمكن ا سراع فدي إتفداء هدذه الت

 .الدي لن يتتخم ذل  إجراء إتفاء إضافي في 

 اختبار كفاية المطلوبات 

ء ايتبار كفاية المتخوبات لخت كد من كفايدة متخوبدات عقدود التد مين. بعدد ي دم تكدالي  االكتتدام المججخدة ذات إجرا يتما بتاريد نهاية ك  فترا ماليةا

يرات ا دارا العالقددة ب سددتيدام التقددديرات الحاليددة لختدددفقات النقديددة المسددتقبخية لعقددود التدد مين. وعنددد إجددراء هددذه االيتبدداراتا يددتم إسددتيدام لفضدد  تقددد

وذل  بشتم تكالي  االسدتحواذ المججخدةا  الدي مستقبخية وم اري  إدارا ومعالجة المتالبات. يحم  لو عجز مباشرا عخى قائمة ية اللختدفقات النقد

 وبعد ذل  يجنم مي ص لخيسائر الناتجة عن ايتبار كفاية المتخوبات.
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 م المالية لقوائإيضاحات حول ا

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 4

 األقساط المكتسبة ودخل العموالت

عخى لساس نسبي عخى مدإل فترات ووائق التد مين التدي تي دها. تمود  لقسدات التد مين غيدر المكتسدبة  الدي دي  في قائمة ترح  لقسات الت مين إلى ال

 ت مين المكتتبة المتعخقة بفترا التغتية سارية المفعو . ات الالح ة في لقس

 
قعددة تمودد  نتددائج االكتتددام اؤقسددات المكتسددبة وديدد  اؤتعددام والعمددوالت ناق دداً المتالبددات المسددددا وم دداري  االكتتددام اؤيددرإل والمتالبددات المتو

ً المسددتحقة المتعخقددة بالسددنةا بعددد ي ددم المبددالغ الياضددعة  عددادا التدد مينا ن مي ددص اليسددائر المسددتقبخية المتوقعددة عددن ووددائق التدد مين السددارية  اق ددا

 المفعو .

 يتم ت جي  العموالت المدينة عخى عقود إعادا ت مين وإتفاءها بتريقة القست الوابت عخى فترا عقود إعادا الت مين.

 ك قسددات غيددر مكتسددبةا ويددتم ت جيخهدداهايددة السددنة الماليدة ن بعدددمددا ل باؤيتددار السداريةوالتددي تتعخددق وديد  العمولددة لقسددات التدد مين المحددتفظ بهددا  تظهدر

 التالية : ب ستعما  الترت

 .لكافة فئات الت مين اؤيرإل عدد اؤيام الفعخية •

 بالنسبة لخشحن البحروا ف ن اؤقسات غير المكتسبة تمو  اؤقسات المكتتبة يال  الوالوة لشهر اؤييرا من السنة المالية الحالية. •

محددا سخفاً بالنسبة لخت مين الهندسي وذل  لخمياتر التي تزيدد عدن سدنة. وتبقداً لعمخيدة ا حتسدام هدذه يدتم اكتسدام اقسدات اقد  يدال  تسام عمخية اح •

 السنة اؤولى وتزداد تدريجياً مع نهاية فترا وويقة الت مين.

 

 دخل عموالت

 .لفعخييتم إوبات دي  العموالت من الودائع ؤج  عخى لساس مبدل العائد ا

 
 االحتياطي النظامي 

مدن  %100من  دافي ديد  السدنة إلدى االحتيداتي النظدامي إلدى لن يبخدغ هدذا االحتيداتي  %20وفقاً لخنظام اؤساسيا يجم عخى الشركة لن تحو  

 .2018ديسمبر  31رلس الما . ونظراً لخيسائر المتراكمةا ف ن  لم يتم إجراء مو  هذا التحوي  عن السنة المنتهية في 
 

 ريخ التداول تا

المالية بتاريد التدداو  )لو التداريد الدذو تختدزم فيد  الشدركة  تيتم اوبات او التوق  عن إوبات كافة العمخيات االعتيادية المتعخقة بشراء وبيع الموجودا

تخدم لن يدتم سدداد تخد  الموجدودات تدي تتبشراء او بيدع الموجدودات(. العمخيدات االعتياديدة المتعخقدة بشدراء وبيدع الموجدودات الماليدة هدي العمخيدات ال

 يال  فترا زمنية تنص عخيها االنظمة او تخ  المتعار  عخيها في السوت.

 

 العمالت األجنبية

الموجددودات ويددتم تحويدد   المعددامالت. إجددراءالتحويدد  السددائدا عنددد  ب سددعارالددا السددعودو  إلددى التددي تددتم بددالعمالت اؤجنبيددةيددتم تحويدد  المعددامالت 

تددرج كافدة  ذل  التداريد.الا السعودو باؤسعار السائدا في  إلى كما في تاريد قائمة المركز المالي اؤجنبيةبالعمالت  النقدية المسجخةوبات والمتخ

 .قائمة الدي  فروقات التحوي  في
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 ة إيضاحات حول القوائم المالي

 2018ديسمبر  31سنة المنتهية في لل

 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 4

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

نيد   تتم مقا ة الموجودات والمتخوبات المالية ويدرج  افي المبخغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي مخزم وعندما يكون لددإل الشدركة

بات عخى اساس ال افي او بيع الموجودات وتسديد المتخوبات في آن واحد. ال يتم مقا ة االيرادات والم داري  فدي لمتخولتسوية الموجودات مع ا

 إال اذا كان ذل  متخوباً لو مسموحاً من قب  المعايير المحاسبية او تفسيراتها. الدي قائمة 

 

 المعلومات القطاعية

يندتج عند  إيدرادات وتتكبدد عخيد  م داري  ولد  معخومدات ماليدة منف دخة متاحدة يدتم تقييمهدا  الدذو يعتبر القتاع التشغيخي عن ر من عنا ر الشركة

ن بانتظام من قب  رئيس العمخيدات والدذو يقدرر التريقدة التدي يدتم بموجبهدا تي ديص المدوارد وتقدويم اؤداء. وؤغدراض إداريدة ا تتكدون الشدركة مد

 ت تشغيخية كما يخي: قتاعاوحدات عم  حسم منتجاتها ويدماتهاا ولديها ستة 

 الت مين ال حي ويشم  الت مين عخى التكالي  التبية واؤدوية وجميع اليدمات والمستخزمات التبية والعالجية. •

 ت مين المركبات ا ويقوم بتغتية اليسائر وااللتزامات المتعخقة بالمركبات ويستونى من ذل  مياتر النق . •

 وعمخيات الت مين اؤيرإل التي تندرج ضمن هذا النوع من الت مين. قالحريت مين الحريقا ويقوم بتغتية مياتر  •

كدائنا وغيرهدا الت مين الهندسيا ويقوم بتغتية مياتر لعما  البناءا وا نشاءات واؤعما  الميكانيكية والكهربائية وا لكترونيةا وتوق  اآلالت والم •

 ين.من عمخيات الت مين التي تندرج ضمن هذا النوع من الت م

 لت مين البحروا ويقوم بتغتية مياتر البضائع في التريق وسديارات النقد  عخدى التدرت الرئيسدية ولندواع التد مين اؤيدرإل التدي تنددرج ضدمن هدذها •

 الفئة.

 فروع الت مين اؤيرإلا ويشم  فروع الت مين التي لم يتم ذكرها آنفاً. •

  

لماليدة م قياسهاا في بعض النواحيا ب دورا ميتخفدة عدن الدربح  لو اليسدارا فدي القدوائم اتي يتيتم تقييم لداء القتاع عخى لساس الربح لو اليسارا وال

 المرفقة. 

بدنفس  لم تحدل لية معامالت بين القتاعات يال  السدنة. وفدي حالدة توقدع حددول ليدة معامخدةا ف نهدا تدتم وفقداً ؤسدعار التحويد  بدين القتاعداتا وتدتم

  إيدرادات وم داري  ونتدائج القتداع عخدى التحدويالت بدين القتاعدات والتدي يدتم حدذفها عخدى مسدتوإل تشدتم شروت التعام  مدع اؤتدرا  اؤيدرإل.

 القوائم المالية لخشركة.
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  حكمهمافي النقد و   - 5

  2018 

 باللاير السعودي  

 ايضاحات 
 اإلجمالي  عمليات المساهمين  التأمين عمليات

       

 25,573  -  25,573  نقد في ال ندوت

 -  -  -  شيكات برسم ا يداع

 55,485,809  46,404  55,439,405 5.1 حسابات جارية لدإل البنو 

 35,208,511  35,208,511  - 5,1 ودائع ؤج 

  55,464,978  35,254,915  90,719,893 

 

  2017 

 باللاير السعودي  

 ايضاحات 
 اإلجمالي  عمليات المساهمين  التأمين عمليات

       

 948,922  -  948,922  نقد في ال ندوت

 162,922  -  162,922  شيكات برسم ا يداع

 24,297,638  39,688  24,257,950 5.1 حسابات جارية لدإل البنو 

 124,585,193  104,585,193  20,000,000 5,1 ودائع ؤج  

  45,369,794  104,624,881  149,994,675 

 

كمدا فدي نهايدة جد  يوجدد ودائدع ؤبدين يدوم واحدد ووالودة لشدهر وذلد  حسدم المتتخبدات النقديدة لخشدركةا يتم ايداع الودائع ؤج  لفترات تتراو  مدا   5,1

 تددودع سددنوياً(. %1.92:  2017ديسددمبر  31). سددنوياً  %3.2 بنسددبة متوسددتن الودائددع ؤجدد  ديدد  عمددوالت يا ددة بمعددد  عدد حقددقا تالسددنة 

ة الحسددابات الجاريددة والودائددع ؤجدد  لدددإل لتددرا  ليددرإل ذات ت ددني  ائتمدداني جيددد. إن القيمددة الدفتريددة المف ددح عنهددا اعدداله تقددارم القيمددة العادلدد

 لي.بتاريد قائمة المركز الما

 

 الودائع ألجل - 6

ديد  عمدوالت يا دة بمعدد  متوسدت  عدن الودائدع ؤجد   تحقدقتم إيداع الودائع ؤج  لفترات تزيد عن والوة لشهر مدن تداريد اقتنائهدا اؤ دخيا ي

 (.% 2.74: 2017ديسمبر  31سنوياً ) %3.40 بنسبة 

يددة المف ددح عنهددا اعدداله تقددارم القيمددة العادلددة بتدداريد قائمددة لدفترتددودع الودائددع ؤجدد  لدددإل لتددرا  ليددرإل ذات ت ددني  ائتمدداني جيددد. إن القيمددة ا

 المركز المالي.
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

    المدينة، صافيأقساط التأمين وذمم معيدي التأمين   -7
      

 ملخص اقساط التأمين وارصدة اعادة التأمين المدينة, موضح ادناه :

 
  2018 2017 
 بالا السعودو باللاير السعودي  

 143,342,692 178,091,134  حامخي ووائق ت مين

 (60,119,419) (70,622,946)  ناق ا: مي ص ديون مشكو  في تح يخها

  107,468,188 83,223,273 

    

 28,471,381 11,840,864  ا إعادا ت مين مدينة لر د

 ناق اً: مي ص الديون المشكو  في تح يخها
 

(6,130,815) (3,691,278) 

  5,710,049 24,780,103 

 108,003,376 113,178,237  إجمالي لقسات الت مين ولر دا إعادا الت مين المدينةا  افي

 

 تح يخها يال  السنة لحامخي ووائق الت مين هي كالتالي: و  فيإن الحركة في مي ص الديون المشك 7.1

  2018  2017 

 بالا السعودو  باللاير السعودي  

 63,494,680  60,119,419  المي ص بداية السنة

 2,184,463  10,503,527  المحم  يال  السنة

 (5,559,724)  -  يال  السنةالديون المستبعدة 

 60,119,419  70,622,946  7,2                                          ةالمي ص نهاية السن
 

 معيدو الت مين هي كالتالي:لإن الحركة في مي ص الديون المشكو  في تح يخها يال  السنة  7.2

  2018  2017 

 بالا السعودو  باللاير السعودي  

 851,737  3,691,278  المي ص بداية السنة

 2,839,541  2,439,537  السنةيال  المحم  

 -  -  يال  السنةالديون المستبعدة 

 3,691,278  6,130,815                                              المي ص نهاية السنة

 

 ديسمبر: 31فيما يخي  بياناً ب عمار لقسات الت مين ولر دا إعادا الت مين المدينة كما في  7.3

  سعوديباللاير ال 

 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 
 

 

 المجموع

 30أقل من 

  يوم

 إلى 31من 

 يوما   90

متأخرة السداد ومنخفضة 

 القيمة

2018 189,931,998 25,184,762  22,549,981 142,197,255 

2017 171,814,073 25,265,934  21,780,333 124,767,806 

 
ير من العمالء بشك  لساسي في الممخكة العربية السعودية با ضافة إلى شركات ت مين وإعادا ت مين بشك  دد كبتت ل  لقسات الت مين المدينة من ع

اؤجنبية. ال لساسي في لوروبا والممخكة العربية السعودية. ال تتضمن لقسات الت مين ولر دا إعادا الت مين المدينة عخى لية مبالغ مستحقة بالعمالت 

%(. با ضافة إلى ذل  ا 16: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31% من اؤقسات المدينة كما في 12ة يزيد عن لشرك يوجد ر يد لفرد لو

 (%46: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31من اؤقسات المدينة كما في  %46عمالء  10تشك  لر دا لكبر 

 
 مين المدينة مت يرا السداد وغير منيفضة القيمة بالكام . ليس من سياسة ا التتتوقع الشركةا وبناءاً عخى اليبرا السابقةا تح ي  اؤقسات ولر د

 الشركة الح و  عخى ضمانات بش ن اؤقسات المدينةا وبالتالي ف ن معظمها بدون ضمانات.
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018بر ديسم 31للسنة المنتهية في 

 

 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة -8

  2018  2017 

 بالا السعودو  باللاير السعودي  

 14,366,530  10,044,087  يناير 1الر يد في 

 22,865,874  22,915,525  المدفوعة يال  السنة

 (27,188,317)  (24,568,148)  المتف ا يال  السنة

 10,044,087  8,391,464  ديسمبر 31الر يد في 

 

 

 أقساط التأمين غير المكتسبة -9

 باللاير السعودي   

 2017  2018  ايضاح 

 195,888,837  141,778,458  9,1                          إجمالي لقسات الت مين غير المكتسبة في بداية السنة 

 141,778,458  149,401,689   9,1                      إجمالي لقسات الت مين غير المكتسبة كما في نهاية السنة 

 54,110,379  (7,623,231)                       التغير في اجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

      

 60,949,992  50,611,534  9,1            ح ة معيدو الت مين من اؤقسات غير المكتسبة في بداية السنة 

 50,611,534  51,490,197  9,1         ن اؤقسات غير المكتسبة كما في نهاية السنة مين مح ة معيدو الت 

 (10,338,458)  878,663   التغير في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 43,771,921  (6,744,568)   التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي
 

 ن وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبةلتأميحركة اجمالي اقساط ا 9.1

 2018  2017 

  افي  ح ة معيدو الت مين  إجمالي  صافي  حصة معيدي التأمين  إجمالي 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
 

 ا سعودو  ا سعودو  ا سعودو

 134,938,845  (60,949,992)  195,888,837  91,166,924  (50,611,534)  141,778,458 االفتتاحيالر يد 

اؤقسات المكتتبة 

 206,762,632  (107,628,329)  314,390,961  238,829,610  (111,957,606)  350,787,216  يال  السنة

اؤقسات المكتسبة 

 (250,534,553)  117,966,787  (368,501,340)  (232,085,042)  111,078,943  (343,163,985) يال  السنة

 91,166,924  (50,611,534)  141,778,458  97,911,492  (51,490,197)  149,401,689 الر يد اليتامي
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 مطالبات تحت التسوية -10

  2018 

 باللاير السعودي  

 الصافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي  

 148,735,217  (69,248,856)  217,984,073  متالبات مدفوعة

 806,118  (135,905)  942,023  متالبات مجنبة يال  السنة 

 (8,617,128)  (2,885,000)  (5,732,128)  متالبات متكبدا وغير مبخغ عنها يال  السنة

 140,924,207  (72,269,761)  213,193,968  لمتالبات المتكبدا يال  السنةا

 40,441,597  (41,354,993)  81,796,590  يناير 1متالبات تحت التسوية كما في 

 56,283,126  (5,274,725)  61,557,851  يناير 1متكبدا وغير مبخغ عنها كما في 

  143,354,441  (46,629,718)  96,724,723 

       

 41,247,715  (41,490,898)  82,738,613  ديسمبر 31متالبات تحت التسوية كما في 

 47,665,998  (8,159,725)  55,825,723  ديسمبر 31متكبدا وغير مبخغ عنها كما في 

  138,564,336  (49,650,623)  88,913,713 

 7,811,010  3,020,905  4,790,105  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
 

 

  2017 

 بالا السعودو  

 ال افي  ح ة معيدو الت مين  ا جمالي  

 143,895,404  (87,965,453)  231,860,857  متالبات مدفوعة 

 (7,141,643)  25,373,387  (32,515,030)  متالبات مجنبة يال  السنة 

 (3,235,999)  7,137,000  (10,372,999)  نةمتالبات متكبدا وغير مبخغ عنها يال  الس

 133,517,762  (55,455,066)  188,972,828  المتالبات المتكبدا يال  السنة

 47,583,239  (66,728,380)  114,311,619  يناير 1متالبات تحت التسوية كما في 

 59,519,126  (12,411,725)  71,930,851  يناير  1مبخغ عنها كما في  متكبدا وغير

  186,242,470  (79,140,105)  107,102,365 

       

 40,441,597  (41,354,993)  81,796,590  ديسمبر 31متالبات تحت التسوية كما في 

 56,283,126  (5,274,725)  61,557,851  ديسمبر 31متكبدا وغير مبخغ عنها كما في 

  143,354,441  (46,629,718)  96,724,723 

 10,377,642  (32,510,387)  42,888,029  ي المتالبات تحت التسويةا  افيف غيرالت

 

 جدول تطوير المطالبات -11

نها في تاريد ك  يبين الجدو  المتالبات المتكبدا المتراكمة والتي تشم  كالً من المتالبات المتكبدا المتراكمة والمبخغ عنها والمتالبات الغير مبخغ ع

 ة إلى ك  المدفوعات المتراكمة حتى تاريي . ضافقائمة مركز ماليا با

التكخفة النهائية تهد  الشركة إلى ا حتفاظ باحتياتيات مناسبة فيما يتعخق ب عما  الت مين تحسباً لخمتالبات المستقبخية. كخما تتورت المتالبات لت بح 

ات المتف ا إلى االحتياتيات المتعخقة بسنة الحادل الحالية عندما يكون تياتيمجكداا يتم إتفاء تخ  االحتياتيات المتعخقة بها. تقوم الشركة بنق  االح

تتور المتالبات غير مكتم  ويشتم  عخى شكو  جوهرية متعخقة بالتكخفة النهائية لتخ  المتالبات.
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31ة في للسنة المنتهي

 

 )تتمة( جدول تطوير المطالبات -11

 إن تحخي  إجمالي المتالبات تبقاً لسنوات الحادل هي كاالتي :

 2016 2015 وما قبلها 2014 باإلجمالي  2018

 

2017 2018 

 

 المجموع

 بالرياالت السعودية  تاريخ الحادث

       التكخفة النهائية المقدرا لخمتالبات: 

  5,880,638,222  284,551,725 263,873,704 363,704,227 520,716,905 4,447,791,661 لحادلسنة افي نهاية 
  3,780,355,186  - 198,399,505 289,720,809 423,483,829 2,868,751,043 بعد سنة 
  3,602,147,242  - - 289,417,810 426,209,948 2,886,519,484 بعد سنتين

  3,293,734,608  - - - 422,027,143 2,871,707,465 بعد والل سنوات

  2,881,478,153  - - - - 2,881,478,153 بعد لربع سنوات 

  4,075,874,336    284,551,725 198,399,505 289,417,810 422,027,143 2,881,478,153 التكخفة الحالية لخمتالبات المتراكمة 
  3,937,310,001    182,207,468 187,053,119 282,878,533 414,705,043 2,870,465,838 يي م: المدفوعات المتراكمة حتى تاريي 

  138,564,335        102,344,257 11,346,386 6,539,277 7,322,100 11,012,315 اجمالي المتالبات تحت التسوية واالحتياتيات تبقا لقائمة المركز المالي

 

 2015 2014 وما قبلها2013 باإلجمالي  2017

 

2016 2017 

 

 المجموع

 بالرياالت السعودية  تاريخ الحادث

       التكخفة النهائية المقدرا لخمتالبات: 

 3,029,637,836 263,873,704 363,704,227 520,716,905 583,043,822 1,298,299,178 في نهاية سنة الحادل
 2,740,725,024 - 289,720,809 423,483,829 505,355,958 1,522,164,428 بعد سنة 
 2,527,445,825 - - 426,209,948 516,252,445 1,584,983,432 بعد سنتين

 2,117,753,033 - - - 515,740,416 1,602,012,617 بعد والل سنوات

 1,598,881,070 - - - - 1,598,881,070 بعد لربع سنوات 

 3,094,425,947 263,873,704 289,720,809 426,209,948 515,740,416 1,598,881,070 التكخفة الحالية لخمتالبات المتراكمة 
 (2,951,071,506) (168,341,751) (276,184,867) (411,187,081) (507,692,384) (1,587,665,423) يي م: المدفوعات المتراكمة حتى تاريي 

 143,354,441 95,531,953 13,535,942 15,022,867 8,048,032 11,215,647 لياجمالي المتالبات تحت التسوية واالحتياتيات تبقا لقائمة المركز الما
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 )تتمة( جدول تطوير المطالبات -11

 كاالتي :ل هي المتالبات تبقاً لسنوات الحاد  افيإن تحخي  

 لمجموعا 2018 2017 2016 2015 وما قبلها 2014 بالصافي   2018

 بالرياالت السعودية  تاريخ الحادث

       التكخفة النهائية المقدرا لخمتالبات: 

  879,152,742  186,003,350 125,819,182 101,862,536 94,107,505 371,360,168 في نهاية سنة الحادل

  884,775,607  - 80,728,133 79,298,619 121,015,886 603,732,969 بعد سنة 

  938,287,295  - - 79,992,254 120,012,062 738,282,978 بعد سنتين

  796,586,493  - - - 117,542,409 679,044,084 بعد والل سنوات

  680,834,023  - - - - 680,834,023 بعد لربع سنوات 

  1,145,100,169  186,003,350 80,728,133 79,992,254 117,542,409 680,834,023 المتراكمة  الباتالتكخفة الحالية لخمت

  1,056,186,458  120,877,493 74,532,047 74,684,409 112,757,517 673,334,992 يي م: المدفوعات المتراكمة حتى تاريي 

  88,913,712  65,125,857 6,196,086 5,307,845 4,784,892 7,499,031 ركز المالية الماجمالي المتالبات تحت التسوية واالحتياتيات تبقا لقائم
 

 

 المجموع 2017 2016 2015 2014 وما قبلها2013 بالصافي   2017

 بالرياالت السعودية  تاريخ الحادث

       التكخفة النهائية المقدرا لخمتالبات: 

 1,531,747,177 165,367,884 218,479,163 319,438,855 258,215,380 570,245,895 في نهاية سنة الحادل

 1,299,510,550 - 179,109,273 301,361,200 258,395,368 560,644,709 بعد سنة 

 1,149,718,532 - - 305,635,101 263,990,961 580,092,470 بعد سنتين

 851,728,601 - - - 265,268,819 586,459,782 بعد والل سنوات

 588,427,793 - - - - 588,427,792.79 بع سنوات عد لرب

 1,503,808,870 165,367,884 179,109,273 305,635,101 265,268,819 588,427,793 التكخفة الحالية لخمتالبات المتراكمة 

 1,407,084,145 99,671,618 170,427,788 295,317,464 259,899,169 581,768,106 يي م: المدفوعات المتراكمة حتى تاريي 

 96,724,725 65,696,266 8,681,485 10,317,637 5,369,650 6,659,687 اجمالي المتالبات تحت التسوية واالحتياتيات تبقا لقائمة المركز المالي
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018مبر ديس 31للسنة المنتهية في 
 

 مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى -12

 2018 

 باللاير السعودي 

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ً  3,087,380  -  3,087,380 م اري  مدفوعة مقدما

 2,665,327  -  2,665,327 دفعات مقدمة لموردين

 1,578,106  -  1,578,106 ضمانات بنكية

 1,142,552  -  1,142,552 ذمم موظفين

 3,512,630  -  3,512,630 رسوم تر  والل تبية مججخة

 1,739,746  1,479,337  260,409 عموالت مستحقة

 50,100  -  50,100 ليرإل

 12,296,504  1,479,337  13,775,841 
 

 2017 

 باللاير السعودي 

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

ً ي  مدم ار  3,615,345  -  3,615,345 فوعة مقدما

 1,604,528  -  1,604,528 دفعات مقدمة لموردين

 1,547,248  -  1,547,248 ضمانات بنكية

 953,120  -  953,120 ذمم موظفين

 3,317,900  -  3,317,900 رسوم تر  والل تبية مججخة

 901,277  619,042  282,235 عموالت مستحقة

 97,925  -  97,925 ليرإل

 11,418,301  619,042  12,037,343 
 

 الممتلكات والمعدات، صافي -13

 

تحسينات 

المباني 

 المستأجرة

األثاث 

 المركبات والمفروشات

 أجهزة الحاسب اآللي

 المجموع  والمعدات المكتبية

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

      :التكلفة

  21,185,469   12,249,905   316,990   5,578,208   3,040,366  2017ير ينا 1كما في 

  1,779,552   738,893     -   117,073   923,586  اضافات يال  السنة

 (280,744)  (138,560)  (50,700)  (91,484)     -  االستبعادات يال  السنة 

  22,684,277   12,850,238   266,290   5,603,797   3,963,952  2017ديسمبر  31كما في 

  3,107,500   2,389,363   166,360   398,397   153,380  ا ضافات يال  السنة

    -     -     -     -     -  االستبعادات يال  السنة 

  25,791,777   15,239,601   432,650   6,002,194   4,117,332  2018ديسمبر  31كما في 

      :ك المتراكمستهالاال

  16,146,939   10,380,598   295,600   4,931,133   539,608  2017يناير  1كما في 

  1,809,502   896,157   6,000   657,659   249,686  المحمل للسنة

 (274,844)  (138,560)  (50,700)  (85,584)     -  االستبعادات يال  السنة 

  17,681,597   11,138,195   250,900   5,503,208   789,294  2017 ديسمبر 31كما في 

  1,639,400   687,574   33,727   575,022   343,077  المحم  لخسنة

 (76,036)  -    -  (76,036)     -  استبعادات يال  السنة

  19,244,961   11,825,769   284,627   6,002,194   1,132,371  2018ديسمبر  31كما في 

       افي القيمة الدفترية

  6,546,816   3,413,832   148,023     -   2,984,961  2018ديسمبر  31كما في 

  5,002,680   1,712,043   15,390   100,589   3,174,658  2017ديسمبر  31كما في 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 قوائم المالية ول الإيضاحات ح

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 مبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى -14

 2018 

 باللاير السعودي 

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 18,497,379  -  18,497,379 مستحق لموردين ووستاء

 398,465  -  398,465 ضريبة استقتاع مستحقة

 294,718  -  294,718 ال حي لضمانمستحقات مجخس ا

 395,835  395,835  ¤ - م اري  وبدالت حضور مجخس ا دارا

 3,126,779  142,335  2,984,444 ليرإل

 22,175,006 ¤  538,170  22,713,176 

 

 2017 

 باللاير السعودي 

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 11,666,259  -  11,666,259 مستحق لموردين ووستاء

 2,698,858  -  2,698,858 ضريبة استقتاع مستحقة

 302,443  -  302,443 مستحقات مجخس الضمان ال حي

 308,835  308,835  ¤ - م اري  وبدالت حضور مجخس ا دارا

 4,869,374  142,334  4,727,040 ليرإل

 19,394,600 ¤  451,169  19,845,769 

 

 المكتسبة ن غيرعموالت إعادة التأمي -15

  2018  2017 

 بالا السعودو  باللاير السعودي  

 5,879,397  4,918,767  يناير 1في 

 11,956,181  24,841,003  عموالت مستخمة يال  السنة

 (12,916,811)  (25,122,803)  عموالت مكتسبة يال  السنة

 4,918,767  4,636,967  ديسمبر 31في 
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 أمين العربية التعاونيةة التشرك

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 استثمارات  -16

 من اآلتي: االستثماراتتتكون 

 

لاير   61,396,872   مبلغ حتى تاريخ اإلستحقاق  تظهر السندات في قائمة المركز المالي بالقيمة المطفأة. بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات المقتناة *

 لاير سعودي (.  63,708,250:  2017ديسمبر  31سعودي ) 

 

 مليات المساهمين:لعالمتاحة للبيع فيما يلي تحليال لمكونات االستثمارات  -أ

 

 كاآلتي: مليات المساهمينلعالمتاحة للبيع  االستثماراتأن حركة  -

 2018  2017 

    

 74,572,125  139,871,042 يناير  1في الرصيد 

 239,065,455   7,735,992  اضافات

 (174,983,764)  (43,571,065)  اإلستبعادات

 650,538  (1,250,519) الفترة خالل محققة  أرباح

 566,688  (1,675,991) التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

 -  (1,999,975) أعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع 

 139,871,042  99,109,484 مبر ديس 31الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 ديسمبر 31 

 لاير سعودي

 2017ديسمبر  31 

 لاير سعودي

 
عمليات 

 التأمين

 عمليات

 اإلجمالي المساهمين 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 يجمالاإل المساهمين

 102,133,042 102,133,042 -  62,121,484 62,121,484 - استثمارات متاحة للبيع

إستثمارات مقتناه حتى 

 63,842,688 37,738,000 26,104,688  63,092,688 36,988,000 26,104,688 تاريخ اإلستحقاق*

 165,975,730 139,871,042 26,104,688  125,214,172 99,109,484 26,104,688 اإلجمالي

  اإلجمالي دولي   محلي  

 2018 2017  2018 2017 2018 2017 

        
 66,730,449 34,747,818 6,468,380 3,183,005  60,262,069 31,564,813 صناديق استثمارية

 33,479,516 25,450,589 8,027,861 6,027,765  25,451,655 19,422,824  سندات

 1,923,077 1,923,077 - -  1,923,077 1,923,077 أسهم

 102,133,042 62,121,484 14,496,241 9,210,770  87,636,801 52,910,714 مالياإلج
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( استثمارات -16

 مين:لعمليات التاالمقتناه حتى تاريخ االستحقاق فيما يلي تحليال لمكونات االستثمارات  -ب

 

 فيما يلي تحليال لمكونات االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق لعمليات المساهمين: -

 

ً ) %3,38( حسم وكالة موديز. بخغ معد  سعر الفائدا 3ل/1جميع السندات لعاله مدرجة وم نفة )ل (. يمتد تاريد %3,38: 2017ديسمبر  31سنويا

. تظهر السندات في قائمة المركز المالي بالقيمة المتف ا. بخغت القيمة العادلة لإلستومارات المقتناا حتى تاريد 2024السندات حتى عام هذه  استحقات

  ا سعودو(.  26,272,097: 2017ديسمبر  31) 2018ديسمبر  31ا سعودو كما في  25,361,292 ا ستحقات مبخغ 

 

 كاآلتي:اه حتى تاريخ االستحقاق لعمليات التامين لمقتنا أن حركة االستثمارات -

 2018  2017 

    

 26,467,313  26,104,688 يناير  1في الرصيد 

 -  - اضافات

 (362,625)  - اإلستبعادات

 26,104,688  26,104,688 ديسمبر  31الرصيد في 

 

 كاآلتي مينلمساهالمقتناه حتى تاريخ االستحقاق لعمليات ا أن حركة االستثمارات -

 2018  2017 

    

 25,905,044  37,738,000 يناير  1الرصيد في 

 11,832,956   اضافات

 -  (750,000) اإلستبعادات

 37,738,000  36,988,000 ديسمبر  31الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي  دولي   محلي  

 2018 2017  2018 2017 2018 2017 

 26,104,688 26,104,688 1,125,000 1,125,000  24,979,688 24,979,688 سندات ذات عائد ثابت 

 - - - -  - - سندات ذات عائد متغير 

 26,104,688 26,104,688 1,125,000 1,125,000  24,979,688 24,979,688 اإلجمالي

 اإلجمالي  دولي   محلي  

 2018 2017  2018 2017 2018 2017 

 32,738,000 31,988,000 4,467,750 3,717,750  28,270,250 28,270,250 سندات ذات عائد ثابت 

 5,000,00 5,000,000 - -  5,000,000 5,000,000 سندات ذات عائد متغير 

 37,738,000 36,988,000 4,467,750 3,717,750  33,270,250 33,270,250 اإلجمالي
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

 )تتمة( استثمارات -16

 يعرض الجدو  التالي تحخي  لادوات المالية المسجخة بالقيمة العادلة وفقاً لختسخس  الهرمي لخقيمة العادلة: -ج

  2018 
 باللاير السعودي  
 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  

         للبيع لمتاحةاالستثمارات ا
 34,747,818  -  25,396,794  9,351,024  استومارية ناديق 

 25,450,589  -  -  25,450,589  سندات 
 1,923,077  1,923,077  -  -  لسهم

 إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع
 

34,801,613  25,396,794  1,923,077  62,121,484 

 

  2017 
 وبالا السعود  
 ا جمالي  المستوإل الوالل  المستوإل الواني  لمستوإل اؤو ا  

         االستومارات المتاحة لخبيع
 66,730,449  -  23,946,336  42,784,113   ناديق استومارية

 33,479,516  -  -  33,479,516  سندات 
 1,923,077  1,923,077  -  -  لسهم

 يعإجمالي االستومارات المتاحة لخب
 

76,263,629  23,946,336  1,923,077  102,133,042 

 

 

 الوديعة النظامية -17

ً  وذل  المدفوع الما  رلس من %10 النظامية الوديعة تمو   يمكن ال. السعودية العربية الممخكة في التعاوني الت مين شركات مراقبة نظام لمتتخبات وفقا

 . السعودو ربيالع قدالن مجسسة موافقة بدون النظامية الوديعة هذه سحم

 

 رأس المال  -18

ا سدعودو  10مخيدون سدهم  بقيمدة اسدمية قددرها  26,5سدعودو  ويتكدون مدن  ا مخيون 265 بالكام  والمدفوع والم در ب  الم ر  الما  يبخغ  رلس

مخيدون ا  265ما  الشدركة بمبخدغ ا راس بالتو ية بزياد 2018ديسمبر  20هذا وقد  در قرار مجخس ا دارا بتاريد .2017و  2018لك  سهم  لعامي 

 سعودو عن تريق تر  اسهم حقوت لولوية وسيتبع هذا القرار كافة القوانين المن وص عخيها في اؤنظمة والخوائح ذات العالقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31ة في لمنتهيللسنة ا

 

 المصاريف العمومية واإلدارية -19

 2018 2017 

 بالا السعودو باللاير السعودي 

  عمليات التأمين 
عمليات 
  عمخيات الت مين االجمالي المساهمين

عمخيات 
 المساهمين

 ا جمالي 

 44,184,225 -  44,184,225 43,254,732 -  43,254,732 تكالي  موظفين

 3,037,181 -  3,037,181 3,147,522 -  3,147,522 را  ورقابةلي  إشتكا

 9,351,968 -  9,351,968 7,751,954 -  7,751,954 م اري  ادارا متالبات 

 3,688,798 -  3,688,798 3,335,032 -  3,335,032 قرتاسية ومتبوعات

 357,886 15,600  342,286 238,651 5,200  233,451 دعاية واعالن 

 3,369,185 95,000  ¤ 3,274,185 3,035,240 77,500  ¤ 2,957,740 ام قانونية ومهنية لتع

 4,156,219 409,257  3,746,962 3,868,108 255,785  3,612,323 إيجارات 

 1,809,502 -  1,809,502 1,563,364 -  1,563,364 (13استهال  )إيضا  

 2,522,001 -  2,522,001 2,892,603 -  2,892,603 م اري  ت مين

 1,675,007 -  1,675,007 1,746,755 -  1,746,755 إت االت

 784,508 161,450  623,058 675,676 56,500  619,176 سفر واقامة

 1,675,585 1,675,585  - 1,022,500 1,022,500  - م اري  وبدالت حضور مجخس ا دارا

 3,187,215 -  3,187,215 (2,178,363) -  (2,178,363) ةم اري  ضريبة استقتاع وضريبة القيمة المضاف

 282,163 154,548  127,615 659,892 123,717  536,175 لتعام بنكية 

 3,410,184 70,022  3,340,162 2,181,606 26,117  2,155,489 ليرإل

 71,627,953 ¤  1,567,319 73,195,272 80,910,165 ¤  2,581,462 83,491,627 

 

 دخل المستحقةضريبة الالزكاة و -20

 أ ( الزكاة 

 يتكون وعاء الزكاا مما يخي:

  2018  2017 
 ا سعودو  لاير سعودي  

 265,000,000  265,000,000  رلس الما  

 64,641,337  72,487,604  ¤ مي  ات

 (9,071,542)  (10,524,253)  ممتخكات ومعداتا  افي

 (1,923,077)  (1,923,077)  استومارات متاحة لخبيع

 (40,000,000)  (40,000,000)  وديعة نظامية 

 (10,044,087)  (8,391,464)  تكالي  اكتتام ووائق ت مين مججخة

 (45,874,310)  (12,229,842)  يسائر متراكمة

  264,418,968  222,728,321 

 27,011,578  18,467,131  الياضع لخزكاا  المعد  الدي 

 249,739,899  282,886,099  وعاء الزكاة
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل المستحقة -20

 الزكاة للسنة
 2017  2018  تتكون الزكاا المحمخة لخسنة  من اآلتي:

 سعودو ا  ديلاير سعو  

ح ة المساهمين المجسسين السعوديين والجمهور العام من وعاء الزكاا بواقع 
68.60% 

¤  

194,059,864  171,321,571 

 4,283,039  4,851,497  %2.5الزكاا لخسنة بواقع 

 
 ب (  ضريبة الدخل

 
 2017  2018  تتكون ضريبة الدي  المحمخة لخسنة  من اآلتي:

 و سعودا  لاير سعودي  

 %31.40بواقع   ح ة المساهمين غير السعوديين من  افي دي  السنة المعد 
 )بعد احتسام اليسائر المتراكمة(

 

3,954,038  3,478,577 

 695,715  790,808  %20ضريبة الدي  بواقع 

 4,978,754  5,642,305  الزكاا وضريبة الدي  لخسنة 
 

مخيون ا  5,630,373 : 2017ا سعودو ) 6,038,117قدره  2018ديسمبر  31لخسنة المنتهية في الضريبة حمخت الشركة مبخغ تقديرو لخزكاا و

 سعودو(.

 الحركة في المخصص خالل السنة ج(    

 كانت الحركة في مي ص الزكاا وضريبة الدي  لخسنة كاآلتي:
 

  2018  2017 

 ا سعودو  لاير سعودي  

 5,478,802  4,978,754  المي ص بداية السنة 

 5,630,373  5,856,327  المحم  لخسنة 

 (6,130,421)  (5,120,974)  المدفوع يال  السنة

  5,714,107  4,978,754 

 

 الربوط الزكوية والضريبية د(  

ا كما 2017ديسمبر  31المنتهية في المالية الشركة إقراراتها الضريبية / الزكوية إلى الهيئة العامة لخزكاا والدي  لجميع السنوات حتى السنة قدمت 

إلى  2008. لجرت الهيئة الربوت الضريبية / الزكوية لخشركة لخسنوات من 2017ديسمبر  31استخمت الشركة شهادا مقيدا لخسنة المالية المنتهية في 

لسعودو في االستومارات في محفظة الجانم ا. قدمت الشركة اعتراض عخى عدم سما  الهيئة ضمن ربوتها بحسم المبالغ التي تمو  ح ة 2011

ً انها قد  2010ا سعودو في مستحقات العام  1,600,000( البالغة 4882501االسهم المحخية المدرجة وكذل  حسم قيمة االي ا  رقم ) )عخما

ها. وال يزا  االعتراض قيد الدراسة من إقرارات والتي تالبت الشركة بحسمها ضمنلُقرت مسبقا من قب  لجنة االعتراض الزكوية الضريبية ا بتدائية( 

 حتى اآلن. 2016إلى  2012قب  الخجنة ا ستئنافية الضريبية العخياا ولم تستخم الشركة الربوت النهائية من الهيئة لخسنوات من 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31في لمنتهية للسنة ا

 

 وأرصدتها عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال -21

 أ ( عمليات التأمين

 فيما يخي تفا ي  المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة يال  السنة ولر دتها في نهاية السنة:

  2017ديسمبر  31   2018ديسمبر  31  طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة

ارا جخدددددددددددددس ا دلعضددددددددددددداء م

 والشركات التي يموخونها
 

 6,844,678  لقسات الت مين  -

 

5,002,744 

 
 

 672,209  متالبات مدفوعة  -
 

1,541,083 

       

 4,321,405  4,583,109  مزايا ق يرا االج    كبار موظفي االدارا 

 156,182  154,129  مكاف ا نهاية اليدمة   

       

ن لبندددا -يدددةشدددركة التددد مين العرب

 )مساهم(

 ر يد مسدد الى شركة  - 
 الت مين العربية     

 

309,242 

 

1,240,808 

 
 م اري  مدفوعة من قب  شركة  - 

 الت مين العربية عن الشركة     
 

- 
 

850,067 

 
 م اري  مدفوعة بالنيابة عن شركة  - 

 الت مين العربية     
 

- 
 
- 

       

م اري  مدفوعة بالنيابة عن شركة الت مين    -  هم(شركة الت مين اؤردنية )مسا

 اؤردنية

 

- 

 

- 

 
  عمخيات إعادا ت مينا  افي - 

6,950 
 

3,198 

 

 

 ديسمبر: 31نش ت عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله اؤر دا التالية كما في 

  2018  2017 

 ا سعودو  لاير سعودي  

 (19,507)  312,929))  مساهم -نلبنا -شركة الت مين العربية

 83,346  83,346  مساهم –شركة الت مين اؤردنية 

 63,839  (229,583)  مستحقات من اترا  ذات عالقة

 1,147,143  1,718,052  لعضاء مجخس ا دارا والشركات التي يموخونها

 523,247  530,197  ذمة إعادا ت مين مستحقة عخى  شركة الت مين االردنية
 

 عمليات المساهمينب ( 

 تعويضات مجلس االدارة 

 :  السنةفيما يخي بياناً لتعويضات مجخس ا دارا يال  

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31  

 ا سعودو  لاير سعودي  

     

 1,675,585  1,022,500  مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 مة سعودية(ركة مساه)ش

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 مكافأة نهاية خدمة الموظفين -22

يخيدص الجددو  التدالي مكوندات . وقد اسدتيدمت تريقدة ائتمدان الوحددا المقددرا. 2018ديسمبر  31قامت الشركة بتقييم مكاف ا نهاية اليدمة إكتوارياً كما في 

 المركز المالي: وفي قائمة التامينعمخيات لالدي  الشام   قائمة دي  عمخيات الت مين والمبالغ المعتر  بها في قائمة دمة المعتر  بها في هاية الين مكافاا

  2017ديسمبر  31   2018ديسمبر  31 

 ا سعودو  لاير سعودي  الماليالمبالغ المدرجه في بيان المركز 

 -  -  اليتةالقيمة العادلة ؤ و  

 9,934,778  10,616,288  القيمة الحالية لمكافات نهاية اليدمة

  10,616,288  9,934,778 

 

  2017ديسمبر  31   2018ديسمبر  31 لمكافأه نهاية الخدمةالحركة في القيمة الحالية 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 7,064,466  9,934,779  في بداية السنة مكافات نهاية اليدمة

 3,258,156  1,589,236  خفة اليدمة الحاليةتك

 329,638  350,144  تكخفة الفوائد

 444,077  )6,117(  اعادا قياس مكاف ه نهاية اليدمة

 (1,161,558)  (1,251,754)  المدفوعة المزايا

 9,934,779  10,616,288  السنة نهايةفي  المزايا لمحدداات القيمة الحالية لاللتزاما

 

 

 حددةافأة المتقييم التزام وافتراضات المك

د   المتوقع يستند االلتزام بموجم هذه اليتة عخى افتراضات متنوعة )"االفتراضات االكتوارية"( بما في ذل  تقدير معد   الي م ومعد   التضيم والمع

يعتي إجمالي المدفوعات  كك  مما لخزيادا في اؤجور ولعمار التقاعد العادية.  بناًء عخى االفتراضات ا يتم تقدير التدفقات النقدية لموظفي الشركة

كتوارية من فترا المتوقعة يال  السنوات المستقبخية ا والتي يتم ي مها لخو و  إلى االلتزام في تاريد التقرير. قد تجور لو تغييرات في االفتراضات اال

 ارية لخفترا. ارا اكتوإلى ليرإل عخى تحديد االلتزام المقدَّر في تاريد التقرير ا والذو يتم احتساب  كربح لو يس

 كالتالي: 2018ديسمبر 31االفتراضات االكتوارية الرئيسية )فيما يتعخق بجدو  مكافآت الموظفين( المستيدمة في التقييم في 

  2017ديسمبر  31   2018ديسمبر  31   األساسية ةكتواريألا اإلفتراضات

  ٪3.58  ٪4.52   معد  الي م

 ٪3  ٪3   معد  زيادا الرواتم

 سنة  60  سنة  60    تقاعد التبيعيسن ال
 

 يتم تحديد االفتراضات المتعخقة بالوفيات في المستقب  عخى لساس المشورا ا كتوارية وفقًا لإلح ائيات المنشورا واليبرا في المنتقة.

 

 2017ديسمبر  31  2018ديسمبر  31 (في قائمة الدخل عمليات التأمين)المعترف بها  يف مكافاه نهاية الخدمةمصار

 لاير سعودي لاير سعودي 
 3,258,156 1,589,236  كخفة اليدمة الحاليةت

 329,638 350,144  تكخفة الفوائد

  1,939,380 3,587,794 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31هية في نة المنتللس
 

 تعهدات وااللتزامات المحتملة -23

 

 الدعاوى القضائية أ(

القانونيينا تعتقد  نكما هو الحا  بالنسبة لغالبية شركات الت مينا تقام دعاوإل عخى الشركة يال  دورا لعمالها العادية. وبناءاً عخى ن يحة المستشاري

 يكون لها لور جوهرو عخى دي  الشركة لو وضعها المالي.ضايا لن القالشركة ب ن المح خة النهائية لهذه 

 ب ( االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية

: 2017)   2018ا سعودو وسو  يتم تحمخها في عام   3,481,297يبخغ الحد اؤدنى لدفعات ا يجار المستقبخية لقاء استيدام مباني الشركة 

 ا سعودو(. 4,258,245

 

 لتزامات المحتملةج ( اإل

ا سعودو( ل الح مقدمي يدمات  1,547,248: 2017ا سعودو  ) 1,578,106بخغت  الضمانات البنكية   2018ديسمبر  31بتاريد 

اليرإل وجودات اوالتي ت ن  تحت بند الم اري  المدفوعة مقدما والم -وقد قام البن  باحتجاز تخ  القيمة من حسام الشركة الجارإل لدي  متنوعة 

 (12.)ايضا  رقم في قائمة المركز المالي

 االحتياطي النظامي -24

مدن  %20ج( مدن الالئحدة التنفيذيدة لشدركات التدامين مدن مجسسدة النقدد العربدي السدعودو ا يدتم تحويد   2) 70وفقاً لخنظام اؤساسي لخشدركة والمدادا 

مدن رلس المدا . إن  %100اء مود  هدذا التحويد  عنددما يبخدغ االحتيداتي   عن إجدر افي دي  السنة إلى االحتياتي النظامي. ويجوز لخشركة التوق

 .2018ديسمبر  31االحتياتي النظامي غير قاب  لختوزيع. نتيجة لخيسائر المتراكمة لم يتم هذا التحوي  لخسنة المنتهية في 

 

 ربح  السهم األساسي والمخفض    -25

عخى متوست عدد اؤسهم العادية  السنةوذل  بتقسيم  افي دي    2018و  2017 مبرديس 31ي ف تين المنتهيلخسنتين ربح  السهم  احتسامتم 

 مخيون سهم. 26,5والبالغة  يال  السنةالم ر  بها والم درا 

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   - -26

لمتاحة لخبيعا واالستومارات المقتناا حتى تاريد ومارات اتشتم  الموجودات والمتخوبات المالية عخى النقدية وشبة النقديةا والودائع ؤج ا واالست

يراً عن االستحقاتا والمدينينا والدائنينا وبعض الموجودات والمتخوبات اؤيرإل. إن القيمة العادلة لخموجودات والمتخوبات المالية ال تيتخ  كو

 كخفة.قيمتها الدفتريةا فيما عدا اؤدوات المالية غير المتداولة حيل تقيد بالت
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 المعلومات القطاعية -27

ة وموجوداتها ومتخوباتها كما هو ات الشركتماشياً مع تريقة إعداد التقارير الدايخية بالشركةا اعتمدت ا دارا القتاعات التشغيخية بالنسبة لنشات

 مبين لدناه.

 

 تشغيخية.ال تشم  نتائج القتاعات التشغيخية توزيع الم اري  العمومية وا داريةا وإيرادات الت مين اؤيرإل وا يرادات اؤيرإل عخى القتاعات ال

 

رات المقتناا حتى تاريد االستحقاتا ولقسات ت مين ولر دا ا ستوماال تشم  موجودات القتاعات توزيع النقدية وشب  النقديةا والودائع ؤج ا و

عمخيات إعادا الت مين المدينة والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقةا والم اري  المدفوعة مقدماً والموجودات اؤيرإلا والمبالغ المستحقة من 

 المساهمينا والممتخكات والمعداتا  افيا عخى القتاعات التشغيخية.

 

متخوبات القتاعات توزيع الذمم الدائنةا وذمم معيدو الت مينا المبالغ المستحقة والمتخوبات اؤيرإلا والمبالغ المستحقة إلى عمخيات  ال تشم 

 خية.جهات ذات عالقةا ومكاف ا نهاية اليدمة لخموظفينا وتوزيعات الفائض المستحقة عخى القتاعات التشغي الىالمساهمينا والمبالغ المستحقة 
 

 في عنها   بالا ميت ملو يمکرالتا المبدل علی لخرئيس التشغيخي و انع القرار لمي  ةا رغي تمازااللتوا عةوزلما رغي وداتجولما  تسجي ميت

 .ل لةذات ا تاعاتلقا راإت

 فيما يخي القتاعات التشغيخية المحددا ؤغراض ا بال  ؛

 ت مين التبي لخشركات واؤفراد  تبي

 رات لخشركات واؤفرادين السيات م  سيارات

 حريق  حريق

 بناء  هندسي

 بحرو  بحرو

 ت مين التيران, وت مين الحوادل العام   ليرإل
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 يلية )تتمة(ات التشغالقطاع - 27

 عمليات التأمين 

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي  2018 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 

 لاير سعودي القطاعات التشغيلية

        موجودات 

 51,490,197 6,536,729 3,313,446 6,486,296 11,321,434 - 23,832,292 حصة معيدي التامين من األقساط غير المكتسبة

 41,490,898 8,250,581 5,700,332 7,032,681 3,016,592 6,741,435 10,749,277 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 8,159,725 1,942,725 545,000 1,083,000 680,000 - 3,909,000 حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

  8,391,464   854,268   331,355   654,189   1,061,717   2,741,903   2,748,032  اكتتاب مؤجلة تكاليف 

 299,004,570 - - - - - - موجودات غير موزعة

 41,238,601 9,483,338 16,079,743 15,256,166 9,890,133 17,584,303 408,536,854 

        

        مطلوبات

 149,401,688 9,987,695 4,644,639 8,170,856 12,466,443 44,880,823 69,251,232 كتسبةين غير مأقساط تأم

 4,636,967 205,948 1,001,446 1,421,915 2,007,658 - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 82,738,613 12,364,870 6,909,569 9,182,195 3,182,089 27,877,162 23,222,728 مطالبات تحت التسوية

 55,825,723 3,148,723 933,000 1,522,000 801,000 40,861,000 8,560,000 مطالبات متكبدة وغير ملغ عنها 

 10,799,000 - - 722,000 271,000 2,678,000 7,128,000 إحتياطي عجز أقساط التأمين

 105,134,863 - - - - - - مطلوبات غير موزعة

 108,161,960 116,296,985 18,728,190 21,018,966 13,488,654 25,707,236 408,536,854 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 27

 عمليات التأمين 

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات لصحيا  2017 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 لاير سعودي القطاعات التشغيلية

        موجودات 

  50,611,534   7,885,071   3,229,742   8,991,484   10,361,728   -   20,143,509  حصة معيدي التامين من األقساط غير المكتسبة

  41,354,993   5,547,742   7,244,455   8,869,928   2,534,481   7,368,038   9,790,349  التسوية  لبات تحتحصة معيدي التأمين من المطا

  5,274,725   843,725   839,000   751,000   1,012,000  -  1,829,000  حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

  10,044,087   881,096   504,384   750,836   798,106   2,438,478   4,671,187  تكاليف اكتتاب مؤجلة 

 290,598,327       موجودات غير موزعة

  36,434,045   9,806,516   14,706,315   19,363,248   11,817,581   15,157,634   397,883,666  

        

        مطلوبات 

  141,778,458   12,014,354   4,732,915   10,184,030   10,961,950   47,780,013   56,105,196  أقساط تأمين غير مكتسبة

  4,918,767   254,391   947,283   1,687,425   2,029,668   -   -  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

  81,796,590   8,290,665   9,577,058   10,110,275   3,214,163   31,406,589   19,197,840  مطالبات تحت التسوية

  61,557,851   1,303,723   1,392,000   906,000   1,468,000   50,569,000   5,919,128  مطالبات متكبدة وغير ملغ عنها 

 3,756,000 - - - - - 3,756,000 إحتياطي عجز أقساط التأمين

 104,076,000       مطلوبات غير موزعة

  84,978,164  129,755,602  17,673,781   22,887,730  16,649,256   21,863,133  397,883,666 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -27

 2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

 لاير سعودي 

     اإليرادات
 

  

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 

  

 350,787,216 11,533,364 12,678,806 15,901,458 24,144,841 135,625,096 150,903,651 مباشر -

        : لمسندةلتامين اأقساط إعادة ا

 (88,921,085) (7,401,915) (8,247,978) (11,003,488) (20,974,280) - (41,293,424) دولي 

 (13,973,951) (632,657) (919,202) (1,160,467) (938,269)  (10,323,356) محلي 

 (9,062,570) - (1,119,880) (4,179,227) (756,996) (3,006,467) - مصاريف فائض الخسارة

 238,829,610 3,498,792 2,391,746 (441,724) 1,475,296 132,618,629 99,286,871 صافي أقساط التامين المكتتبة

التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، 
 (6,744,568) 678,315 171,980 (492,013) (544,786) 2,899,189 (9,457,253) صافي

 232,085,042 4,177,107 2,563,726 (933,737) 930,510 135,517,818 89,829,618 بةصافي أقساط التامين المكتس

 25,122,803 3,140,608 4,287,815 7,148,653 3,888,007 - 6,657,720 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 257,207,845 7,317,715 6,851,541 6,214,916 4,818,517 135,517,818 96,487,338 إجمالي اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (217,984,073) (3,386,671) (3,327,067) (7,017,516) (769,986) (92,848,530) (110,634,303) إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 69,248,856 2,535,555 2,101,075 5,804,848 634,571 2,552,141 55,620,666 المدفوعة

 (148,735,217) (851,116) (1,225,992) (1,212,668) (135,415) (90,296,389) (55,013,637) صافي المطالبات المدفوعة

التغير في المطالبات تحت التسوية، 

 7,811,010 (2,117,366) 1,288,367 (1,193,168) 849,185 12,610,823 (3,626,831) صافي

 (140,924,207) (2,968,482) 62,375 (2,405,836) 713,770 (77,685,566) (58,640,468) بدةصافي المطالبات المتك

 (24,568,148) (1,178,031) (1,589,619) (1,719,787) (1,702,542) (8,403,745) (9,974,424) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

 (7,043,000) - - (722,000) (271,000) (2,678,000) (3,372,000) التغير في احتياطي عجز االقساط

 (172,535,355) (4,146,513) (1,527,244) (4,847,623) (1,259,772) (88,767,311) (71,986,892) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

        

 84,672,490 3,171,202 5,324,297 1,367,293 3,558,745 46,750,507 24,500,446 صافي ربح اإلكتتاب

        إيرادات تشغيل أخرىوفات( / )مصر

 (12,943,064)       مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (71,627,953)       مصاريف إدارية وعمومية

 730,901       دخل عمولة

أرباح / )خسائر( بيع استثمارات متاحة 
 -       للبيع 

 940,287       توزيعات ارباح

تشغيل  إجمالي إيرادات / )مصروفات(

 (82,899,829)       خرىأ

 1,772,661       صافي فائض عمليات التأمين
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة( -27

 2017ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي لتشغيليةقطاعات اال

 الريال السعودي 

 اإليرادات
       

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
       

 314,390,961 13,059,791 13,778,577 19,186,052 17,428,063 113,996,200 136,942,278 مباشر -

        ة:أقساط إعادة التامين المسند

 (93,258,232) (8,502,559) (8,649,728) (15,833,352) (15,272,908) - (44,999,685) دولي 

 (7,767,972) (636,760) (735,981) (681,244) (864,452)  (4,849,535) محلي 

 (6,602,125) - (562,000) (1,479,800) (634,200) (3,926,125) - مصاريف فائض الخسارة

 206,762,632 3,920,472 3,830,868 1,191,656 656,503 110,070,075 87,093,058 مين المكتتبةساط التاصافي أق
التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، 

 43,771,921 (116,526) 408,461 547,511 (98,725) 30,445,022 12,586,178 صافي

 250,534,553 3,803,946 4,239,329 1,739,167 557,778 140,515,097 99,679,236 صافي أقساط التامين المكتسبة

 12,916,811 2,070,684 3,356,279 3,809,181 3,680,667 - - عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 263,451,364 5,874,630 7,595,608 5,548,348 4,238,445 140,515,097 99,679,236 إجمالي اإليرادات

        

        تابتكاليف ومصاريف اإلكت

 (231,860,857) (3,215,897) (6,872,276) (7,583,133) (21,978,040) (102,923,242) (89,288,269) إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 87,965,453 2,555,404 5,068,018 6,323,807 20,839,241 3,372,043 49,806,940 المدفوعة

 (143,895,404) (660,493) (1,804,258) (1,259,326) (1,138,799) (99,551,199) (39,481,329) عةت المدفوصافي المطالبا

 10,377,642 (850,464) 578,074 2,135,608 1,522,614 7,565,960 (574,150) التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (133,517,762) (1,510,957) (1,226,184) 876,282 383,815 (91,985,239) (40,055,479) صافي المطالبات المتكبدة

 (3,756,000) - - - - - (3,756,000) التغير في احتياطي االقساط

 (27,188,317) (739,800) (1,258,482) (1,738,365) (1,289,740) (8,415,807) (13,746,123) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

 (164,462,079) (2,250,757) (2,484,666) (862,083) (905,925) (100,401,046) (57,557,602) بإجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتا

        

 98,989,285 3,623,873 5,110,942 4,686,265 3,332,520 40,114,051 42,121,634 صافي ربح اإلكتتاب

        )مصروفات( / إيرادات تشغيل أخرى

 (5,024,004)       مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (80,910,165)       مصاريف إدارية وعمومية

 448,103       دخل عمولة

 -       أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع 

  1,427,687        توزيعات ارباح

إجمالي إيرادات / )مصروفات( تشغيل 

 (84,058,379)       أخرى

 6,9014,930       صافي فائض عمليات التأمين 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 معلومات اضافية  -28

 قائمة المركز المالي    -

 لاير سعودي 

  2017ديسمبر  31 2018 ديسمبر 31 

 األجمالي عمليات المساهمين لتأمينعمليات ا األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       الموجودات

 149,994,675 104,624,881 45,369,794 90,719,893 35,254,915 55,464,978 ما في حكمهانقدية وال
 108,003,376 - 108,003,376 113,178,237 - 113,178,237 مدينة، صافيالتأمين التأمين وذمم معيدي الأقساط 

 50,611,534 - 50,611,534 51,490,197 - 51,490,197 ين من األقساط غير المكتسبة دي التأمحصة معي

 41,354,993 - 41,354,993 41,490,898 - 41,490,898 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 
المتكبدة غير حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المبلغ عنها

8,159,725 - 8,159,725 5,274,725 - 5,274,725 

 10,044,087 - 10,044,087 8,391,464 - 8,391,464 تكاليف إكتتاب مؤجلة
 - - - - - - اقساط فائض الخسارة المؤجلة 

 165,975,730 139,871,042 26,104,688 125,214,172 99,109,484 26,104,688 إستثمارات

 74,635,649 - 74,635,649 75,413,349 - 75,413,349 المساهمين عمليات من مستحقة مبالغ
 63,839 - 63,839 - - - مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

 12,037,343 619,042 11,418,301 13,775,841 1,479,337 12,296,504 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 

 70,000,000 50,000,000 20,000,000 166,576,020 156,576,020 10,000,000 ودائع ألجل
 5,002,680 - 5,002,680 6,546,816 - 6,546,816 ممتلكات ومعدات، صافي

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

 1,991,630 1,991,630 - 2,789,616 2,789,616 - الوديعة النظامية استثمارعوائد 

 734,990,261 337,106,595 397,883,666 743,746,228 335,209,372 408,536,856 إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات

 42,281,347  42,281,347 49,148,719 - 49,148,719  ذمم دائنة

 19,845,769 451,169 19,394,600 22,713,176 538,170 22,175,006 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 29,654,500 - 29,654,500 21,464,201 - 21,464,201 ذمم معيدي التأمين

 141,778,458 - 141,778,458 149,401,689 - 149,401,689 أقساط تأمين غير مكتسبة

 4,918,767 - 4,918,767 4,636,967 - 4,636,967 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
 81,796,590 - 81,796,590 82,738,613 - 82,738,613 مطالبات تحت التسوية

 61,557,851 - 61,557,851 55,825,723 - 55,825,723 تكبدة غير المبلغ عنهاطالبات مم

 3,756,000 - 3,756,000 10,799,000 - 10,799,000 إحتياطي عجز أقساط تأمين
 74,635,649 74,635,649 - 75,413,349 75,413,349 - التأمين عمليات إلى مستحقة مبالغ

 4,978,754 4,978,754 - 5,714,107 5,714,107 - زكاة وضريبة دخل مستحقة

 9,934,778 - 9,934,778 10,616,288 - 10,616,288 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 - - - 229,583 - 229,583 عالقة ذات جهات إلى مستحقة مبالغ

 1,991,630 1,991,630 - 2,789,616 2,789,616 - الوديعة النظامية استثمارعوائد 

 477,130,093 82,057,202 395,072,891 491,491,031 84,455,242 407,035,789  لمطلوباتإجمالي ا

       
       الفائض المتراكم 

 3,254,853 - 3,254,853 1,939,028 - 1,939,028 توزيعات الفائض المستحقة

 (444,077) - (444,077) (437,960) - (437,960) خسارة إكتوارية لبرامج محددة المزايا

 479,940,869 82,057,202 397,883,667 492,992,099 84,455,242 408,536,857 جمالي المطلوبات والفائض المتراكم ا

       

       حقوق المساهمين

 265,000,000 265,000,000 - 265,000,000 265,000,000 - رأس المال
 (5,302,669) (5,302,669) - (7,921,941) (7,921,941) - خسائر متراكمة

 (4,647,939) (4,647,939) - (6,323,930) (6,323,930) - إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات متاحة للبيع

 255,049,392 255,049,392 - 250,754,129 250,754,129 - إجمالي حقوق المساهمين

       

 734,990,261 337,106,594 397,883,667 743,746,228 335,209,371 408,536,857 إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 معلومات اضافية )تتمة( -28

 قائمة الدخل  -
 لاير سعودي 

  2017 ديسمبر 31تهية في المن نة للس  2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة  

 عمليات التأمين 

عمليات 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين اإلجمالي المساهمين

       اإليرادات

       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 314,390,961 - 314,390,961 350,787,216 - 350,787,216 مباشر -

       ة:أقساط إعادة التامين المسند

 (93,258,232) - (93,258,232) (88,921,085) - (88,921,085) دولي 

 (7,767,972) - (7,767,972) (13,973,951) - (13,973,951) محلي 

 (6,602,125) - (6,602,125) (9,062,570) - (9,062,570) مصاريف فائض الخسارة

 206,762,632 - 206,762,632 238,829,610 - 238,829,610 صافي أقساط التامين المكتتبة

التغير في أقساط التامين غير المكتسبة، 
 43,771,921 -- 43,771,921 (6,744,568) - (6,744,568) صافي

 250,534,553 - 250,534,553 232,085,042 - 232,085,042 صافي أقساط التامين المكتسبة

 12,916,811 - 12,916,811 25,122,803 - 25,122,803 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 263,451,364 - 263,451,364 257,207,845 - 257,207,845 إجمالي اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (231,860,857) - (231,860,857) (217,984,073) - (217,984,073) إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 87,965,453 - 87,965,453 69,248,856 - 69,248,856 دفوعةالم

 (143,895,404) - (143,895,404) (148,735,217) - (148,735,217) صافي المطالبات المدفوعة

 10,377,642 - 10,377,642 7,811,010 - 7,811,010 التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (133,517,762) - (133,517,762) (140,924,207) - (140,924,207) صافي المطالبات المتكبدة

 (27,188,317) - (27,188,317) (24,568,148) - (24,568,148) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

 (3,756,000) - (3,756,000) (7,043,000) - (7,043,000) التغير في احتياطي عجز اقساط التامين 

 (164,462,079) - (164,462,079) (172,535,355) - (172,535,355) بإجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتا

       

 98,989,285 - 98,989,285 84,672,490 - 84,672,490 صافي ربح اإلكتتاب

       

       )مصروفات( /إيرادات تشغيل أخرى

 (5,024,004) - (5,024,004) (12,943,064) - (12,943,064) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (83,491,627) (2,580,763) (80,910,165) (73,195,272) (1,567,319) (71,627,953) مصاريف إدارية وعمومية

  672,941   224,838   448,103   4,686,511   3,955,610  730,901 دخل عمولة

  650,538   650,538     -  (1,250,519)  (1,250,519)  - أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

 - -    -  (1,999,975)  (1,999,975)  - أعباء انخفاض استثمارات متاحة للبيع

  5,517,550   4,089,863   1,427,687   3,625,942   2,685,655  940,287 توزيعات ارباح

إجمالي )مصروفات( / إيرادات تشغيل 

 (81,674,602) 2,383,777 (84,058,379) (81,076,377) 1,823,452 (82,899,829) أخرى

 17,314,683 2,383,777 14,930,906 3,596,113 1,823,452 1,772,661 اجمالي الفائض الفترة 

ربح الفترة المنسوب إلى عمليات 

 - 13,437,816 (13,437,816) - 1,595,395 (1,595,395) المساهمين

 17,314,683 15,821,593 1,493,090 3,596,113 3,418,847 177,266 صافي الربح للفترة

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 معلومات اضافية )تتمة( -28

 قائمة الدخل الشامل  -

 لاير سعودي 

  2017 ديسمبر 31ي منتهية فال للسنة  2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 17,314,683 15,821,593 1,493,090 3,596,113 3,418,847 177,266 السنةصافي ربح 

       إيرادات شاملة أخرى:

يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى  ال بنود
    : ة الدخلقائم

   

اكتوارية لبرامج  (سائرأرباح )خ -

 (444,077) 6,117 - 6,117 محددة
- 

(444,077) 
       

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
       : قائمة الدخل

       االستثمارات المتاحة للبيع: -

 566,688 566,688  (1,675,991) (1,675,991) - صافي التغير في القيمة العادلة  -
 17,437,294 16,388,281 1,049,013 1,926,239 1,742,856 183,383 دخل الشامل للفترة إجمالي ال
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 تمة(علومات اضافية )تم  -28

 قائمة التدفقات النقدية  -
 لاير سعودي 

 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في  2018 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين اإلجمالي  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 17,314,683 15,821,592 1,493,091 3,596,113 3,418,847 177,266 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

        السنةصافي ربح 

       

       التعديالت للبنود غير النقدية:

 1,809,502 - 1,809,502 1,564,364 - 1,564,364 الممتلكات والمعدات استهالكات

  -  (1,000) - (1,000) ارباح بيع ممتلكات ومعدات

 (535,720) - (535,720) 12,943,064 - 12,943,064 كوك في تحصيلهامخصص ديون مش

)أرباح( / خسائر بيع استثمارات متاحة 

 (1,126,413) (650,538) (475,875) 1,250,519 1,250,519  للبيع

  -  1,999,975 1,999,975  انخفاض استثمارات متاحة للبيع اعباء

 3,587,794 - 3,587,794 1,939,380 - 1,939,380 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 16,623,074 6,669,341 23,292,415 5,878,792 15,171,054 21,049,846 

التغيرات في الموجودات واألصول 

       التشغيلية
 19,360,791 - 19,360,791 (18,117,924) - (18,117,924) أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة

ألقساط غير حصة معيدي التأمين من ا

 10,338,458 - 10,338,458 (878,662) - (878,662) سبة المكت

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 32,510,387 - 32,510,387 (135,905) - (135,905) التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  -  (2,885,000) - (2,885,000) المتكبدة غير المبلغ عنها

 4,322,443 - 4,322,443 1,652,623 - 1,652,623 تاب مؤجلةتكاليف إكت

 - -  - - - مصاريف فائض الخسارة المؤجلة

 (392,039) - (392,039) 63,839 - 63,839 مبالغ مستحقة من جهة ذات عالقة

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 

 2,325,910 538,466 1,787,444 (1,738,498) (860,295) (878,203) أخرى 

 (3,516,839) - (3,516,839) 6,867,373 - 6,867,373 ذمم دائنة 

دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات 

 308,434 308,434  2,867,406 87,000 2,780,406 أخرى

 (7,159,694) - (7,159,694) (8,190,300) - (8,190,300) ذمم معيدي التأمين

 (54,110,379) - (54,110,379) 7,623,230 - 7,623,230 أقساط تأمين غير مكتسبة

 (960,630) - (960,630) (281,800) - (281,800) عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 (42,888,029) - (42,888,029) 942,023 - 942,023 مطالبات تحت التسوية

 - -  (5,732,128) - (5,732,128) مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 3,756,000 - 3,756,000 7,043,000 - 7,043,000 واحتياطيات اخرى احتياطي عجز اقساط

 - -  (1,493,091) - (1,493,091) توزيعات الفائض المستحقة

 (16,637,565) - (16,637,565) 229,583 - 229,583 عالقة ذات جهات إلى مستحقة مبالغ

النقد من / )المستخدم في( االنشطة 

 (31,692,906) 16,017,954 (47,710,860) 11,128,184 5,896,046 5,232,138 التشغيلية

 (6,130,421) (6,130,421)  (5,302,764) (5,302,764)  زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 (1,161,558)  (1,161,558) (1,251,753)  (1,251,753) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

صافي النقد من/ )المستخدم في(  

 (38,984,885) 9,887,533 (48,872,418) 4,573,667 593,282 3,980,385 األنشطة التشغيلية

       
       االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (124,819,067) (64,081,692) (60,737,375) 35,835,071 35,835,071 - اضافات/استبعادات استثمارات

 93,962,105 72,439,105 21,523,000 (96,576,020) (106,576,020) 10,000,000 اضافات/استبعادات ودائع ألجل

 59,802,223 - 59,802,223 (3,107,500) - (3,107,500) اضافات ممتلكات ومعدات

صافي النقد من/ )المستخدم في(   

 28,945,261 8,357,413 20,587,848 (63,848,449) (70,740,949) 6,892,500 االستثماريةاألنشطة 

       شطة التمويلية النقدية من األن التدفقات

 - (8,708,956) 8,708,956 - 777,700 (777,700) مبالغ مستحقة من / الى المساهمين

صافي النقد من/ )المستخدم في(   

 - (8,708,956) 8,708,956 - 777,700 (777,700) األنشطة التمويلية

 (10,039,624) 9,535,990 (19,575,614) (59,274,782) (69,369,967) 10,095,185 صافي التغير في النقدية و ما في حكمها

 160,034,299 95,088,891 64,945,408 149,994,675 104,624,881 45,369,794 السنةالنقدية وما في حكمها، بداية 

 149,994,675 104,624,881 45,369,794 90,719,893 35,254,914 55,464,979 السنةالنقدية وما في حكمها، نهاية 

       علومات غير نقدية:م

صافي التغير في القيمة العادلة 

 566,688 566,688 - (1,675,991) (1,675,991) - المتاحة للبيع لالستثمارات
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 ر إدارة المخاط -29

 حوكمة المخاطر 29,1

الي تتمو  حوكمة المياتر اليا ة بالشركة في مجموعة من السياسات وا جراءات والوسائ  الرقابية المقررا التي تستيدم الهيك  التنظيمي الح

تة ا ستراتيجية المتعخقة ب دارا تي تتوافق مع اليلتحقيق اؤهدا  ا ستراتيجية. تتركز فخسفة الشركة في قبو  المياتر المرغوم بها والمعروفة وال

اميةا وقبو  المياتر والمعتمدا من مجخس ا دارا. تتعرض الشركة لمياتر الت مينا ومياتر إعادا الت مينا والمياتر المتعخقة بالمتتخبات النظ

ال ندوتا ومياتر لسعار السوتا  تا ومياتر لسعارومياتر االئتمانا ومياتر السيولةا ومياتر العمالت اؤجنبيةا ومياتر لسعار العموال

 وإدارا راس الما .

 
 هيك  إدارا المياتر

 تم ت سيس هيك  تنظيمي محكم داي  الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المياتر.

 
 مجخس ا دارا 

والسياسات لتحقيق اؤهدا  المحددا  اد ا ستراتيجياتإن مجخس ا دارا هو الجهة العخيا المسجولة عن حوكمة المياتر حيل يقوم بتقديم التوجي  واعتم

 لخشركة.

 
 ا دارا العخيا

 مياتر.ا دارا العخيا مسجولة عن العمخيات اليومية من لج  تحقيق اؤهدا  ا ستراتيجية ضمن سياسة محددا مسبقاً من قب  الشركة بش ن قبو  ال

 
 لجنة المراجعة وإدارا المراجعة الدايخية

ً من قب  إدارا المراجعة الدايخية والتي تقوم بالت كد من كفاية ا جراءات ومن االلتزام بهذه عمخيات إدارا الميتم تدقيق  ياتر داي  الشركة سنويا

إلى لجنة شرا ا جراءات. تقوم إدارا المراجعة الدايخية ببحل نتائج كافة عمخيات التقويم مع ا دارا العخياا وتقديم تقرير بالنتائج والتو يات مبا

 ة.المراجع

 فيما يخي مخي اً بالمياتر التي تواجهها الشركة والترت المتبعة من قب  ا دارا لختقخي  منها:

 مخاطر التأمين  ( أ

مات الت مين. ة اللتزاوتمو  المياتر المتعخقة بزيادا المتالبات الفعخية المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها بش ن اؤحدال المجمن عخيها عن القيمة الدفتري

ات تويخة كن لن يحدل ذل  بسبم تكرار المتالبات لو لن مبالغ المتالبات والمزايا الفعخية المدفوعة لو التتورات الالحقة التي تترل عخى المتالبويم

عن عقود الت مين المياتر الناجمة اؤج  تيتخ  عما كان متوقعاً. تتمو  لهدا  الشركة في ضمان توفر الموارد الكافية لتغتية هذه االلتزامات. تتركز 

 بشك  رئيسي في الممخكة العربية السعودية.
 

 تكرار المطالبات ومبلغها

لت مين يمكن لن يت ور تكرار المتالبات ومبخغها بالعديد من العوام . تقوم الشركةا بشك  رئيسيا بتغتية مياتر إكتتام عقود ت مين المركبات وا

اؤج  ؤن  يتما في العاداا ا بال  عن وسداد المتالبات يال  سنة واحدا من وقوع الحادل المجمن  عقود ت مين ق يراالتبي. تعتبر هذه العمخيات ك

 عخي . وهذا من ش ن  لن يساعد في التقخي  من مياتر الت مين.
 

 المركبات

دية وتبدي  لو إ ال  المركبات. تقوم الشركة ا وا  ابات الجسبالنسبة لخت مين عخى المركباتا تتمو  المياتر الرئيسية في المتالبات المتعخقة بالوفا

سنة. وبشك  رئيسيا ف ن معظم عقود المركبات تتعخق باؤفراد. كما  18الشام  فقت إلى المال  / السائق الذو يزيد عمره عن ب  دار ووائق الت مين 

لشركة تغتية إعادا ت مين لخحد من اليسائر المتعخقة ب و لبات. يوجد لدإل ايوجد لدإل الشركة إجراءات إدارا المياتر تتعخق بمراقبة تكالي  المتا

 ا سعودو. 750,000متالبة فردية ولغاية 
 

 التأمين الطبي

ويمكن تم ت ميم إستراتيجية الت مين التبي اليا ة بالشركة لضمان تنوع المياتر بشك  جيد من حيل نوع المياتر ومستوإل المزايا المجمن عخيها. 

تنوع القتاعات والمناتق الجغرافية وذل  لخت كد ب ن اؤسعار ت يذ بعين االعتبار الظرو  ال حية الحالية والمراجعة االعتيادية  حقيق ذل  من يال ت

البات ادا والنشتة لخمتلخمتالبات الفعخية وسعر المنتج وا جراءات التف يخية لمتابعة المتالبات. كما تقوم الشركة ب تباع سياسة تقوم عخى المتابعة الج

 وذل  لتغتية المياتر المستقبخية غير المتوقعة التي يمكن لن تجور سخباً عخى الشركة. 
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 إدارة المخاطر  )تتمة( -29

 تحليل الحساسية (ب

ه يوضح الحركات المحتمخة المعقولة في االفتراضات الرئيسية مو  نسبة اليسائر النهائية مع إبقاء جميع االفتراضات اؤيرإل وابتة إن التحخي  لدنا

 والتي يظهر آورها عخى  افي المتخوبات و افي الدي  كالتالي:

 باللاير السعودي    

 األثر على صافي الدخل  وباتر على صافي المطلاألث  التغير في االفتراضات  2018ديسمبر  31

 (2,320,850)  2,320,850  %10+   نسبة اليسارا النهائية

     - 10%  (2,320,850)  2,320,850 
 

 

  مخاطر إعادة التأمين (ج

لمحتمخة عخى غرار شركات الت مين اؤيرإلا تقوم الشركةا يال  دورا لعمالها العاديةا ب عادا الت مين لدإل لترا  ليرإل لتقخي  اليسائر المالية ا

ن هذه الترتيبات تجمن تنوع لكبر في اؤعما  وتسمح لإلدارا بمراقبة اليسائر المحتمخة التي قد تنش  لت مين الضيمة. إالتي قد تنش  عن متالبات ا

 عن المياتر الكبيرا وتجمن قدرات نمو إضافية. يتم جزء كبير من عمخيات إعادا الت مين بموجم اتفاقيات إعادا ت مينا وعقود إعادا ت مين

 ين فائض اليسارا.ايتياريةا وإعادا ت م

 
  تعرضها لمياتر اليسائر الضيمة الناشئة عن إفالس شركات إعادا الت مينا تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لشركات إعادا الت مينا يلتقخ

 ومراقبة تركيز مياتر االئتمان الناتجة في مناتق جغرافية ونشاتات وي ائص اقت ادية مماوخة لشركات إعادا الت مين.

 
تجاه حمخة الووائق. ونتيجة لذل  ا تبقى الشركة مختزمة تجاه حمخة الووائق بح تها  التزاماتهاالت مين المسندا ال تعفي الشركة من إتفاقيات إعادا  إن

ا الت مين. وفي هذ جم إتفاقيات إعاداومن المتالبات تحت التسوية المعاد الت مين عخيها بالقدر الذو لم ت  ب  شركة إعادا الت مين ب لتزاماتها بم

 ال ددا تتركز مياتر ا ئتمان في اآلتي:

  2018  2017 

 بالا السعودو  باللاير السعودي  

 4,704,939   6,216,258   الشرت اؤوست

 41,924,779   43,434,365   لوروبا

  49,650,623  46,629,718 

 

 المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية (د

نظمة المحخية في الممخكة العربية السعودية. إن هذه اؤنظمة ال تتتخم فقت الح و  عخى الموافقات ومراقبة شركة لمتتخبات اؤتيضع عمخيات ال

النشاتات فحسما ب  وتفرض بعض القيود مو  كفاية رلس الما  لتقخي  مياتر العجز وا فالس من قب  شركات الت مين ولتمكينها من سداد 

 .توقعة عند نشوئهاالتزاماتها غير الم

 

 

 

 

 

 

 

 بالا السعودو    

 الدي  اؤور عخى  افي  اؤور عخى  افي المتخوبات  التغير في االفتراضات  2017ديسمبر  31

 (2,505,345)  2,505,345  %10+   لنهائيةنسبة اليسارا ا

     - 10%  (2,505,345)  2,505,345 
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 مخاطر اإلئتمان 

كبد التر  اآلير ليسارا مالية. بالنسبة اا مما يجدو إلى تتمو  مياتر االئتمان عدم مقدرا تر  ما عخى الوفاء بالتزامات  بش ن لداا مالية م

لمركز لكافة فئات الموجودات المالية المقتناا من قب  الشركةا تمو  مياتر االئتمان الق وإل لخشركة القيمة الدفترية المف ح عنها في قائمة ا

 المالي.

 
 لها الشركة: ئتمان التي تتعرضفيما يخي بياناً بالسياسات وا جراءات الموضوعة لتقخي  مياتر ا 

 تقوم الشركة ب برام عقود الت مين وإعادا الت مين فقت مع جهات معتر  بها وذات سمعة جيدا. وتكمن سياسة الشركة ب ن ييضع كافة العمالء •

لت مين وإعادا تحقة بموجم عقود االذين تود التعام  معهم لختحقق والدراسة من الناحية ا ئتمانية. إضافة إلى ذل ا يتم مراقبة المبالغ المس

 الت مين ب ورا مستمرا لتقخي  تعرض الشركة لمياتر الديون المعدومة.

 تقوم الشركة بالحد من المياتر المتعخقة بالوكالء والوستاء وذل  بوضع حدود إئتمان لك  وكي  ووسيتا ومراقبة الذمم المدينة القائمة. •

امية لدإل بنو  محخية معتمدا من ا دارا. عخي ا وكشرت مسبقا يجم لن تكون البنو  ج  والوديعة النظتودع النقدية وشب  النقدية والودائع ؤ •

ة التي تودع لديها النقدية وشب  النقدية والودائع ؤج  والوديعة النظامية م نفة عخى لنها ذات مستوإل مقبو ا من حيل الضمانا يجكد متان

 وضعها المالي.

ً لخسياسة االستومارية المعتمدا من في ال ناديق والمحتدار استومارات الشركة  • افظ االستومارية من قب  المدير المسجو  عن االستومار تبقا

 لجنة االستومار. 

عة فيما يتعخق بمياتر ا ئتمان الناتجة عن الموجودات المالية اؤيرإلا تقوم الشركة بالتعام  فقت مع بنو  تجارية ذات مركز مالي قوو وسم •

 نية جيدا.ائتما
 

 مياتر إئتمان هامة داي  الشركة. تد تركيزاال يوج •

 
 يعرض الجدو  لدناه الحد اؤق ى لمياتر االئتمان لمكونات الموجودات ضمن قائمة المركز المالي :  

 2018  2017 

 بالا السعودو  باللاير السعودي 

 المساهمين عمخيات  عمخيات الت مين  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 39,688  24,420,872  46,404  55,439,405 ت جارية لدإل البنو حسابا
 4,585,19315  40,000,000  201,784,531  10,000,000 ودائع ؤج  

 -  108,003,376  -  113,178,237 لقسات ولر دا  إعادا ت مين مدينة,  افي
 102,133,043  -  62,121,485  - استومارات متاحة لخبيع

 619,042  11,418,302  1,479,337  12,296,504 ة مقدما وموجودات ايرإلم اري  مدفوع

 37,738,000  26,104,688  36,988,000  26,104,688 استومارات مقتناا حتى تاريد  االستحقات
 -  41,354,993  -  41,490,898 المتالبات تحت التسوية ح ة معيدو الت مين من 

المتكبدا غير   مين من المتالباتح ة معيدو الت
 -  5,274,725  -  8,159,725 المبخغ عنها

 266,669,457 ¤  302,419,757  256,576,956 ¤  295,114,966 

 

 

 



 

49 

 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 
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 ر  )تتمة(إدارة المخاط -29

 لسيولةمخاطر ا

 لة شهرياًا وتقوم ا دارا بالت كد من توفر السيولة الكافية لمواجهة لية التزامات عند نشوئها.تمو  مياتر السيولة عدم مقدرا الشركة عخى الوفاء بالتعهدات المتعخقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتم مراقبة متتخبات السيو

 في قائمة المركز الماليا فيما عدا مكاف ا نهاية اليدمة لخموظفينا السداد عند التخم. ت الشركةا الظاهراتستحق كافة متخوبا

 تواريخ االستحقاق

اءاً عخى التقديرات الزمنية ل افي المدفوعات النقدية من متخوبات التامين اريد االستحقات بنمتبقية. تحدد تويعكس الجدو  لدناه تواريد استحقات المتخوبات المالية اليا ة بالشركة وذل  عخى اساس االلتزامات التعاقدية غير المي ومة المتوقعة ال

 ستحقات وابت.ة. ليس لمكاف ا نهاية اليدمة لخموظفين تاريد إالمستحقة. تم إستوناء لقسات التامين الغير المكتسبة وعموالت إعادا الت مين غير المكتسبة من التحخي  حيل لنها ليست إلتزامات تعاقدي

 2018  2017 

 بالا السعودو  باللاير السعودي 

 إجمالي  لكور من سنة  لغاية سنة واحدا  إجمالي  أكثر من سنة  لغاية سنة واحدة 

            المطلوبات المالية لعمليات التأمين

 42,281,346  -  42,281,346  49,148,719  -  49,148,719 ذمم دائنة

 29,654,500  -  29,654,500  21,464,201  -  21,464,201 و الت مينذمم معيد

 -  -  -  229,583  -  229,583 مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة

 19,394,601  -  19,394,601  22,175,006  -  22,175,006 مبالغ مستحقة ومتخوبات ليرإل 

  81,796,590   -   81,796,590   82,738,613  -  82,738,613 متالبات تحت التسوية 

  61,557,851      61,557,851   55,825,723  -  55,825,723 متالبات متكبدا غير المبخغ عنها

 9,934,778  9,934,778  -  10,616,288  10,616,288  - مكافآا نهاية اليدمة لخموظفين

 231,581,845  10,616,288  242,198,133  234,684,888  9,934,778  244,619,666 

            المطلوبات المالية للمساهمين

 451,171  -  451,171  538,169  -  538,169 دائنون وم اري  مستحقة ومتخوبات ليرإل

 4,978,754  -  4,978,754  5,714,107  -  5,714,107 زكاا وضريبة دي  مستحقة 

 6,252,276  -  6,252,276  5,429,925  -  5,429,925 

 250,049,591  9,934,778  240,114,813  248,450,409  10,616,288  237,834,121 طلوبات الماليةإجمالي الم
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 يولة )تتمة(مخاطر الس

 لة السيو 

 المتوقعة. االستحقاتبناءاً عخى تواريد  االستحقاترا لعاله. تحخي  تاريد ال يوجد متخوبات بتاريد قائمة المركز المالي مبنية عخى لساس التدفقات النقدية المي ومة وان جميعها مستحقة السداد وفق اؤسس المذكو
 2018 

 نعمليات المساهمي  عمليات التأمين 

 إجمالي  غير متداولة  متداولة  إجمالي  تداولةغير م  متداولة 

            الموجودات
 35,254,915  -  35,254,915  55,464,978  -  55,464,978 نقدية وشب  نقدية
 156,576,020  -  156,576,020  10,000,000  -  10,000,000 ؤج  ودائع

 -  -  -  113,178,237  -  113,178,237 دينة  افيم ت مين إعادا ولر دا ت مين لقسات

 62,121,484  -  62,121,484  -  -  - استومارات متاحة لخبيع
 -  -  -  -  -  - جهات ذات عالقة منمبالغ مستحقة 

 -  -  -  75,413,349  -  75,413,349 المساهمين عمخيات من مستحقة مبالغ
 1,479,337  -  1,479,337  12,296,504  -  12,296,504 إللير وموجودات مقدما مدفوعة م اري 
 36,988,000  36,988,000  -  26,104,688  26,104,688  - االستحقات تاريد حتى مقتناا استومارات

 -  -  -  51,490,197  4,875,778  46,614,419 ةغير المكتسب اؤقسات من الت مين معيدو ح ة
 -  -  -  41,490,898  -  41,490,898 التسوية تحت الباتالمت من الت مين معيدو ح ة

 -  -  -  8,159,725  -  8,159,725 ح ة معيدو الت مين من المتالبات المتكبدا غير المبخغ عنها

 -  -  -  8,391,464  548,481  7,842,983 مججخة ت مين ووائق اكتتام تكالي 

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

 2,789,616  -  2,789,616  -  -  - ومار الوديعة النظامية عوائد است

 -  -  -  6,546,816  6,546,816  -  افي ومعداتا ممتخكات

 335,209,372  36,988,000  298,221,372  408,536,856  38,075,763  370,461,093 الموجودات مجموع

            المطلوبات
 -  -  -  49,148,719  -  49,148,719 ذمم دائنة

 -  -  -  21,464,200  -  21,464,200 ذمم معيدو الت مين
 -  -  -  229,583  -  229,583 مستحق الى اترا  ذات عالقة

 538,170  -  538,170  22,175,006  -  22,175,006 مستحقة ومتخوبات ليرإل مبالغ
 -  -  -  82,738,613  -  82,738,613 متالبات تحت التسوية

 -  -  -  55,825,723  -  55,825,723 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
 -  -  -  149,401,688  6,934,914  142,466,774 لقسات ت مين غير مكتسبة

 -  -  -  4,636,967  509,535  4,127,432 عموالت إعادا ت مين غير مكتسبة

 -  -  -  10,799,000  -  10,799,000 عجز احتياتي اقسات
 -  -  -  10,616,288  10,616,288  - مكاف ا نهاية اليدمة لخموظفين

 75,413,349  -  75,413,349  -  -  - مبالغ مستحقة إلى عمخيات الت مين
 2,789,616  2,789,616  -  -  -  - عوائد استومار الوديعة النظامية 

 5,714,107    5,714,107  -  -  - زكاا وضريبة دي  مستحقة

 84,455,242  2,789,616  81,665,626  407,035,787  18,060,737  388,975,050 إجمالي المطلوبات المالية
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 تتمة() مخاطر السيولة

 السيولة  

 را لعاله. تحخي  تاريد االستحقات بناءاً عخى تواريد االستحقات المتوقعة.ال يوجد متخوبات بتاريد قائمة المركز المالي مبنية عخى لساس التدفقات النقدية المي ومة وان جميعها مستحقة السداد وفق اؤسس المذكو
 2017 

 يات المساهمينعمل  عمليات التأمين 

 إجمالي  غير متداولة  متداولة  إجمالي  غير متداولة  داولةمت 

            الموجودات

 104,624,881  -  104,624,881  45,369,794  -  45,369,794 نقدية وشب  نقدية
 50,000,000  -  50,000,000  20,000,000  -  20,000,000 ؤج  ودائع

 -  -  -  108,003,376  -  108,003,376 افيمدينة   ت مين عاداإ ولر دا ت مين لقسات

 102,133,043  -  102,133,043  -  -  - استومارات متاحة لخبيع
 -  -  -  63,839  -  63,839 جهات ذات عالقة منمبالغ مستحقة 

 -  -  -  74,635,649  -  74,635,649 المساهمين عمخيات من مستحقة مبالغ
 619,042  -  619,042  11,418,302  -  11,418,302 ليرإل اتوموجود مقدما دفوعةم م اري 
 37,738,000  36,988,000  750,000  26,104,688  26,104,688  - االستحقات تاريد حتى مقتناا استومارات

 -  -  -  50,611,534  7,616,302  42,995,232 ةغير المكتسب اؤقسات من الت مين معيدو ح ة
 -  -  -  41,354,993  -  41,354,993 التسوية تحت المتالبات من الت مين معيدو ح ة

المتكبدة غير المبلغ حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 عنها

5,274,725 

 

 

 

5,274,725 

      
 -  -  -  10,044,087  715,609  9,328,478 مججخة ت مين ووائق اكتتام تكالي 

 40,000,000  40,000,000  -  -  -  - نظامية وديعة
 1,991,630  1,991,630  -  -  -  - عوائد استومار الوديعة النظامية 

 -  -  -  5,002,680  5,002,680  -  افي ومعداتا ممتخكات

 337,106,596  78,979,630  258,126,966  397,883,667  39,439,279  358,444,388 الموجودات مجموع

            المطلوبات
 -  -  -  42,281,346  -  42,281,346 نةذمم دائ

 -  -  -  29,654,499  -  29,654,499 ذمم معيدو الت مين
 -  -  -  -  -  - مستحق الى اترا  ذات عالقة

 451,171  -  451,171  19,394,601  -  19,394,601 مستحقة ومتخوبات ليرإل مبالغ
 -  -  -  81,796,589  -  81,796,589 متالبات تحت التسوية

       61,557,851    61,557,851 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
 -  -  -  141,778,458  10,416,986  131,361,472 لقسات ت مين غير مكتسبة

 -  -  -  4,918,767  897,889  4,020,878 عموالت إعادا ت مين غير مكتسبة
 -  -  -  3,756,000  -  3,756,000 لقسات عجز احتياتي 

 -  -  -  9,934,779  9,934,779  - مكاف ا نهاية اليدمة لخموظفين

 74,635,649  -  74,635,649  -  -  - مبالغ مستحقة إلى عمخيات الت مين
 1,991,630  1,991,630  -  -  -  - عوائد استومار الوديعة النظامية 

 4,978,754  -  4,978,754  -  -  - زكاا وضريبة دي  مستحقة

 82,057,204  1,991,630  80,065,574  395,072,891  21,249,654  373,823,237 إجمالي المطلوبات المالية
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

   2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ر  )تتمة(إدارة المخاط -29

 عمالت االجنبيةمخاطر ال

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. إن معامالت الشركة هي 

 باألساس تتم بالريال السعودي والدوالر األمريكي. تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت  األجنبية .
 

 التمخاطر أسعار العمو

ا في السوت. تنش  مياتر لسعار العموالت عن تذبذم قيمة لو التدفقات النقدية المستقبخية ؤداا مالية ما نتيجة التغيرات في لسعار العموالت السائد

عمولة وابتة تعرض اؤدوات المالية ب تعرض اؤدوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمياتر لسعار العموالت الناتجة عن التدفقات النقديةا بينما

 الشركة لمياتر العموالت الناتجة من القيمة العادلة.

تتعرض الشركة لمياتر لسعار العموالت بش ن بعض استوماراتها. تقوم الشركة بالحد من مياتر لسعار العموالت وذل  بمراقبة التغيرات في 

  .لسعار العموالت بالعمالت المسجخة بها االستومارات

لخدي  عخى افتراض التغير بالعمولة مع بقاء كافة المتغيرات االيرإل وابتة وبناءاً عخى دي  سنة واحده من اؤ و   لن فحص الحساسية

نقتة اساس من نسبة العائد سيكون ل  ت وير عخى  50, حيل ان التغير بقيمة 2018ديسمبر  31لمعد  عائد متغير كما في االستومارية التي تيضع 

 (.60,000:  2017 ديسمبر 31ا ) 50,000مارية بما يعاد  هذه اال و  االستو دي 

 

 مخاطر أسعار الصندوق

ة مياتر لسعار ال ندوت هي المياتر المتعخقة بتقخبات القيمة العادلة لختدفقات النقدية المستقبخية لخ ندوت نتيجة لختغيرات في  افي قيم

 مديرو ال ندوت.الموجودات التي يجرو تحديدها من قب  

 
د الشركة من مياتر لسعار ال ندوت من يال  الحفاظ عخى محفظة متنوعة تحتوو عخى لنواع  ناديق ميتخفةا ومراقبة التتورات في تح

 لسوات ال ناديق.

 
م  خى  افي الدي  الشافي  افي قيمة موجودات ال ندوت ا مع ابقاء جميع المتغيرات اؤيرإل وابتة ا من ش ن  لن يجور ع %5التغير بنسبة إن 

 ا سعودو(. 3,336,523: 2017ديسمبر  31ا سعودو )  1,737,391بالزيادا / )النق ان( بمبخغ 

 

 مخاطر أسعار السوق 

بيال  ر السوت )امياتر لسعار السوت هي المياتر المتعخقة بتقخبات القيمة العادلة لختدفقات النقدية المستقبخية لاداا المالية نتيجة لختغيرات في لسع

(ا سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوام  يا ة بهذه اؤداا المالية لو بالجهة الناشئة عن مياتر لسعار العموالت لو مياتر العمخة تخ 

 الم درا لها لو ب ية عوام  ليرإل مجورا في كافة اؤدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوت.

والتي تم ت نيفها ضمن "إستومارات متاحة  (16محخية و ناديق استومار )لنظر إيضا   كو " و"سندات ولسهملدإل الشركة إستومارات في " 

عن كوم في اؤسوات التي يتم  االستوماراتلخبيع". تقوم الشركة بالحد من مياتر لسعار السوت من يال  مراقبة تتورات في سعر السوت لهذه 

المتداولةا مع بقاء جميع المتغيرات اؤيرإل وابتةا قد سعر السوت لهذه االستومارات  في %5التغير بواقع . إن االستوماراتفيها تداو  مو  هذه 

اليا ة بعمخيات المساهمين( بمبخغ قدره  لالستوماراتيغير "ا يرادات اؤيرإل الشامخة"ا وبالتالي "حقوت المساهمين" )بالنسبة  

  .و(مخيون ا سعود 5,106,652 :2017مخيون ا سعودو ) 3,106,074
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 2018ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 إدارة المخاطر  )تتمة( -29

 إدارة رأس المال 

حالدة ا فدالس. كمدا وضدعت الشدركة لهددام  الكافيدة فديذلدك لضدمان اؤمدوا  يتم تحديد وتنظيم متتخبات رلس الما  من قب  مجسسة النقد العربدي السدعودو و

 ليرإل لخحفاظ عخى رلس ما  قوو وذلك لتحقيق لغراضها وزيادا المنفعة لخمساهمين.

يدتم  تقوم الشركةا ب ورا منتظمةا بد دارا متتخبدات رلس المدا  وذلدك بتقددير حجدم االنيفداض بدين مسدتويات رلس المدا  المسدجخة والمتخوبدة.

ويات رلس الما  الحالي عخى ضوء التغيرات فدي ظدروم السدوي وي دائص الميداتر المتعخقدة بنشداتات الشدركة. ت عخى مستإجراء التعديال

 ولخحفاظ عخى لو تعدي  هيك  رلس الما ا يجوز لخشركة تعدي  مقدار توزيعات اؤربا  المدفوعة لخمساهمين لو إ دار لسهم.

تاي السختة القضائية التي تم ت سيسها فيها. ال تنص هذه الخوائح عخى الموافقة حخية ضمن نخبات التنظيمية المتيضع عمخيات الشركة لخمتت

عخى اؤنشتة ور دها فحسم ا ب  تفرض ليًضا بعض اؤحكام التقييديةا عخى سبي  الموا . كفاية رلس الما  لتقخي  مياتر التيخم عن سداد 

 االلتزامات غير المتوقعة عند نشوئها.ن الوفاء بالت مين وتمكينها مالديون وا عسار من جانم شركات 

من لوائح الت مين المنفذا  4والمادا  66تحتفظ الشركة برلسمالها وفقاً لخمبادئ التوجيهية التي وضعتها مجسسة النقد العربي السعودو في المادا 

لشركة بهامش المالءا بما يعاد  لعخى التري الوالوة ا تحتفظ ا اً لخمادا المذكوراوالتي تف     هامش المالءا المالية المتخوم الحفاظ عخي . وفق

 التالية وفقًا لالئحة التنفيذية لمجسسة النقد العربي السعودو:

 مخيون ا سعودو 100الحد اؤدنى لمتتخبات رلس الما  

 قست المالءا المالية

 يدعي هامش المالءا

 ت يارجية يال  السنة المالية.من قب  جهالس الما  المفروضة التزمت الشركة بكافة متتخبات ر

 المخاطر التشغيلية 

مياتر التشغي  هي مياتر اليسارا المباشرا لو غير المباشرا الناتجة عن مجموعة واسعة من اؤسبام المرتبتة بالعمخيات والتكنولوجيا  

دو اليدمة لخشركة ومن عوام  يارجية غير  لدإل مزو ًلو يارجيا   الشركةدايا والبنية التحتية  التي تدعم عمخيات الشركة سواء دايخي

مار. تنش  االئتمان ا مياتر السوي والسيولة مو  تخك الناشئة عن المتتخبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسخوك إدارا االستو

 المياتر التشغيخية من جميع لنشتة الشركة. 

ية من لج  تحقيق التوازن بين الحد من اليسائر المالية واؤضرار التي لحقت بسمعتها في تر التشغيخركة في إدارا الميايتمو  هدم الش 

ة عخى تحقيق هدفها االستومارو المتمو  في توليد عوائد لخمستومرين. تقع المسجولية الرئيسية عن تتوير وتنفيذ الضوابت عخى المياتر التشغيخي

 ر التحكم والسيترا في المجاالت التالية: جولية عنا را. تتضمن هذه المسعاتق مجخس ا دا

االمتوا   -متتخبات التسوية ور د المعامالت ؛  -متتخبات الف   المناسم بين الواجبات بين الوظائم واؤدوار والمسجوليات الميتخفة؛  - 

التقييم الدورو لخمياتر التشغيخية التي تواج  متتخبات  -ابت و ا جراءات؛  توويق الضو -لخمتتخبات التنظيمية والمتتخبات القانونية اؤيرإل؛ 

سياسات وإجراءات التيفيم من    -المعايير اؤيالقية ومعاييراؤعما  و   -ا ومدإل مالءمة الضوابت وا جراءات لمعالجة المياتر المحددا؛ 

 المياتر.

 المقارنةأرقام  -30

إعادا لم يكن هناك او تاوير من ومع ذلك ابات لخسنة الحالية . ع عرض الحسلسابقة كي تتماشى متم إعادا تبويم بعض لرقام السنة ا

 .الت نيم عخى العرض الشام  لخبيانات المالية

 
 اعتماد القوائم المالية     -31

 .1440ا اؤيرجمادإل  28الموافق  2019مارس  5اعتمدت القوائم المالية من قب  مجخس ا دارا بتاريخ        
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