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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 - 1التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة التأمين العربية التعاونية ("الشركة") – شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري
رقم  1010243302بتاريو  18محرم 1429هد (الموافق  27يناير  .)2008إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب ،28655
الرياض  ،11323المملكة العربية السعودية.
تتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية ويشمل نشاقها الرئيسي
جميع فئات التأمين العام ،التأمين الصحي ،والحماية ،واالدخار .تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية (تداول) في  26محرم
1429هد (الموافق  4فبراير  .)2008بدأت الشركة عمليات التأمين وإعادة التأمين في  4محرم 1430هد (الموافق  1يناير .)2009
في  14جمادى الثاني 1435هد (الموافق  14أبريل  ،)2014أصدر البنك المركزي السعودي موافقة رسمية برقم 351000076885
لتعديل التصريح الصادر للشركة برقم ت م ن 20086/15/بحيث يكون مقتصرا ً فقط على ممارسة نشاق التأمين وإلغاء نشاق اعادة
التأمين.
قامت الشركة بتعديل النظام األساسي بما يتماشى مع تعديالت نظام الشركات السعودي الصادر في 1437هد الموافق .2015
 - 2أسس اإلعداد
أسس القياس واإلعداد
تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واالصدارات االخرى
المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقانون الشركات والنظام األساسي للشركة.
في  23يوليو  ،2019أصدر البنا المركزي السعودي تعليمات لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة و رائب
الدخل في قائمة الدخل .يتماشى هذا مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
وفقا ً لمتطلبات أنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ،يجب على الشركة أن تحتفى بحسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين
وعمليات المساهمين ويتم عرض القوائم المالية وفقا لذلا .يتم تسجيل الموجودات ،والمطلوبات ،وكذلا اإليرادات والمصاريف
الااصة بكل نشاق في الحسابات الااصة بذلا النشاق .يتم تحديد أساس توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة والموافقة عليها
من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.
تعد القوائم المالية وفقا ً ألساس االستمرارية ولمبدأ التكلفة التارياية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة
ومكافأة نهاية الادمة يتم قياسها بالقيمة الحالية .ال يتم عرض قائمة المركز المالي باستادام تصنيف متداول  /ﻏير متداول .ومع للا
تصنف األرصدة التالية بصفة عامة متداولة :النقد ومافي حكمه وأقساق التامين المدينة ولمم معيدي تأمين مدينة ،واالستثمارت
وتكاليف االكتتاب الملجلة ومصروفات مدفوعة مقد ًما وموجودات أخرى والذمم الدائنة ولمم معيدي التامين الدائنة والمطالبات القائمة
والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى وماصس الزكاة والضرائب وتوزيع الفائض المستحق وأقساق التأمين ﻏير المكتسبة ،
والحصة المعاد تسديدها لألقساق ﻏير المكتسبة  ،وتكاليف اإلكتتاب الملجلة إيرادات عمولة ﻏير مكتسبة  .،يتم تصنيف األرصدة التالية
بصفة عامة على أنها ﻏير متداولة :تعويضات نهاية الادمة  ،والوديعة النظامية  ،والعوائد على الوديعة النظامية ،إيرادات عمولة
مستحقة الدفع إلى البنا المركزي السعودي  ،مطالبات متكبدة ولكنها لم يتم اإلبالغ عنها والممتلكات والمعدات  ،صافي.
تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي وفقا ً للسيولة.
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أسس اإلعداد (تتمة)
أسس القياس واإلعداد (تتمة)
قائمة المركز المالي  ،وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين التي يتم عر ها في
(إيضاح  )30من المعلومات المالية والتي تم تقديمها كمعلومات مالية إ افية واالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من البنا
المركزي السعودي .تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة من البنا المركزي السعودي الفصل الوا ح بين الموجودات والمطلوبات
واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين .وبنا ًء على للا  ،فإن القوائم المالية تشمل قائمة المركز المالي وقائمة
الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله ،تعكس فقط الموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو الاسائر الشاملة للعمليات المعنية.
عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة مع االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي ،يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين
مع تلا الااصة بعمليات المساهمين .يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والاسائر ﻏير المحققة ،إن وجدت بالكامل
أدناء الدمج .إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في
ظروف ممادلة.
العملة الرئيسية وعملة العرض
تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي و الذي يعتبر العملة الرئيسية للشركة .تم تقريب جميع المبالﻎ إلى أقرب لﺎﯾر.
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة من  1يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.
األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إعداد القوائم المالية يتطلب إستادام التقديرات واألحكام التي تلدر على مبالﻎ الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن
الموجودات والمطلوبات المح تملة بتاريو إعداد القوائم المالية ومبالﻎ اإليرادات والمصاريف المسجلة خالل الفترة المالية التي أعدت
القوائم المالية بشأنها .وبالرﻏم من أن هذه التقديرات واألحكام تستند على أفضل معرفة لدى اإلدارة لألحداث والعمليات الحالية ،فإن
النتائج الفعلية يمكن أن تاتلف عن هذه التقديرات .يتم تقويم التقديرات واألحكام باستمرار بناءا ً على الابرة التارياية وعوامل أخرى
بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع أن تكون معقولة حسب الظروف .عالوة على للا ،قامت الشركة بمراجعة المصادر
الرئيسية لتقدير عدم اليقين المفصح عنها في آخر قائمة مالية سنوية بما ياس جائحة فيروس كورونا (كوفيد ،)19-عالوة على للا،
قامت الشركة بالنظر فيما يلي:
تأثير فيروس كورونا (كوفيد:)19-
في  11مارس 2020م ،أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا (كوفيد )19-كجائحة لسرعة انتشاره حول العالم .أدر هذا
الوباء على منطقة دول مجلس التعاون الاليجي ومن منهم المملكة العربية السعودية .اتاذت الحكومات بجميع بلدان العالم موقفا ً للحد
من انتشار الفيروس ،وقامت الحكومة السعودية بالتحديد بإﻏالق حدود أرا يها وأصدرت قواعد ارشادية حول التباعد االجتماعي
وفر ت حظر التجول بالكامل على مستوى الدولة.
و كنتيجة النتشار فيروس كورونا (كوفيد )19-في منطقة دول مجلس التعاون الاليجي والمناقق األخرى (وفقا ً لما هو مالئم بناء على
عمليات الشركة) حيث تعمل الشركة ،ونتائج تعطل نشاقاتها علي الصعيد اإلجتماعي واإلقتصادي في تلا االسواق؛ أجرت إدارة
الشركة على نحو استباقي تقييما ً ألدر الجائحة على عملياتها واتاذت عدة تدابير وإجراءات وقائية واستباقية لضمان:
• صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع نظاقا ً حيث تعمل الشركة.
• استمراية أعمالها داخل المملكة وبقاءه محميا ً وسليم.
لوحى تأدير جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-في المجال الطبي والمركبات كماهو مو ح أدناه ،كما هو الحال مع اي تقدير ،تستند
التوقعات واحتمالية حدوث التأدير على األحكام الهامة والو ع سريع التطور وحاالت عدم اليقين التي تحيط بمدة وشدة جائحة فيروس
كورونا (كوفيد ،)19-و لذلا ،قد تاتلف النتائج الفعلية عن تلا التي تم توقعها.
إن تأدير هذه البيئة االقتصادية ﻏير الملكدة مبني على التقديرات ،وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم و عها واألدر عليها بشكل
مستمر.
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أسس اإلعداد (تتمة)
األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
احتياطيات فنية طبية
تعتقد اإلدارة بناء على تقييمها أن قرار الحكومة السعودية بتكفل تكلفة العالج الطبي لكل من المواقن السعودي والمقيم قد ساعد على
خفض اي تأدير ﻏير مرﻏوب فيه .خالل الحظر ،الحظت الشركة انافا ا ً في المطالبات الطبية (مطالبات العالج اإلختيارية والحاالت
ﻏير المزمنة بشكل عام) مما أدى لإلنافاض في المطالبات .ومع للا ،بعد رفع الحظر منذ  21يونيو 2020م ،تواجه الشركة تزايدا ً في
المطالبات والذي كان من من توقعات إدارة الشركة .اعتبرت إدارة الشركة على النحو الواجب أدر تزايد المطالبات في التدفقات
النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين التي تدخل حيز التنفيذ في  31ديسمبر 2020م من أجل اختبار مدى كفاية اإللتزام الااص
بالشركة.
احتياطيات فنية للمركبات
و كنتيجة النتشار فيروس كورونا (كوفيد ، )19-أصدر البنا المركزي السعودي تعميم "( 189التعميم") بتاريو  8مايو 2020م الى
جميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية .ومن بين األمور األخرى ،نس التعميم على شركات التأمين بتمديد مدة صالحية
جميع ودائق التأمين على المركبات الفردية الحالية إلى شهرين إ افيين إلى جانب توفير تغطية تأمينية إ افية لمدة شهرين لجميع
ودائق التأمين على المركبات الجديدة بالتجزئة والتي تم االكتتاب فيها خالل شهر واحد منذ إصدار التعميم.
قامت اإلدارة بمناقشة العديد من العوامل الداخلية مع الابير االكتواري الذي تم تعيينه ،وتوصلت إلى قيام الشركة باعتبار التمديد لمدة
شهرين لودائق التأمين على المركبات الحالية كوديقة جديدة وأن تقوم بتسجيل عجز أقساق التأمين بناء على المطالبات المتوقعة للفترة
الممتدة لشهرين.
وبالنسبة لودائق التأمين الجديدة المكتتبة وفقا ً للتعميم المذكور أعاله؛ يتم اكتساب القسط على مدى فترة التغطية ،أي 14 :شهرا ً وفقا ً
لسياسة الشركة المحاسبية .اليوجد تأدير جوهري على الفترة الممتدة لشهرين لألقساق المكتسبة كما في  31ديسمبر  ،2020وللا
بسبب عدم وجود مبالﻎ كبيرة لألقساق والتي تم االكتتاب فيها خالل الفترة الممتدة لشهر واحد.
قامت الشركة بإجراء اختبار مدى كفاية اإللتزام باستادام التقديرات الحالية للتدفقات المالية المستقبلية بموجب عقود التأمين الااصة بها
على مستوى إجمالي (او"مجزأ") (كما يالئم أداء بعض الشركات على مستوى مجزأ ،وهو التصرف الحكيم والموصى به) لمجال
أعمال المركبات ،وقامت بتسجيل أقساق  /مساهمة في عجز أقساق التأمين بمبلﻎ  1,83مليون لﺎﯾر سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ( 31ديسمبر  :2019صفر لﺎﯾر سعودي  31 :مارس  :2020صفر لﺎﯾر سعودي  30 :يونيو  4.5 :2020مليون لﺎﯾر
سعودي 30 :سبتمبر  3,12 :2020مليون لﺎﯾر سعودي) كعجز أقساق تأمين.
الموجودات المالية
ً
لمراعاة اي تأدير محتمل ،قد تمس جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-الموجودات المالية للشركة ،لذلا أجرت الشركة تقييما بما
يتوافق مع السياسات المحاسبية وللا لمعرفة ما إلا كان هناك دليل مو وعي على انافاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من األصول
المالية .تتضمن ديون الموجودات المالية عوامل مثل ،عجز مالي كبير للمصدرون أو المدينون ،أو التالف أو العجز عن السداد أو
احتمالية تعرض المصدرون أو المدينون لإلفالس أو إلعادة هيكلة مالية أخرى  ..إلو.
في حالة تصنيف حقوق الملكية على أنها متاحة للبيع ،قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما الا كان هناك انافاض كبير أو قويل األجل
في القيمة العادلة للموجودات المالية ألقل من تكلفتها.
بناء على هذه التقييمات ،تعتقد إدارة الشركة ان جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-لم يكن له تأدير جوهري على نتائج الشركة المعلنة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2020وتستمرإدارة الشركة بمراقبة الو ع .
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أسس اإلعداد (تتمة)
األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة االخرى في إعداد هذه القوائم المالية:
االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين
يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بها الشركة.
هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه
المطالبات.
يتم إجراء التقديرات في نهاية فترة إعداد التقارير لكل من التكلفة النهائية للمطالبة والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن
لم يتم اإلبالغ عنها )" .("IBNRيتم تقدير المقالبات ﻏير المدفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للحاالت الفردية المبلغة إلﯽ الشرﮐة.
في نهاية كل فترة تقرير  ،يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على الماصس.
يعتبر ماصس المطالبات المتكبدة وﻏير المبلﻎ عنها تقديرا ً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريو قائمة المركز المالي بشأن
الحادث الملمن عليه الذي وقع قبل تاريو قائمة المركز المالي .إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلﻎ
عنها وكذلا المطالبات المتكبدة ﻏير المبلﻎ عنها تتمثل في إتباع نفس قرق سداد المطالبات السابقة عند التنبل بطرق سداد المطالبات
المستقبلية.
يستادم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل قريقة سلم السلسلة وقريقة بورنهوتير فيرﻏوسون وقريقة معدل الاسارة المتوقعة
لتحديد هذه الماصصات .كما استادم الابير االكتواري نهج القطاعات بما في للا تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة لقطاع
الطبي .تستند هذه األساليب إلى عدد من االفترا ات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماق تسوية المطالبات.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقرر الشرﮐة أن الموجودات المالية قد انخف ت قيمتها عندما يﮐون هناك انخفاض ﮐبير أو لفترة قويلة في القيمة العادلة للموجودات
المالية دون تﮐلفتها .يتطلب تحديد ما هو هام أو قويل األمد الحكم .تعتبر فترة  6شهور أو أكثر قويلة األمد ويعتبر االنافاض بنسبة
 ٪35من التكلفة األصلية ها ًما وفقًا لسياسة الشركة .عند إجراء هذا الحكم  ،تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى  ،التقلبات العادية
في سعر السهم  ،والمالءة المالية للشركة المستثمر فيها  ،وأداء الصناعة والقطاع  ،والتغيرات في التقنية  ،والتدفقات النقدية التشغيلية
والتمويلية .
االنخفاض في أقساط التأمين المدينة

يتم تكوين ماصس انافاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل مو وعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالﻎ
المستحقة وفقًا للشروق األصلية للمدينين  .تعتبر الصعوبات المالية الهامة للمدين  ،واحتمال أن يدخل المدين في اإلفالس أو إعادة هيكلة
التنظيم المالي  ،والعجز عن السداد أو التأخر في السداد مؤشرات علﯽ أن اللمم المدينة قد انخف ت قيمتها.
القيمة العادلة لألدوات المالية

تستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العادلة المقدرة .يتم تقدير
القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استنادا ً إلى التدفقات النقدية الماصومة باستادام العمولة لبنود لات شروق وخصائس مااقر
ممادلة.
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية في حالة عدم وجود سوق نشق أو عندما ال تﮐون األسعار المدرجة متاحة بخالف للك باستخدام
تقنيات التقييم .في هذه الحاالت  ،يتم تقدير القيمة العادلة من خالل البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية الممادلة أو
باستادام النمالج .وعندما ال تﮐون مدخالت السوق القابلة للمالحظة متاحة  ،فإنها تقدر علﯽ أساس االفترا ات المناسبة عندما تستادم
تقنيات التقييم (على سبيل المثال  ،النمالج) لتحديد القيم العادلة  ،يتم التحقق منها ومراجعتها بشكل دوري من قبل موظفين ملهلين
مستقلين عن تلا المصادر .يتم اعتماد جميع النمالج قبل استادامها  ،ويتم معايرة النمالج للتأكد من أن المارجات تعكس البيانات
الفعلية وأسعار السوق المقارنة .إلى الحد العملي  ،تستادم النمالج البيانات القابلة للمالحظة فقط ؛ ومع للك  ،تتقلب مجاالت مدل
مخاقر االئتمان (مخاقر االئتمان الخاصة والخقر المقابل) والتقلبات واالرتباقات من اإلدارة تقديرها.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
-3

المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى مع تلا المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في
 31ديسمبر  2019هناك معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة تنطبق ألول مرة في عام 2020م  ،ولكن ليس لها تأدير على القوائم
المالية للشركة.
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريو إصدار القوائم المالية
للشركة .ويرى مجلس إدارة الشركة أن للا لن يكون له تأدير كبير على القوائم المالية للشركة .تعتزم الشركة اعتماد تلا التعديالت
والتفسيرات ،إن قبقت.
معايير جديدة ،تعديالت على المعايير والتفسيرات

التعديالت
اعتبارا من هذه السنة ولكن ليس لها تأدير جوهري على القوائم المالية
فيما يلي عدد من التعديالت على المعايير الصادرة والتي تسري
ً
للشركة ،باستثناء مايذكر باألسفل.
اعتبارا من  1يناير 2020م
تسري
تي
وال
والمطبقة
تعديالت على المعايير الصادرة
ً
تعريف األهمية النسبية

تطبق للسنوات التي
تبدأ في أو بعد
 1يناير 2020م

المعيار الدولي للتقرير المالي 3

تعريف األعمال

 1يناير 2020م

اإلقار المفاهيمي للتقرير المالي

تعديالت على اإلقار المفاهيمي في
المعايير الدولية للتقرير المالي
والتعريفات المحددة ومعايير
االعتراف للموجودات وااللتزامات
وتو ح بعض المفاهيم الهامة.
اصالح ملشر سعر الفائدة

 1يناير 2020م

يتضمن اإلقار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم
الجديدة والتعاريف المحددة ومعايير االعتراف
بالموجودات والمطلوبات ويو ح بعض المفاهيم
الهامة.

 1يناير 2020م

يتم إجراء مراجعة أساسية واصالح لمعايير أسعار
الفائدة الرئيسية على الصعيد العالمي .يشارك مجلس
معايير المحاسبة الدولية (" )"IASBفي مهمة من
مرحلتين لتعديل إرشاداته للمساعدة في انتقال أكثر
سالسة بعيدًا عن سعر الفائدة بين البنوك (".)"IBOR
توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات
المعيار الدولي للتقرير المالي  16بشأن محاسبة تعديل
عقود اإليجار المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة
لوباء كوفيد  .19-ينطبق التعديل على فترات التقارير
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يونيو  2020ويسمح
بالتطبي ق المبكر .قامت الشركة بتطبيقها وتم اإلفصاح
عن التأدير كما هو أدناه.

تعديالت على المعايير
معيار المحاسبة الدولي
ومعيار المحاسبة الدولي 8

الوصف
1

المعيار الدولي للتقرير المالي 9
ومعيار المحاسبة الدولي 39
والمعيار الدولي للتقرير المالي 7
المعيار الدولي للتقرير المالي16

امتيازات االيجار لات الصلة
بكوفيد 19 -
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 1يونيو 2020م

مخلص عن التعديل
تو ح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد على
قبيعة أو حجم المعلومات ،سواء بشكل فردي أو مع
معلومات أخرى ،في سياق القوائم المالية
يو ح التعديل أنه لكي يتم اعتباره عمل ،يجب أن
تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات،
على األقل ،مدخالت وعملية مو وعية تساهم معًا
بشكل كبير في القدرة على إنشاء المارجات .عالوة
على للا ،يو ح أن العمل يمكن أن يوجد دون تضمين
جميع المدخالت والعمليات الالزمة إلنشاء المارجات.

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 - 3المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)

لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد.
تطبق للسنوات التي
تبدأ في أو بعد
 1يناير 2021م

تعديالت على المعايير

الوصف

المعيار الدولي للتقرير المالي
 9،7،4،16ومعيار المحاسبة
الدولي 39

إصالح ملشر سعر الفائدة –
المرحلة 2

معيار المحاسبة الدولي 37

العقود المجحفة – تكلفة إتمام العقد

 1يناير 2022م

المعيار الدولي للتقرير المالي
 1 ،9 ،16ومعيار المحاسبة
الدولي 41

تحسينات سنوية على معايير
المعايير الدولية للتقرير المالي
2018م2020-م

 1يناير 2022م

معيار المحاسبة الدولي 16

الممتلكات واآلالت والمعدات –
متحصالت ما قبل االستادام

 1يناير 2022م

المعيار الدولي للتقرير المالي 3

إشارة إلى اإلقار المفاهيمي

 1يناير 2022م

المعيار الدولي للتقرير المالي 17

عقود التأمين

 1يناير 2023م

مخلص عن التعديل
تعدل هذه التعديالت متطلبات محاسبة التحوق المحددة
للسماح بمواصلة محاسبة التحوق للتحوق المتأدر خالل
فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوق أو أدوات
التحوق المتأدرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية نتيجة
لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة الجارية .تقدم
التعديالت أيضًا متطلبات إفصاح جديدة على المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم  7لعالقات التحوق التي
تاضع لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على
المعيار الدولي للتقرير المالي .9
تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل
"التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد .تنطبق هذه
التعديالت على العقود التي لم تفِ المنشأة بها بعد
بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي
تطبق فيها المنشأة التعديالت أوالً.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :16يزيل التعديل
الرسم التو يحي لسداد التحسينات على العقارات
المستأجرة
المعيار الدولي للتقرير المالي  :9يو ح التعديل أنه
عند تطبيق اختبار " 10في المائة" لتقييم ما إلا كان
سيتم إلغاء االعتراف بااللتزام المالي  ،ال تشمل المنشأة
سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة
(المقترض) والمقرض .يجب تطبيق التعديل بأدر
مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو
بعد التاريو الذي تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة.
المعيار المحاسبي الدولي  :41يلغي التعديل مطلب
معيار المحاسبة الدولي رقم  41للمنشآت الستبعاد
التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة.
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المعيار الدولي للتقرير المالي  :1يوفر التعديل إعفا ًءا
إ افيًا لشركة تابعة تصبح بعد تطبيقها ألول مرة بعد
الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فرق الترجمة
التراكمي.
تحظر التعديالت الاصم من تكلفة أي بند من بنود
الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود
المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متا ًحا لالستادام.
ضا معنى
باإل افة إلى للا  ،تو ح التعديالت أي ً
"اختبار ما إلا كان األصل يعمل بشكل صحيح".
تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي للتقرير المالي 3
بحيث يشير إلى اإلقار المفاهيمي لعام 2018م بدالً
من إقار عام 1989م.
هذا هو المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين
التي تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح.
بمجرد دخوله حيز التنفيذ  ،سيحل المعيار الدولي
للتقرير المالي  17محل المعيار الدولي للتقرير المالي
 4عقود التأمين (المعيار الدولي للتقرير المالي  )4الذي
صدر في عام .2005

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 - 3المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)

لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد.
تعديالت على المعايير

الوصف

معيار المحاسبة الدولي 1

تصنيف المطلويات كالمتداولة أو
ﻏير متداولة

تعديالت على المعيار الدولي
للتقرير المالي 10ومعيار
المحاسبة الدولي 28

بيع أو المساهمة في األصول بين
المستثمر والشريا أو المشروع
المشترك

تطبق للسنوات التي
تبدأ في أو بعد
 1يناير 2023م

ال ينطبق

مخلص عن التعديل
و ح التعديل ما هو المقصود بالحق في إرجاء
التسوية ،وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجودًا
في نهاية فترة التقرير ،وأن هذا التصنيف ال يتأدر
باحتمالية ممارسة الكيان لحق التأجيل الااص به،
وللا فقط إلا كان مضمنا ً المشتقات في التزام قابل
للتحويل هي نفسها أداة حقوق ملكية ولن تلدر شروق
االلتزام على تصنيفها
تتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي
 10ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28مع المواقف التي
يكون فيها بيع أو مساهمة في األصول بين المستثمر
والشركة الزميلة أو المشروع المشترك .على وجه
التحديد ،تنس التعديالت على أن األرباح أو الاسائر
الناتجة عن فقدان السيطرة على شركة تابعة.

تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق تفسيرات وتعديالت المعايير الجديدة هذه في القوائم المالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق ،وقد ال يكون
لتطبيق هذه التفسيرات والتعديالت أي تأدير مادي على القوائم المالية للشركة في فترة التطبيق األولية.
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :17عقود التأمين
نظرة عامة
ُنشر هذا المعيار في مايو  .2017وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين والتي تحل محل المعيار
الدولي للتقرير المالي  – 4عقود التأمين .هذا المعيار الجديد ينطبق على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعلى
عقود االستثمار التي تتمتع باصائس المشاركة التقديرية شريطة أن تصدر الجهة هي األخرى عقود التأمين .ويتطلب هذا فصل
المكونات التالية عن عقود التأمين:
أ ) المشتقات المرفقة إلا كانت تقابل معايير محددة معينة و
ب ) مكونات االستثمار المتميزة و
ج ) أي تعهد بنقل سلع متميزة أو خدمات ﻏير تأمينية.
يتعين أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا ً للمعايير لات الصلة (المعيار الدولي للتقرير المالي  9والمعيار الدولي للتقرير
المالي رقم .)15
القياسات:
على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  4والتي تسمح لشركات التأمين بمواصلة استادام سياسات المحاسبة
ألﻏراض القياس القائمة قبل يناير  ،2015فإن المعيار الدولي للتقرير المالي  17يقدم نمالج القياس الماتلفة التالية:
يعتمد نمولج القياس العام على مجموعات البناء التالية:
أ) التدفقات النقدية المحققة والتي تشمل:
• تقديرات مرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية و
• تعديالت عاكسة للقيم الزمنية للنقود (على سبيل المثال الاصومات) والمااقر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية
المستقبلية ،و
• تعديل المااقر للمااقر ﻏير المالية.
ب) يمثل هامش الادمة التعاقدية الربح ﻏير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به باعتباره كيانا ً يقدم الادمات في
المستقبل .ال يمكن أن يكون هامش الادمة التعاقدية سلبيا ً عند البداية فأي مبلﻎ صافي سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة عند البداية
سيتم تسجيلها على الفور في الربح أو الاسارة.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 - 3المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :17عقود التأمين (تتمة)
في نهاية كل فترة تقارير الحقة ،يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع:
• التزامات التغطية المتبقية والتي تشمل التدفقات النقدية المحققة لات الصلة بالادمات المستقبلية وهامش الادمة التعاقدية للمجموعة
في للا التاريو و
• االلتزامات عن المطالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية المحققة المتعلقة بالادمات السابقة الماصصة للمجموعة
في هذا التاريو.
ويتم تعديل هامش الادمة التعاقدية الحقا ً ألي تغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالادمات المستقبلية .ونظرا ً ألن هامش الادمة
التعاقدية ال يمكن أن يكون سلبياً ،فإن التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الادمة التعاقدية المتبقي يتم
االعتراف بها في الربح أو الاسارة.
سيتم اإلبالغ عن تأدير التغييرات في معدالت الاصم إما في الربح أو الاسارة أو الدخل الشامل اآلخر ويتم تحديده من خالل إختيار
السياسة المحاسبية.
يعتبر نهج الرسوم المتغيرة نمولجا ً إلزاميا ً لقياس العقود التي تتسم بالمشاركة المباشرة (يشار إليها أيضا ً باسم "عقود المشاركة
المباشرة") .هذا التقييم حول إلا ما كان العقد يفي بهذه المعايير يتم إجراؤه عند بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقاً.
ولهذه العقود فإنه وباإل افة إلى التعديالت بموجب نمولج القياس العام ،فإن هامش الادمة التعاقدية يتم تعديله أيضا ً ألجل:
حصة الجهة من التغييرات في قيمتها العادلة للعناصر المدرجة أسفلها و
.1
تأدير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود والمااقر المالية ﻏير المتصلة بالعناصر المدرجة.
.2
أما نهج تاصيس األقساق فهو نهج مبسطا يسمح بقياس المسلولية عن التغطية المتبقية إلا كان يوفر قياسا ً ال ياتلف بصورة جوهرية
عن نمولج للقياس العام لمجموعة من العقود أو إلا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة واحدة أو أقل.
مع نهج تاصيس األقساق ،فإن المسلولية عن التغطية المتبقية تتوافق مع األقساق المستلمة عند االعتراف األولي ماصوما ً منها
التدفقات النقدية إلكتتاب التأمين.
يبقى نمولج القياس العام مطبقا ً في قياس المسلولية عن المطالبات المتكبدة .ومع للا ،ال يُطلب من الجهة تعديل التدفقات النقدية
المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأدير المااقر المالية إلا كان من المتوقع دفع/استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من
تاريو تكبد المطالبات.
تاريو السريان:
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسودة عر ت في يونيو  – 2019تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  17وتقترح
تعديالت معينة على المعيار الدولي للتقرير المالي  17وحصلت على تعليقات من أصحاب المصلحة الماتلفين .يقوم مجلس معايير
المحاسبة الدولية في الوقت الحالي بإعادة مناقشة القضايا التي أدارها أصحاب المصلحة .بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على المعيار
الدولي للتقرير المالي  17فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية سيتبع إجراءاته القانونية المعتادة لو ع المعايير.
إن تاريو سريان المعيار الدولي للتقرير المالي  17وتأجيل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9في اإلعفاء الملقت للمعيار الدولي
للتقرير المالي  4هو حاليا ً بتاريو  1يناير  .2021وبموجب المسودة الحالية يقترح تعديل تاريو سريان المعيار الدولي للتقرير المالي
 17إلى فترات رفع التقارير التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2023
يُسمح بالتطبيق المبكر إلا كان كل من المعيار الدولي للتقرير المالي  - 15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء والمعيار الدولي
للتقرير المالي رقم  – 9األدوات المالية تم تطبيقهما أيضاً .تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريو سريانه في  1يناير .2023
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
.3

المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :17عقود التأمين (تتمة)
فترة االنتقال:
مطلوب التطبيق بأدر رجعي ،وبالرﻏم من للا إلا كان التطبيق الكامل بأدر رجعي لمجموعة من عقود التأمين ﻏير عملي ،فإن الجهة
ملزمة باختيار إما نهج بأدر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.
العرض واالفصاح:
تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وعقود إعادة التأمين [وإلى أي عقود استثمار
لات مزايا تقديرية للمشاركة مع تعديالت على العرض واإلفصاحات.
التأدير:
الشركة حاليًا في مرحلة التصميم و تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي  17والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة بما
في للا أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  17والتقييم التفصيلي لمتطلبات العمل .فيما يلي المجاالت
الرئيسية تحت مرحلة التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن:
ملخص التأثير

مجال التأثير
إطار الحوكمة والرقابة

وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي للتقرير المالي  17والذي يتضمن إنشاء لجنة
توجيهية لإلشراف على مراقبة التقدم المنجز في تنفيذ وتعيين األدوار والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب
العالقة.

مجال العمليات

الشركة في طور التخطيط ا لعملي لمرحلة التصميم التي تشمل وضع سياسة شاملة للبيانات و قاموس
البيانات .كما تقوم الشركة بوضع اللمسات األخيرة على التصاميم الهيكلية لمختلف األنظمة الفرعية .وقد
احرزت الشركة تقدما ً من خالل تقييم متطلبات األعمال ،والعمل حاليا على اختيار المورد في أثناء القيام
بمختلف العمليات الالزمة لالنتقال وتقييم الموارد الجديدة الالزمة.

المجال الفني و المالي

أكملت الشركة معظم أوراق السياسة التي تشمل مختلف المسائل الفنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات
السياسة المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  .17وقد اتخذت القرارات المتعلقة بالسياسة
العامة بعد إجراء مداوالت على نحو ما ينبغي بين مختلف أصحاب العالقة .في الوقت الراهن تمت
الموافقة على غالبية أوراق السياسات واالجراءات من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع المعيار الدولي
للتقرير المالي  17التابعة للشركة.

خطة الضمان

وتعمل ا لشركة مع أصحاب العالقة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان للفترة االنتقالية
وما بعد التنفيذ.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :9األدوات المالية (بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،4عقود
التأمين)
نُشر هذا المعيار في  24يوليو  2014وحل محل المعيار المحاسبي الدولي .39
يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:
التصنيف والقياس:

يستادم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9نهجا ً واحدا ً لتحديد ما إلا كان األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة ،وفقا للقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الاسارة.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 - 3المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :9األدوات المالية (بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ،4عقود
التأمين) (تتمة)
التصنيف والقياس (تتمة)
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إلا تم استيفاء كال الشرقين التاليين:
أ)

يحتفى باألصل

ب)

تلدي الشروق التعاقدية لألصل المالي في تواريو محددة إلى التدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس المال والفائدة
على المبلﻎ األصلي المستحق ويطلق عليه "األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً".
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير المكاسب أو الاسائر المحققة من خالل
الربح أو الاسارة عند البيع ،إلا تم استيفاء كال الشرقين التاليين:
يحتفى باألصل من نمولج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع و
الشروق التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً.

ج)
د)
ه)

من نمولج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و

يتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هاتين الفئتين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الاسارة .باإل افة إلى للا ،عند االعتراف
األولي ،يمكن للجهة استادام خيار تعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الاسارة إلا كان القيام بذلا يلغي أو يقلل بشكل
كبير من عدم التطابق المحاسبي .بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للتداول ،يمكن للجهة أيضًا إجراء عملية اختيار
ﻏير قابلة لإللغاء لعرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لألدوات (بما في للا األرباح والاسائر المحققة) في الدخل الشامل اآلخر
مع أرباح معترف بها في الربح أو الاسارة .باإل افة إلى للا ،بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الاسارة ،يتم االعتراف بمبلﻎ التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المتعلقة بالتغيرات في المااقر االئتمانية لتلا
المطلوبات في الدخل الشامل االخر ،ما لم يكن االعتراف بآدار التغيرات في المااقر االئتمانية المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من
شأنه أن يالق أو يوسع عدم التطابق المحاسبي في الربح أو الاسارة.
انخفاض القيمة:
يعكس نمولج انافاض القيمة في إقار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9الاسائر االئتمانية المتوقعة ،مقارنة بالاسائر االئتمانية
المتكبدة بموجب المعيار المحاسبي الدولي  .39في إقار نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9لم يعد من الضروري أن يحدث
حدث ائتماني قبل االعتراف باسائر االئتمان .وبدالً من للا ،تقوم الجهة دائما ً باحتساب الاسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلا
الاسائر االئتمانية المتوقعة .يتم تحديث مبلﻎ الاسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريو رفع التقارير ليعكس التغيرات في مااقر
االئتمان منذ االعتراف األولي.
محاسبة التحوط:
يُقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9متطلبات جديدة للمحاسبة التحوقية التي تتماشى مع المحاسبة التحوقية بشكل أودق مع إدارة
المااقر .وتضع المتطلبات نهجا ً أكثر اعتمادا ً على المبادئ إزاء النمولج العام للمحاسبة التحوقية .تنطبق التعديالت على جميع
المحاسبة التحوقية باستثناء تحوقات القيمة العادلة لمااقر أسعار الفائدة (يُشار إليها عادة باسم "تحوق كلي للقيمة العادلة") .وبالنسبة
لهذه  ،قد تواصل الجهة تطبيق متطلبات المحاسبة التحوقية السارية حاليا ً في معيار المحاسبة الدولي رقم  .39وقد ُمنح هذا االستثناء
إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يتناول محاسبة التحوق الكلي كمشروع منفصل.
تاريخ السريان:
تاريو سريان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9المنشور هو  1يناير  .2018ومع للا ،فإن التعديالت التي أُدخلت على المعيار
الدولي للتقرير المالي رقم  - 4عقود التأمين :تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - 9األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم  - 4عقود التأمين ،التي نُشرت في  12سبتمبر  ،2016تغير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4الحالي للسماح للكيانات
التي تصدر عقود التأمين في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4إلى التافيف من بعض آدار تطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم  9قبل معيار عقد التأمين الجديد معيار للتقرير المالي الدولي رقم  - 17تصبح عقود التأمين سارية النفال.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 - 3المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  :9األدوات المالية (بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،4عقود
التأمين) (تتمة)
تاريخ السريان( :تتمة)
تقدم التعديالت خيارين بديلين على النحو التالي:
 .1تطبيق إعفاء ملقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9حتى حدوث االسبق مما يلي:
• تاريو سريان معيار عقد التأمين الجديد أو
• فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  01يناير ( 2023يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديد تاريو نفال المعيار
الدولي للتقرير المالي  17واإلعفاء الملقت من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4إلى
 01يناير .)2023
ويلزم تقديم إفصاحات إ افية تتعلق باألصول المالية خالل فترة التأجيل .وال يتاح هذا الايار إال للكيانات التي ترتبط أنشطتها في
الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9من قبل.
 .2اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9ولكن بالنسبة لألصول المالية المعينة ،ينقس من الربح أو الاسارة آدار بعض
حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد .وخالل الفترة االنتقالية ،يلزم الكشف عن المزيد
من اإلفصاحات.
حتى هذا التاريو ،أجرت الشركة تقييما ً أوليا ً استعرض عاملين كما يلي:
 )1تمت مقارنة القيمة الدفترية للمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 4بما
في للا مكونات اإليداع أو المشتقات المضمنة ﻏير الممولة من عقود التأمين) بإجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها و
 )2تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها.
بنا ًء على هذا التقييم األولي ،قررت الشركة أنها ملهلة للحصول على اإلعفاء الملقت.
وبالتالي ،قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9حتى تاريو نفال معيار عقود التأمين الجديدة .وترد
اإلفصاحات المتعلقة باألصول المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في تقييم األدر المنصوص علية أدناه.
تقييم األثر
في  31ديسمبر  ،2020بلﻎ إجمالي الموجودات المالية للشركة وإجمالي الموجودات المتعلقة بالتأمين  458مليون لﺎﯾر سعودي و 227
مليون لﺎﯾر سعودي على التوالي .وليس بالضرورة أن تكون الموجودات المالية و الموجودات المرتبطة بالتأمين حصرية تبادليا ً من
حيث التصنيف .ويتكون إجمالي الموجودات المالية من الموجودات المالية المحتفى بها بالتكلفة المستهلكة والموجودات المالية األخرى.
تصل الموجودات المالية المحتفى بها بالتكلفة المطفأة إلى  433مليون لﺎﯾر سعودي وتتكون من النقد وما في حكمه ،والودائع ألجل،
وأقساق التأمين المدينة و لمم معيدي التأمين المدينة ،و االستثثمارات المقتناة حتى تاريو االستحقاق.
تبلﻎ الموجودات المالية األخرى  25مليون لﺎﯾر سعودي وتتألف من استثمارات متاحة للبيع .يجوز للشركة استادام تصنيف القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل االخر لهذه األصول المالية األخرى استنادًا إلى نمولج عمل الشركة لسندات الدين والطبيعة
االستراتيجية لالستثمارات في األسهم .ولم تجر الشركة بعد تقييما ً مفصالً لتحديد ما إلا كانت سندات الدين تستوفي اختبار األصل
والفوائد المستحقة عليه حصرا ً على النحو المطلوب في المعيار الدولي للتقرير المالي .9
يستند ما سبق إلى تقييم أولي ألدر المعيار الدولي للتقرير المالي  9استنادا ً إلى المعلومات المتاحة حالياً ،وقد ياضع لتغييرات ناشئة عن
مزيد من التحليالت التفصيلية أو المعلومات اإل افية المعقولة والداعمة المتاحة في المستقبل.
وتتوقع الشركة بعض اآلدار الناجمة عن تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9إال أنه ال يمكن تقديم تقدير معقول لهذه اآلدار حتى
تقوم الشركة بإجراء مراجعة مفصلة.
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 - 4السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية هي كالتالي:
النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق وشيكات برسم اإليداع والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع ألجل التي تقل فترة
استحقاقها األصلية عن دالدة أشهر من تاريو االقتناء.
ودائع ألجل
تتكون الودائع ألجل من ودائع ألجل عند البنوك بتواريو استحقاق أكثر من دالدة أشهر وأقل من سنة واحدة من تاريو الشراء.
أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة
يتم إدبات أقساق التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها ،ويتم قياسها ،عند اإلدبات األولي لها ،بالقيمة العادلة للمبلﻎ المستلم
أو المستحق القبض .يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساق التأمين المدينة للتأكد من وجود انافاض في قيمتها وللا عندما تشير األحداث أو
التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية ،ويتم إدبات خسارة االنافاض في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض
المتراكم .يتم التوقف عن إدبات أقساق التأمين المدينة عند انتفاء أسباب إدبات الموجودات المالية.
المدفوعات المقدمة
تمثل المدفوعات مقدما مصاريف ﻏير متكبده بعد ولكنها مدفوعة نقداً .تقيد المدفوعات مقدما في األصل كموجودات وتقاس بالمبلﻎ
المدفوع نقداً ،وبعد للا ،يتم تحميلها على قائمة الفائض لعمليات التأمين وقائمة الدخل الشامل للمساهمين عند استنفالها أو إنتهائها مع
مرور الوقت.
االستثمارات والموجودات المالية األخرى

أ) االعتراف المبدئي
يتم االعتراف بالموجودات المالية في القوائم المالية للشركة عندما تصبح الشركة قرفا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم اإلعتراف
بالموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة يتم إدراج تكاليف المعامالت في القياس المبدئي للموجودات المالية للشركة باستثناء حالة
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الاسارة .تتضمن الموجودات المالية للشركة الذمم المدينة واالستثمارات المتاحة للبيع.

ب) التصنيف والقياس الالحق
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية المحددة :استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الاسائر والموجودات المالية المتاحة
للبيع والقروض والذمم المدينة .ويعتمد التصنيف على قبيعة والغرض من الموجودات المالية ويتم تحديده في وقت إدباتها األولي .إن
المشتريات أو المبيعات بالطرق العادية هي مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل فترة زمنية تنس
عليها األنظمة أو تلا المتعارف عليها في السوق.
 -1القروض والذمم المدينة
إن القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية ﻏير مشتقة لات دفعات دابتة أو قابلة للتحديد وهي ﻏير مدرجة في سوق نشط وتصنف
كقروض ولمم مدينة للسوق .بعد االعتراف المبدئي ،وبالتالي يتم قياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستادام قريقة العائد
الفعلي ناقصا أي انافاض وتدرج في الموجودات المتداولة ،باستثناء فترات االستحقاق التي تزيد من  12شهرا بعد نهاية الفترة المشمولة
بالتقرير.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
االستثمارات والموجودات المالية األخرى (تتمة)

ب) التصنيف والقياس الالحق (تتمة)
 -2اإلستثمارات المتاحة للبيع
اإلستثمارات المتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين .إستثمارات األسهم المصنفة على أنها إستثمارات متاحة للبيع هي تلا التي ال
تصنف على أنها مقتناه للمتاجرة أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الاسارة .سندات الدين في هذه الفئة هي تلا التي يقصد بها
االحتفاظ بها لفترة زمنية ﻏير محددة والتي قد يتم بيعها استجابة إلحتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق .بعد القياس
األولي ،يتم قياس اإلستثمارات المتاحة للبيع في وقت الحق بالقيمة العادلة.
يتم إدبات المكاسب والاسائر ﻏير المحققة مباشرة من حقوق المساهمين (من خالل اإليرادات ( /الاسائر) الشاملة األخرى) تحت بند
"التغيير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع" .وعند استبعاد االستثمار ،يتم إدبات األرباح أو الاسائر المتراكمة المثبتة سابقا ً من
حقوق الملكية في قائمة عمليات المساهمين الشاملة .وفي الحاالت التي تمتلا فيها الشركة أكثر من إستثمار في نفس األداة المالية ،فإنه يتم
إستبعادها على أساس "الداخل أوالً الاارج أوالً" .يتم إدراج الفوائد المكتسبة في وقت إقتناء اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع كدخل فوائد
وللا بإستادام سعر الفائدة الفعلي .إن توزيعات األرباح المكتسبة في وقت إقتناء اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم االعتراف بها في
قائمة دخل المساهمين الشاملة عند اإلقرار بأحقية استالمها  .يتم إدبات الاسائر الناتجة من اإلنافاض لتلا اإلستثمارات في قائمة عمليات
المساهمين الشاملة.
 -3اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق
اإلستثمارات المقتناه حتى تاريو اإلستحقاق هي موجودات مالية ﻏير مشتقة لات دفعات دابتة أو يمكن تحديدها والتي يوجد لدى الشركة
النية اإليجابية والقدرة على إقتنائها حتى تاريو اإلستحقاق ويتم قياسها مبدئيا ً بالتكلفة المطفأة المعدلة بالعالوة أو الاصم بإستادام قريقة
العمولة الفعلية .يتم إدبات أي إنافاض دائم في قيمة اإلستثمارات المقتناة حتى تاريو اإلستحقاق في قائمة عمليات التأمين .إن اإلستثمارت
المصنفة كإستثمارات مقتناه حتى تاريو اإلستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها بدون أن تتأدر مقدرة الشركة على إستادام هذا
التصنيف .كما ال يمكن تاصيصها كبند مغطى المااقر بشأن أسعار العمولة الااصة أو مااقر السداد المبكر كونها إستثمارات قويلة
األجل.
 -4االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها
يتم ،بتاريو كل قائمة مركز مالي ،إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل مو وعي على انافاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من
الموجودات المالية .وفي حالة مثل هذا الدليل ،يتم إدبات خسارة اإلنافاض في القيمة في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم /
عمليات المساهمين .يحدد اإلنافاض في القيمة على النحو التالي:
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمة العادلة ،يمثل اإلنافاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ،ناقصا ً خسارة االنافاض
المثبتة سابقا في قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم  /عمليات المساهمين.
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة ،يمثل اإلنافاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية
الماصومة على اساس معدل العائد السائد في السوق حاليا ً ألصل مالي ممادل.
بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة ،يحدد االنافاض في القيمة على اساس التدفقات النقدية المستقبلية الماصومة على أساس
معدل العمولة الااصة الفعلي األصلي.
المطلوبات المالية
أ -االعتراف المبدئي:
يتم إدبات المطلوبات المالية في القوائم المالية للشركة عندما تصبح الشركة قرفًا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم إدبات المطلوبات المالية
مبدئيًا بالقيمة العادلة .يتم إدراج تكاليف المعامالت في القياس المبدئي للمطلوبات المالية للشركة باستثناء المطلوبات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الاسارة.
ب -التصنيف والقياس الالحق:
حيث أن الشركة ليس لديها مطلوبات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الاسارة ،فإنه يتم قياس جميع المطلوبات المالية
بالتكلفة المطفأة باستادام قريقة العمولة الفعلية ،مع تحديد مصروف العمولة وتسجيله على أساس معدل العائد الفعلي.
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التوقف عن إثبات األدوات المالية
يتم التوقف عن إدبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها األداة المالية ويتم للا
عادة ً عند بيعها ،أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.
الممتلكات والمعدات
تظهر الممتلكات والمعدات ،بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وأي انافاض جوهري في القيمة .ويحمل االستهالك على قائمة الدخل
باستادام قريقة القسط الثابت على مدى االعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات كما يلي.
السنوات
4
تحسينات المباني المستأجرة
10
األثاث والمفروشات
5
المركبات
5–3
أجهزة الحاسب اآللي والمعدات المكتبية
يتم مراجعة القيمة الدفترية للمتلكات والمعدات للتأكد من وجود أي إنافاض في قيمتها وللا عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف
تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد .إلا وجد مثل هذا الملشر وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة التقديرية
الممكن إستردادها ،يتم تافيض الموجودات إلى القيمة الممكن إستردادها.
يتم إدبات أرباح أو خسائر إستبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات (التي يتم إحتسابها بالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة
الدفترية للبند) في قائمة الدخل.
حق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار
قامت الشركة باإلعتراف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشغيلية تشمل إيجارات المكاتب .يتم توزيع كل دفعة ايجار بين
المطلوبات وتكلفة التمويل .يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الاسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل فائدة
دوري دابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام لكل فترة .يتم استهالك حق استادام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد
اإليجار ،أيهما أقصر ،على أساس القسط الثابت.
يتم مبدئيا قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية.
 .1يتم قياس حق استخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن اآلتي:
 مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار،أي حوافز ايجار مستلمة،
 أي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصا ً أي تكاليف مباشرة مبدئية ،و تكاليف التجديد.يتم القياس الالحق لحق استادام األصول بالتكلفة ناقصا ً اإلستهالك المتراكم.
 .2تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
 الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها) ناقصا ً أي حوافز إيجار مدينة، دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل، المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية، سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدا ً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار ،و دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار.يتم خصم مدفوعات عقد اإليجار باستادام معدل اإلقتراض اإل افي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال الالزمة
للحصول على أصل ما بقيمة ممادلة في بيئة اقتصادية ممادلة بشروق وأحكام ممادلة.
يتم إدبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منافضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في
قائمة الربح أو الاسارة .عقود اإليجار قصيرة ألجل هي عقود إيجار لات فترة إيجار مدتها  12شهرا أو أقل .وتشمل الموجودات
المنافضة القيمة المتعلقة بمعدات مكتبية.
يتم التفاوض على شروق عقود اإليجار على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروق األحكام الماتلفة .عند تحديد مدة عقد
اإليجار ،تأخذ اإلدارة في اإلعتبار جميع الحقائق والظروف التي تالق حافزا َ اقتصاديًا لممارسة خيار التمديد ،أو عدم ممارسة خيار
اإلنتهاء .يتم تضمين خيارات التمديد فقط في مدة عقد اإليجار إلا كان عقد اإليجار ملكدًا إلى حد ما .عند تحديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ
اإلدارة عموما َ في اإلعتبار بعض العوامل بما في للا فترات التأجير التارياية وتكاليف توقف األعمال المطلوبة استبدال األصل الملجر.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
يتم ادبات االلتزامات لقاء المبالﻎ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة او الادمة المستلمة ،سوا ًء قدمت ام لم تقدم بها فواتير من قبل
الموردين.
المخصصات
يتم ادبات الماصصات عند وجود التزامات (قانونية أو متوقعة) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة وإن تكاليف سداد هذه االلتزامات
محتملة ،ويمكن قياسها بشكل مودوق به .ال يتم ادبات ماصصات لقاء الاسائر التشغيلية المستقبلية.
الزكاة وضريبة الدخل
يجنب ماصس للزكاة و ريبة الدخل وفقا ً لالنظمة الزكوية والضريبية السعودية ،تحمل الزكاة على حسابات الملكية العائدة للمساهمين
الملسسين السعوديين والجمهور العام بينما يتم تحميل ريبة الدخل على حسابات الملكية العائدة للمساهمين الملسسين ﻏير السعوديين
ويحمل ماصس الزكاة و ريبة الدخل على قائمة الدخل.
الضريبة المؤجلة
يتم إحتساب ريبة الدخل الملجلة ،إن وجدت ،باستادام أساس اإللتزام للفروقات الملقتة الناتجة بين األرصدة الدفترية للموجودات
وااللتزامات ألﻏراض التقارير المالية والمبالﻎ المستادمة لألﻏراض الضريبية .يتم قياس قيمة الضريبة الملجلة بمعدالت الضريبة المتوقع
تطبيقها أو تتم التسوية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باإلستثناء إلى معدالت الضريبة التي قد تم سنها أو تقريبا تم سنها في نهاية
فترة التقارير .يجب إدبات الضريبة الملجلة فقط بقدر ما يكون من المحتمل أن ربحا مستقبليا َ خا عا للضريبة سوف يكون متاحا َ ويمكن
إستادام اإلئتمان.
يتم تافيض األصول الضريبية الملجلة بقدر ما يكون ﻏير محتمالَ بعد للا بحيث يتم االعتراف بالمنافع الضريبية لات العالقة.
يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية الملجلة عند وجود حق واجب النفال قانونا ّ في إجراء مقاصة بين الموجودات
الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية والتي تتعلق بضرائب دخل تفر ها نفس السلطة الضريبة والتي لها الحق في إجراء
المقاصة ،والتي تنوى إما التسوية على أساس صافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن معا َ.
يتم االعتراف بالضرائب الحالية والملجلة من الربح أو الاسارة ،باستثناء القدر المتعلق بالمعامالت التي يتم االعتراف بها في قائمة
الدخل الشامل أو بحقوق المساهمين بشكل مباشر .في هذه الحالة ،يجب االعتراف بالضريبة أيضاّ.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقدم الشركة مكافأة نهاية الادمة لموظفيها وفق ا ً لشروق وأحكام نظام العمل المطبق في المملكة العربية السعودية .ويستند استحقاق هذه
المزايا إلى الراتب النهائي للموظف وقول مدة خدمته ،ويكون للا باستكمال الحد األدنى لفترة الادمة .يتم استحقاق التكاليف المتوقعة لهذه
المزايا على مدى فترة التوظيف .يتم تكوين ماصس سنويًا استنادًا إلى التقييم االكتواري المستقل وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي
رقم " 19ماصصات الموظفين" باستادام قريقة ائتمان الوحدة المتوقعة .قامت الشركة بإجراء تقييم اكتواري في السنة الحالية .يتم
اإلعتراف بجميع تكاليف الادمات السابقة كمصروفات على الفور في قائمة الدخل.
استحقاقات الموظفين قصيرة األجل
تشمل استحقاقات الموظفين القصيرة األجل أجور اإلجازات وتذاكر السفر ،وهي مطلوبات متداولة مدرجة في المصروفات المستحقة ،
والتي يتم قياسها بالمبلﻎ ﻏير المحسوم والذي تتوقع المنشأة دفعه نتيجة لالستحقاقات ﻏير المستادمة.
استحقاقات التقاعد
تدفع الشركة اشتراكات التقاعد لموظفيها في المملكة العربية السعودية إلى الملسسة العامة للتأمينات االجتماعية .هذا يمثل خطة مساهمة
محددة .يتم تحميل المبالﻎ المدفوعة كمصروفات عند تكبدها.
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عقود التأمين
تصدر الشركة عقود يتم بموجبها تحويل مااقر التأمين .تعرف عقود التأمين بأنها تلا العقود التي تقبل بموجبها شركة التأمين مااقر
تأمين هامة من حملة الودائق وللا بالموافقة على تعويض حملة الودائق في حالة وقوع حادث مستقبلي ﻏير محدد يلدر سلبا ً على حامل
تعرف الشركة مااقر التأمين الهامة بأنها تمثل إمكانية دفع تعويضات عند وقوع حادث ملمن عليه .وحال
الوديقة .وكقاعدة عامةّ ،
تصنيف العقد كد "عقد تأمين" فإنه يبقى كذلا قوال الفترة المتبقية منه حتى لو انافضت مااقر التأمين بشكل كبير خالل الفترة ،إال إلا تم
إستنفال أو إنتهاء جميع الحقوق واإللتزامات.
إعادة التأمين
إن عقود إعادة التأمين هي عبارة عن عقود تبرمها الشركة مع معيدي التأمين وبموجبها يتم تعويض الشركة عن خسائر عقود التأمين
المصدرة.
يتم إدبات المزايا التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين كموجودات إعادة التأمين .تتكون هذه الموجودات من األرصدة المستحقة
من معيدي التأمين عند سداد المطالبات والذمم المدينة األخرى مثل العموالت على األرباح ،إن وجدت ،وحصة معيدي التأمين من
المطالبات تحت التسوية والتي تتوقف على المطالبات المتوقعة والمزايا الناشئة بموجب عقود التأمين المعاد تأمينها .يتم إدبات المبالﻎ القابلة
لإلسترداد من  /أو المستحقة إلى معيدي التامين بصورة ممادلة للمبالﻎ المتعلقة بعقود التأمين قبقا ً لشروق لكل إتفاقية إعادة التأمين.
وبتاريو إعداد كل قوائم مالية ،تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود ملشر على وقوع إنافاض في قيمة موجودات إعادة التأمين.
وفي حالة وجود مثل هذا الملشر ،تقوم الشركة بإجراء تقدير للمبالﻎ القابلة لإلسترداد.
وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لموجودات إعادة التأمين عن القيمة القابلة لالسترداد ،عندئذ يعتبر األصل منافض القيمة ،ويافض إلى
قيمتة القابلة لإلسترداد .يدرج اإلنافاض في القيمة ،إن وجد ،في قائمة الدخل.
تمثل أرصدة مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة لشركات إعادة التأمين .تم تقدير المبالﻎ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقود إعادة
التأمين المتعلقة بها.
إن إتفاقيات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الودائق.
المطالبات
تتكون المطالبات من المبالﻎ المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها واألقراف األخرى ،ومن مصاريف تسوية الاسارة المتعلقة بها ،ناقصا ً
الاردة واالستردادات األخرى ،وتحمل على قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض المتراكم عند تكبدها.
يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة ﻏير المسددة بتاريو قائمة المركز المالي ،سواء تم
التبليﻎ عنها أم ال .يتم تجنيب ماصصات لقاء المطالبات ال ُمبلّﻎ عنها وﻏير المدفوعة بتاريو قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله
على حده .كما يجنب ماصس ،وفقا ً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة ،لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة ﻏير المبلّﻎ عنها بتاريو
قائمة المركز المالي .ان االلتزامات النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن الماصس الذي تم تجنيبه.
يدرج الفرق بين الماصصات بتاريو قائمة المركز المالي والسداد والماصصات المجنبة في السنة الالحقة في قائمة نتائج عمليات التأمين
والفائض المتراكم لتلا السنة .ال تقوم الشركة باصم مطلوباتها لقاء المطالبات ﻏير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة
واحدة من تاريو قائمة المركز المالي.
يتم إدبات مطالبات إعادة التأمين عندما بتم إدبات إجمالي مطالبات التأمين قبقا ً لمدة العقد لات الصلة.
الخردة والتعويضات المستردة
تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات) متضررة بشكل عام (عند تسوية المطالبة) مثل الاردة (.ويحق للشركة أيضا أن تالحق
أقراف أخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف) مثل التعويضات (.تدرج تقديرات استرداد الارده كماصس عند قياس إلتزامات المطالبات
تحت التسوية .يمثل الماصس القيمة التي يمكن استردادها بشكل معقول بعد استبعاد األصل.
تعتبر التعويضات المستردة ماصس عند قياس التزامات المطالبات تحت التسوية .وهذا الماصس هو تقدير للمبلﻎ الذي يمكن استرداده
من الطرف الثالث.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تكاليف االكتتاب المؤجلة
تقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بإصدار ودائق التأمين الجديدة كتكاليف اكتتاب ملجلة ،وتطفأ في قائمة الدخل على مدى فترة التغطية
التأمينية لات العالقة .وفي حالة عدم تحقق االفترا ات المتعلقة بالربحية المستقبلية لودائق التامين هذه ،فإنه يمكن اإلسراع في إقفاء هذه
التكاليف ،ويمكن أن يتطلب للا إجراء إقفاء إ افي في الدخل.
اختبار كفاية المطلوبات
يتم ،بتاريو نهاية كل فترة مالية ،إجراء اختبار كفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين .بعد خصم تكاليف االكتتاب
الملجلة لات العالقة بإستادام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لعقود التأمين .وعند إجراء هذه االختبارات ،يتم إستادام أفضل
تقد يرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات .يحمل أي عجز مباشرة على قائمة الدخل وللا بشطب
تكاليف االستحوال الملجلة ،وبعد للا يجنب ماصس للاسائر الناتجة عن اختبار كفاية المطلوبات.
األقساط المكتسبة ودخل العموالت
ترحل أقساق التأمي ن إلى الدخل في قائمة الدخل على أساس نسبي على مدى فترات ودائق التأمين التي تاصها .تمثل أقساق التأمين ﻏير
المكتسبة الحصة في أقساق التأمين المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول.
تمثل نتائج االكتتاب األقساق المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ناقصا ً المطالبات المسددة ومصاريف االكتتاب األخرى والمطالبات
المتوقعة المستحقة المتعلقة بالسنة ،بعد خصم المبالﻎ الاا عة إلعادة التأمين ،ناقصا ً ماصس الاسائر المستقبلية المتوقعة عن ودائق
التأمين السارية المفعول.
يتم تأجيل العموالت المدينة على عقود إعادة تأمين وإقفاءها بطريقة القسط الثابت على فترة عقود إعادة التأمين.
تظهر أقساق التأمين المحتفى بها ودخل العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية السنة المالية كأقساق ﻏير مكتسبة ،ويتم تأجيلها
بإستعمال الطرق التالية :
• عدد األيام الفعلية لكافة فئات التأمين األخرى.
• بالنسبة للشحن البحري ،فإن األقساط غير المكتسبة تمثل األقساط المكتتبة خالل الثالثة أشهر األخيرة من السنة المالية الحالية.
• عملية احتساب محددة سلفا ً بالنسبة للتأمين الهندسي وذلك للمخاطر التي تزيد عن سنة .وطبقا ً لعملية اإلحتساب هذه يتم اكتساب اقساط
اقل خالل السنة األولى وتزداد تدريجيا ً مع نهاية فترة وثيقة التأمين.
دخل عموالت
يتم إدبات دخل العموالت من الودائع ألجل على أساس مبدأ العائد الفعلي.
االحتياطي النظامي
وفقا ً للنظام األساسي ،يجب على الشركة أن تحول  ٪20من صافي دخل السنة إلى االحتياقي النظامي إلى أن يبلﻎ هذا االحتياقي ٪100
من رأس المال .ونظرا ً للاسائر المتراكمة ،فإنه لم يتم إجراء مثل هذا التحويل عن السنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
تاريخ التداول
يتم ادبات او التوقف عن إدبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريو التداول (أي التاريو الذي تلتزم فيه
الشركة بشراء او بيع الموجودات) .العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلا
الموجودات خالل فترة زمنية تنس عليها االنظمة او تلا المتعارف عليها في السوق.
العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعامالت .ويتم تحويل
الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريو قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في
للا التاريو .تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلﻎ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى
الشركة نيه لتسوية الموجودا ت مع المطلوبات على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد .ال يتم مقاصة
االيرادات والمصاريف في قائمة الدخل إال الا كان للا مطلوبا ً أو مسموحا ً من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها.
المعلومات القطاعية
يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة الذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومات مالية منفصلة متاحة يتم
تقييمها بانتظام من قبل رئيس العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تاصيس الموارد وتقويم األداء .وألﻏراض إدارية  ،تتكون
الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها ،ولديها ستة قطاعات تشغيلية كما يلي:
التأمين الصحي ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واألدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية.
•
تأمين المركبات  ،ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
•
تأمين الحريق ،ويقوم بتغطية مخاطر الحريق وعمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.
•
التأمين الهندسي ،ويقوم بتغطية مخااطر أعماال البنااء ،واإلنشااءات واألعماال الميكانيكياة والكهربائياة واإللكترونياة ،وتوقاف
•
اآلالت والمكائن ،وغيرها من عمليات التأمين التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.
التأمين البحري ،ويقوم بتغطية مخاطر البضائع في الطريق وسيارات النقل على الطرق الرئيسية وأنواع التأمين األخرى التاي
•
تندرج ضمن هذه الفئة.
فروع التأمين األخرى ،ويشمل فروع التأمين التي لم يتم ذكرها آنفاً.
•
يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها ،في بعض النواحي ،بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة فاي القاوائم
المالية المرفقة.
لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة .وفي حالة توقع حدوث أية معاملة ،فأنها تتم وفقاا ً ألساعار التحويال باين القطاعاات ،وتاتم
بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى .تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين القطاعات والتي يتم حذفها علاى
مستوى القوائم المالية للشركة.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 - 5النقد ومافي حكمه
2020
باللاير السعودي

ايضاحات
نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
ودائع ألجل

1-5

عمليات التأمين
24,792
33,326,277
33,351,069

عمليات المساهمين
36,788,541
79,187,844
115,976,385

اإلجمالي
24,792
70,114,818
79,187,844
149,327,454

2019
باللاير السعودي

ايضاحات
نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
ودائع ألجل

1-5

عمليات التأمين
8,175
23,997,885
24,006,060

عمليات المساهمين
6,882,751
35,703,851
42,586,602

اإلجمالي
8,175
30,880,636
35,703,851
66,592,662

 1-5يتم ايداع الودائع ألجل لفترات تتراوح ما بين يوم واحد وثالثة أشهر وذلك حسب المتطلبات النقدية للشركة ،يوجد ودائاع ألجال كماا فاي
نهاية السنة  ،تحقق الودائاع ألجال دخال عماوالت خاصاة بمعادل متوساط بنسابة  31( ٪0.63ديسامبر  ٪2.3 : 2019سانويا ً) .تاودع
الحسابات الجارية والودائع ألجل لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جياد .إن القيماة الدفترياة المفصاح عنهاا اعااله تقاارب القيماة
العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي.
 - 6الودائع ألجل
تم إيداع الودائع ألجل لفترات تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ اقتنائهاا األصالي ،يتحقاق عان الودائاع ألجال دخال عماوالت خاصاة بمعادل
متوسط بنسبة  ٪0.77سنويا ً ( 31ديسمبر .)٪2.36 :2019
تودع الودائع ألجل لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد .إن القيمة الدفترية المفصح عنها اعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة
المركز المالي.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 - 7أقساط التأمين المدينة وذمم معيدي التأمين المدينة ،صافي
ملخص اقساط التأمين المدينة و ذمم معيدي التأمين المدينة ,موضح ادناه :
إيضاح
حاملي وثائق تأمين
ناقصا :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1-7

أرصدة إعادة تأمين مدينة
ناقصاً :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

2-7

2020
باللاير السعودي
183,112,829
)(59,093,630
124,019,199

2019
باللاير السعودي
185,261,446
()82,579,838
102,681,608

20,629,354
)(3,534,816

15,541,428
()7,760,275
7,781,153
110,462,761

17,094,538
141,113,737

اقساط التأمين المدينة و ذمم معيدي التأمين المدينة  ،صافي

 1-7إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة لحاملي وثائق التأمين هي كالتالي:
2020
باللاير السعودي
82,579,838
()7,984,084
()15,502,124
59,093,630

المخصص بداية السنة
(عكس)  /المحمل خالل السنة
الذمم المشطوبة خالل السنة
المخصص نهاية السنة

2019
باللاير السعودي
70,622,946
11,956,892
82,579,838

 2-7إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة لمعيدي التأمين هي كالتالي:
2020
باللاير السعودي
7,760,275
()251,328
()3,974,131
3,534,816

المخصص بداية السنة
(عكس)  /المحمل خالل السنة
الذمم المشطوبة خالل السنة
المخصص نهاية السنة

2019
باللاير السعودي
6,130,815
1,629,460
7,760,275

 3-7فيما يلي بيانا ً بأعمار أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة كما في  31ديسمبر:
باللاير السعودي
متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة
المجموع
2020
2019

203,742,183
200,802,874

أقل من 30
يوم
45,068,023
19,242,148

من  31إلى
 90يوما
34,170,735
22,588,786

متأخرة السداد ومنخفضة
القيمة
124,503,425
158,971,940

تتألف أقساط التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى شركات تأمين وإعادة تأمين
بشكل أساسي في أوروبا والمملكة العربية السعودية .ال تتضمن أقساط التأمين المدينة وذمم إعادة التاأمين المديناة علاى أياة مباالغ مساتحقة
بالعمالت األجنبية .ال يوجد رصيد لفارد أو لشاركة يزياد عان  ٪11.64مان األقسااط المديناة كماا فاي  31ديسامبر  31( 2020ديسامبر
 .)٪11.51 :2019باإلضافة إلى ذلك  ،تشكل أرصدة أكبر  10عمالء  ٪47.12من األقسااط المديناة كماا فاي  31ديسامبر 31( 2020
ديسمبر )٪49.18 :2019
تتوقع الشركة ،وبناءا ً على الخبرة السابقة ،تحصيل األقساط وأرصدة التأمين المدينة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة بالكامل .ليس من
سياسة الشركة الحصول على ضمانات بشأن األقساط المدينة ،وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 - 8تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
2020
باللاير السعودي
7,236,297
24,594,136
)(20,812,671
11,017,762

الرصيد في  1يناير
المدفوعة خالل السنة
المطفأة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

2019
باللاير السعودي
8,391,464
16,466,864
()17,622,031
7,236,297

 - 9أقساط التأمين غير المكتسبة
ايضاح
1-9
1-9

إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة في بداية السنة
إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة كما في نهاية السنة
التغير في اجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

1-9
1-9

حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة في بداية السنة
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في نهاية السنة
التغير في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة ،صافي

باللاير السعودي
2019
2020
149,401,689
148,601,943
148,601,943
140,802,544
799,746
7,799,399
55,863,062
42,904,729
()12,958,333
)(5,158,934

51,490,197
55,863,062
4,372,865
5,172,611

 1-9حركة اجمالي اقساط التأمين وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
إجمالي

2020
حصة معيدي التأمين

صافي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

إجمالي

2019
حصة معيدي التأمين

صافي

لاير سعودي

لاير سعودي

لاير سعودي

الرصيد االفتتاحي

148,601,943

)(55,863,062

92,738,881

149,401,689

)(51,490,197

97,911,492

األقساط المكتتبة
خالل السنة

346,431,646

)(100,629,444

245,802,202

332,418,481

()115,037,149

217,381,332

)(354,231,045
140,802,544

113,587,777

()240,643,268

()333,218,227

)(42,904,729

97,897,815

148,601,943

األقساط المكتسبة
خالل السنة
الرصيد الختامي
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110,664,284
()55,863,062

()222,553,943
92,738,881

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 - 10مطالبات تحت التسوية
2020
باللاير السعودي
مطالبات مدفوعة
مطالبات مجنبة خالل السنة
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة
المطالبات المتكبدة خالل السنة
مطالبات تحت التسوية كما في  1يناير
متكبدة وغير مبلغ عنها كما في  1يناير

مطالبات تحت التسوية كما في  31ديسمبر
متكبدة وغير مبلغ عنها كما في  31ديسمبر
التغير في المطالبات تحت التسوية ومطالبات متكبدة غير
المبلغ عنها ،صافي

اإلجمالي
228,106,490
)(2,816,373
)(4,506,000
220,784,117
83,703,542
64,487,723
148,191,265

حصة معيدي التأمين
)(70,620,240
3,174,106
5,125,000
)(62,321,134
)(37,151,952
)(14,503,725
)(51,655,677

الصافي
157,486,250
357,733
619,000
158,462,983
46,551,590
49,983,998
96,535,588

80,887,169
59,981,723
140,868,892

)(33,977,846
)(9,378,725
)(43,356,571

46,909,323
50,602,998
97,512,321

7,322,373

)(8,299,106

)(976,733

2019
باللاير السعودي
مطالبات مدفوعة
مطالبات مجنبة خالل السنة
مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة
المطالبات المتكبدة خالل السنة
مطالبات تحت التسوية كما في  1يناير
متكبدة وغير مبلغ عنها كما في  1يناير

مطالبات تحت التسوية كما في  31ديسمبر
متكبدة وغير مبلغ عنها كما في  31ديسمبر

اإلجمالي
248,706,092
964,929
8,662,000
258,333,021

حصة معيدي التأمين
)(84,835,281
4,338,946
)(6,344,000
)(86,840,335

الصافي
163,870,811
5,303,875
2,318,000
171,492,686

82,738,613

)(41,490,898

41,247,715

55,825,723
138,564,336

)(8,159,725
)(49,650,623

47,665,998
88,913,713

83,703,542
64,487,723
148,191,265

)(37,151,952
)(14,503,725
)(51,655,677

46,551,590
49,983,998
96,535,588

2,005,054

)(7,621,875

التغير في المطالبات تحت التسوية ومطالبات متكبدة غير )(9,626,929
المبلغ عنها ،صافي

 - 11جدول تطوير المطالبات
يبين الجدول المطالبات المتكبدة المتراكمة والتي تشمل كالً من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنها والمطالبات الغير مبلغ عنهاا فاي
تاريخ كل قائمة مركز مالي ،باإلضافة إلى كل المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه.
تهدف الشركة إلى اإلحتفاظ باحتياطيات مناسبة فيما يتعلق بأعمال التأمين تحسابا ً للمطالباات المساتقبلية .كلماا تطاورت المطالباات لتصابح
التكلفة النهائية مؤكدة ،يتم إطفاء تلك االحتياطيات المتعلقة بها .تقاوم الشاركة بنقال االحتياطياات المطفاأة إلاى االحتياطياات المتعلقاة بسانة
الحااادث الحاليااة عناادما يكااون تطااور المطالبااات غياار مكتماال ويشااتمل علااى شااكوك جوهريااة متعلقااة بالتكلفااة النهائيااة لتلااك المطالبااات.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -11جدول تطوير المطالبات (تتمة)
إن تحليل إجمالي المطالبات طبقا ً لسنوات الحادث هي كاالتي :
 2020باإلجمالي

 2016وما قبلها

2018

2017

2019

بالرياالت السعودية

تاريخ الحادث
التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات:
في نهاية سنة الحادث
بعد سنة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة
يخصم :المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه
اجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات طبقا لقائمة المركز المالي

 2019باإلجمالي

1,885,563,689
1,427,557,846
1,426,337,388
1,419,133,828
1,419,338,084
1,419,338,084
1,392,510,169
26,827,915

 2015وما قبلها

263,873,704
198,399,505
197,264,521
209,313,007
-

209,313,007
204,739,963
4,573,044

284,551,725
219,517,511
231,838,959

-

-

-

-

231,838,959
223,218,784
8,620,175

248,692,023
229,593,664
19,098,359

235,676,183
153,926,785
81,749,398

2017

2016

بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة
يخصم :المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه
اجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات طبقا لقائمة المركز المالي

320,810,160
248,692,023

235,676,183
-

2019

2018

2,990,475,461
2,094,166,885
1,855,440,868
1,628,446,835
1,419,338,084
2,344,858,256
2,203,989,365
140,868,891

المجموع

بالرياالت السعودية

تاريخ الحادث
التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات:
في نهاية سنة الحادث
بعد سنة

2020

المجموع

1,521,859,462
1,137,837,037

363,704,227
289,720,809

263,873,704
198,399,505

284,551,725
219,517,511

1,136,919,578
1,131,339,018
1,136,654,077
1,136,654,077
1,114,406,955
22,247,122

289,417,810
287,794,810
287,794,810
284,713,424
3,081,386

197,264,521
197,264,521
189,461,270
7,803,251

219,517,511
206,005,821
13,511,690
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320,810,160
320,810,160
219,262,344
101,547,816

2,754,799,278
1,845,474,862
1,623,601,909
1,419,133,828
1,136,654,077
2,162,041,079
2,013,849,814
148,191,265

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -11جدول تطوير المطالبات (تتمة)
إن تحليل صافي المطالبات طبقا ً لسنوات الحادث هي كاالتي :
 2020بالصافي
تاريخ الحادث
التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات:
في نهاية سنة الحادث
بعد سنة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة
يخصم :المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه
صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات طبقا لقائمة المركز المالي
 2019بالصافي
تاريخ الحادث
التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات:
في نهاية سنة الحادث
بعد سنة
بعد سنتين
بعد ثالث سنوات
بعد أربع سنوات
التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة
يخصم :المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه
صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات طبقا لقائمة المركز المالي

2017

2018

 2016وما قبلها

165,367,884
120,276,834
120,726,684
133,358,106

186,003,350
146,517,674
155,614,560

2020

2019

المجموع

بالرياالت السعودية

909,253,632
887,640,971
879,048,401
876,837,204
876,860,750
876,860,750
862,920,057
13,940,693

-

133,358,106
130,533,978
2,824,128

 2015وما قبلها

2016

807,391,096
808,342,352
799,056,147
798,374,418
803,975,690
803,975,690
787,459,087
16,516,603

101,862,536
79,298,619
79,992,254
78,462,786
78,462,786
76,053,794
2,408,992

-

206,456,610
164,347,492
-

155,614,560
149,832,899
5,781,661

164,347,492
152,968,373
11,379,119

2017

2018

175,919,519
-

175,919,519
112,332,800
63,586,719
2019

1,643,000,995
1,318,782,971
1,155,389,645
1,010,195,310
876,860,750
1,506,100,427
1,408,588,107
97,512,320
المجموع

بالرياالت السعودية
165,367,884
120,276,834
120,726,684
120,726,684
115,658,099
5,068,585
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186,003,350
146,517,674
146,517,674
137,475,358
9,042,316

206,456,710
206,456,710
142,957,616
63,499,094

1,467,081,576
1,154,435,479
999,775,085
876,837,204
803,975,690
1,356,139,544
1,259,603,954
96,535,590

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -12مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

عمليات التأمين
1,628,771
3,012,289
2,733,449
1,007,218
2,487,868
367,240
6,353,871
17,590,706

مصاريف مدفوعة مقدما ً
دفعات مقدمة لموردين
ضمانات بنكية
ذمم موظفين
رسوم طرف ثالث طبية مؤجلة
عموالت مستحقة
أخرى

عمليات التأمين
1,242,968
1,880,588
6,134,999
2,307,206
3,809,554
364,483
51,539
15,791,337

مصاريف مدفوعة مقدما ً
دفعات مقدمة لموردين
ضمانات بنكية
ذمم موظفين
رسوم طرف ثالث طبية مؤجلة
عموالت مستحقة
أخرى

2020
باللاير السعودي
عمليات المساهمين
722,807
722,807
2019
باللاير السعودي
عمليات المساهمين
1,187,266
1,187,266

اإلجمالي
1,628,771
3,012,289
2,733,449
1,007,218
2,487,868
1,090,047
6,353,871
18,313,513

اإلجمالي
1,242,968
1,880,588
6,134,999
2,307,206
3,809,554
1,551,749
51,539
16,978,603

 -13حق استخدام األصول والتزامات عقود اإليجار
يو ح الجدول التالي رصيد حق استادام األصول باإل افة إلى االستهالك المحمل على كل من البنود التالية:
 31ديسمبر2020
لاير سعودي
مباني

 31ديسمبر 2019
لﺎﯾر سعودي

االستهالك

الرصيد

االستهالك

الرصيد

1,971,025

5,371,952

1,954,097

6,733,558

1,971,025

5,371,952

1,954,097

6,733,558

يوجد إ افات لحق استادام األصول خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020بقيمة  609,418لﺎﯾر سعودي (خالل السنة المنتهية في
 31ديسمبر  2019ال يوجد إ افات).

التزامات عقود االيجار في نهاية السنة كما يلي:

2020
باللاير السعودي
4,752,896
158,230
4,911,126

جزء غير متداول من التزاامات عقود االيجار
جزء متداول من التزامات عقود االيجار

2019
باللاير السعودي
6,035,056
217,936
6,252,992

بلغت فوائد التمويل من التزامات عقود االيجار خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020قيمة  217,936لﺎﯾر سعودي (:2019
 291,179لﺎﯾر سعودي)
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -14الممتلكات والمعدات ،صافي
األثاث
والمفروشات
لاير سعودي

تحسينات المباني
المستأجرة
لاير سعودي

المركبات
لاير سعودي

أجهزة الحاسب اآللي
والمعدات المكتبية
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

التكلفة:
كما في  1يناير 2019
اضافات خالل السنة
االستبعادات خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2019
اإلضافات خالل السنة
االستبعادات خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2020

4,117,332
4,117,332
48,939
4,166,271

6,002,194
12,619
6,014,813
128,850
)(3,000
6,140,663

432,650
432,650
74,760
507,410

15,239,601
2,127,941
()2,000
17,365,542
1,840,494
19,206,036

25,791,777
2,140,560
()2,000
27,930,337
2,093,043
)(3,000
30,020,380

كما في  1يناير 2019
المحمل للسنة
االستبعادات خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2019
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة
كما في  31ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020

1,132,371
350,537
1,482,908
351,320
1,834,228

6,002,194
1,262
6,003,456
140,207
)(3,000
6,140,663

284,627
39,272
323,899
40,518
364,417

11,825,769
1,583,502
()2,000
13,407,271
1,675,074
15,082,345

19,244,961
1,974,573
()2,000
21,217,534
2,207,119
)(3,000
23,421,653

2,332,043

-

142,993

4,123,691

كما في  31ديسمبر 2019

2,634,424

11,357

108,751

3,958,271

6,598,727
6,712,803

االستهالك المتراكم:

 -15مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
2020
باللاير السعودي
عمليات المساهمين

اإلجمالي
22,446,876

مستحق لموردين ووسطاء

عمليات التأمين
22,446,876

-

ضريبة استقطاع مستحقة

694,477

-

694,477

مستحقات مجلس الضمان الصحي

1,043,007

-

1,043,007

مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة

-

أخرى

2,370,303

1,563,539
¤
92,335

1,563,539
2,462,638

26,554,663

1,655,874
¤

28,210,537

2019
باللاير السعودي
عمليات المساهمين

عمليات التأمين

اإلجمالي

مستحق لموردين ووسطاء

21,147,517

-

21,147,517

ضريبة استقطاع مستحقة

2,756,732

-

2,756,732

مستحقات مجلس الضمان الصحي

269,123

-

269,123

مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة

-

377,039
¤

377,039

أخرى

3,973,317
28,146,689

167,335
544,374
¤

4,140,652
28,691,063

¤
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -16عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة
2020
باللاير السعودي
3,622,633
11,088,119
)(11,432,975
3,277,777

في  1يناير
عموالت مستلمة خالل السنة
عموالت مكتسبة خالل السنة
في  31ديسمبر

-17

2019
باللاير السعودي
4,636,967
15,355,999
)(16,370,333
3,622,633

استثمارات
تتكون االستثمارات من اآلتي:
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
عمليات
المساهمين

عمليات
التأمين
استثمارات متاحة للبيع

عمليات التأمين

اإلجمالي

 31ديسمبر 2019
لﺎﯾر سعودي
عمليات
المساهمين

اإلجمالي

25,182,368

25,182,368

-

70,825,021

70,825,021

إستثمارات مقتناه حتى
تاريو اإلستحقاق*

32,653,125

46,318,019

78,971,144

29,854,688

49,318,019

79,172,707

اإلجمالي

32,653,125

71,500,387

104,153,512

29,854,688

120,143,040

149,997,728

-

* تظهر السندات في قائمة المركز المالي بالقيمة المطفأة .بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات المقتناة
مبلﻎ  82,498,266لﺎﯾر سعودي (  31ديسمبر  80,889,016 : 2019لﺎﯾر سعودي ).

حتى تاريو اإلستحقاق

أ -فيما يلي تحليال لمكونات االستثمارات المتاحة للبيع لعمليات المساهمين:
محلي
2020

-

دولي
2020

2019

اإلجمالي
2019

2019

2020

صناديق استثمارية
سندات
أسهم

4,178,216
15,163,002
1,923,077

42,695,527
19,993,930
1,923,077

2,033,698
1,884,375
-

3,156,000
3,056,487
-

6,211,914
17,047,377
1,923,077

45,851,527
23,050,417
1,923,077

اإلجمالي

21,264,295

64,612,534

3,918,073

6,212,487

25.182,368

70,825,021

أن حركة االستثمارات لعمليات المساهمين كاآلتي:
2020
120,143,040
6,700,000
)(56,960,148
2,015,659
)(398,164
71,500,387

الرصيد في  1يناير
إ افات
اإلستبعادات
أرباح محققة خالل الفترة
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
أعباء انافاض استثمارات متاحة للبيع
الرصيد في  31ديسمبر
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2019
99,109,484
79,567,680
()64,352,369
1,248,863
7,467,361
()2,897,979
120,143,040

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -17استثمارات (تتمة)
ب -فيما يلي تحليال لمكونات االستثمارات المقتناه حتى تاريو االستحقاق لعمليات التامين:
محلي

دولي

2020

2019

2020

اإلجمالي
2019

2019

2020

سندات لات عائد دابت

29,653,125

26,854,688

3,000,000

3,000,000

32,653,125

29,854,688

اإلجمالي

29,653,125

26,854,688

3,000,000

3,000,000

32,653,125

29,854,688

 فيما يلي تحليال لمكونات االستثمارات المقتناه حتى تاريو االستحقاق لعمليات المساهمين:محلي
2020

دولي
2019

2020

اإلجمالي
2020

2019

2019

سندات لات عائد دابت

33,789,781

37,507,530

10,528,238

6,810,488

44,318,019

44,318,018

سندات لات عائد متغير

2,000,000

5,000,000

-

-

2,000,000

5,000,000

اإلجمالي

35,789,781

42,507,530

10,528,238

6,810,488

46,318,019

49,318,018

جميع السندات أعاله مدرجة ومصنفة ( )BBB+/A1حسب وكاالت موديز وفيتش .بلﻎ معدل سعر الفائدة  ٪3,57سنويا ً ( 31ديسمبر
 .)٪3,55 :2019يمتد تاريو استحقاق هذه السندات حتى عام  .2024تظهر السندات في قائمة المركز المالي بالتكلفة المطفأة .بلغت القيمة
العادلة لإلستثمارات المقتناة حتى تاريو اإلستحقاق مبلﻎ  34,264,411لﺎﯾر سعودي كما في  31ديسمبر  31( 2020ديسمبر :2019
 30,741,050لﺎﯾر سعودي).
أن حركة االستثمارات المقتناه حتى تاريو االستحقاق لعمليات التامين كاآلتي:
2020
29,854,688
2,798,437
32,653,125

الرصيد في  1يناير
إ افات
الرصيد في  31ديسمبر
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2019
26,104,688
3,750,000
29,854,688

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -17استثمارات (تتمة)
ج -يعرض الجدول التالي تحليل لألدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقا ً للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
المستوى األول

2020
باللاير السعودي
المستوى الثالث
المستوى الثاني

اإلجمالي

االستثمارات المتاحة للبيع
صناديق ومحافظ استثمارية
سندات
أسهم

4,178,216
17,047,377
-

2,033,698
-

1,923,077

6,211,914
17,047,377
1,923,077

إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

21,225,593

2,033,698

1,923,077

25,182,368

المستوى األول

2019
باللاير السعودي
المستوى الثالث
المستوى الثاني

اإلجمالي

االستثمارات المتاحة للبيع
صناديق ومحافظ استثمارية
سندات
أسهم

14,598,116
23,050,417
-

31,253,411
-

1,923,077

45,851,527
23,050,417
1,923,077

إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع

37,648,533

31,253,411

1,923,077

70,825,021

 -18الوديعة النظامية
تمثل الوديعة النظامية  ٪10من رأس المال المدفوع وذلك وفقا ً لمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية .ال يمكن
سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة البنك المركزي السعودي .خالل عام  2016تم تخفيض رأس المال من  400مليون لاير سعودي إلى 265
مليون لاير سع ودي .قامت الشركة بمخاطبة البنك المركزي السعودي بغرض طلب سحب الفائض من الوديعة النظامية حيث أفاد البنك المركزي
السعودي بانه وبموجب المادة الثانية والخمسون من الالئحة التنفيذية بزيادة الوديعة النظامية لتصبح  ٪15من رأس المال بعد التخفيض ولم تقم الشركة
بسحب الفائض والبالغ قيمته  250الف لاير سعودي .قامت الشركة بايداع الوديعة النظامية بالبنك العربي الوطني.

 -19رأس المال
يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل  265مليون لاير سعودي ويتكون من  26,5مليون سهم بقيمة اسمية قدرها  10لاير
سعودي لكل سهم لعامي  2020و .2019هذا وقد صدر قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  20ديسمبر  2018بالتوصية بزيادة راس مال الشركة بمبلغ
 265مليون لاير سعودي عن طريق طرح اسهم ح قوق أولوية وسيتبع هذا القرار كافة القوانين المنصوص عليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة.

بتاريو  29أكتوبر  ،2020أعلنت الشركة عن تعيين مستشارا ً ماليا ً إلدارة األكتتاب في أسهم حقوق األولية.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -20المصاريف العمومية واإلدارية
2020
باللاير السعودي
عمليات
اإلجمالي
المساهمين

عمليات
التأمين
تكاليف موظفين
تكاليف إشراف ورقابة
مصاريف ادارة مطالبات
قرطاسية ومطبوعات
دعاية واعالن
أتعاب قانونية ومهنية

30,349,573
2,793,885
7,384,198
3,879,842
39,333
7,770,330

270,750
¤

30,349,573
2,793,885
7,384,198
3,879,842
39,333
8,041,080

2019
باللاير السعودي
عمليات
االجمالي
عمليات التأمين المساهمين
- 39,633,274
3,389,045
7,679,464
3,031,373
99,683
152,736
5,743,379
¤

39,633,274
3,389,045
7,679,464
3,031,373
99,683
5,896,115

إيجارات

506,192

185,870

692,062

1,509,106

204,628

1,713,734

إستهالك أصل حق أستخدام

1,971,025

-

1,971,025

1,954,097

-

1,954,097

39,632
1,275,000
86,415
50,256
1,907,923

217,936
2,204,119
2,152,576
1,713,058
214,111
1,275,000
2,760,233
457,814
2,708,584
68,854,429

291,179
291,179
1,974,573
1,974,573
2,483,205
2,483,205
2,301,019
2,301,019
577,259
104,208
473,051
1,164,000 1,164,000
1,671,368
1,671,368
721,890
186,513
535,377
2,353,965
70,812
2,283,153
76,935,243 1,882,897 75,052,346
¤

مصاريف تمويل التزام إيجار
217,936
استهالك (إيضاح )13
2,204,119
2,152,576
مصاريف تأمين
1,713,058
إتصاالت
174,479
سفر وإقامة
مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة
مصاريف ضريبة استقطاع وضريبة القيمة المضافة 2,760,233
371,399
أتعاب بنكية
أخرى
2,658,328
66,946,506
¤

¤

¤

 -21الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
أ ) الزكاة
يتكون وعاء الزكاة مما يلي:

رأس المال
مخصصات
ممتلكات ومعدات ،صافي
استثمارات متاحة للبيع
وديعة نظامية
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
خسائر متراكمة

¤

الدخل ( /الخسارة) المعدل الخاضع للزكاة
وعاء الزكاة
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2020
لاير سعودي
265,000,000
81,526,969
)(6,598,727
)(1,923,077
)(40,000,000
)(11,017,762
)(65,542,883
221,444,520
8,436,055
229,880,575

2019
لاير سعودي
265,000,000
85,180,139
()10,258,901
()1,923,077
()40,000,000
()7,236,297
()20,572,897
270,188,967
()17,526,728
252,662,239

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -21الزكاة وضريبة الدخل المستحقة (تتمة)
الزكاة للسنة
تتكون الزكاة المحملة للسنة من اآلتي:
بواقع
حصة المساهمين المؤسسين السعوديين والجمهور العام من وعاء الزكاة ¤
)٪68.60 :2019( ٪71.59
الزكاة للسنة بواقع ()٪2.5

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

164,571,503
4,241,008

173,326,296
4,466,619

ب ) ضريبة الدخل
تتكون ضريبة الدخل المحملة للسنة من اآلتي:
حصة المساهمين غير السعوديين من صافي خسارة السنة المعدل بواقع٪28.41
(( )٪31.4 :2019بعد احتساب الخسائر المتراكمة)
ضريبة الدخل بواقع ٪20
الزكاة وضريبة الدخل للسنة

2020
لاير سعودي

2019
لاير سعودي

()5,069,317
4,241,008

()5,503,393
4,466,619

حملت الشركة مبلغ تقديري للزكاة والضريبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020قدره  6,000,000لاير سعودي ( 4,552,544:2019لاير
سعودي).
ج)

الحركة في المخصص خالل السنة

كانت الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة كاآلتي:
2020
لاير سعودي
4,635,813
6,000,000
)(4,353,833
6,281,980

المخصص بداية السنة
المحمل للسنة
المدفوع خالل السنة
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2019
لاير سعودي
5,714,107
4,552,544
()5,630,838
4,635,813

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -21الزكاة وضريبة الدخل المستحقة (تتمة)
د) الربوط الزكوية والضريبية

قدمت الشركة إقراراتها الضريبية والزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتدى السدنة الماليدة المنتهيدة فدي  31ديسدمبر
 ،2019وقد إستلمت الشركة شهادة نهائية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2019
كما أنهت الشركة و عها الضريبي الزكوي حتى العام  ،2011وإستلمت من الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوق زكوية و ريبية لألعدوام
من  2012حتى ( 2018بتواريو ماتلفة) وقامت الشركة باإلعتراض على الربوق المذكورة ومدا يدزال إعترا دها قيدد الدراسدة مدن قبدل
األمانة العامة للجان الضريبية ولم يصدر به قرار نهائي من اللجان اإلستئنافية باألمانة حتى تاريو إصدار هذه القوائم المالية.
وإستلمت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوق دريبة قيمدة مضدافة لعدامي  2018و 2019وقامدت الشدركة بداإلعتراض علدى
الربوق المذكورة وما يزال إعترا ها قيد الدراسة من قبل األمانة العامة للجان الضريبية ولم يصدر به قرار نهائي مدن اللجدان اإلسدتئنافية
باألمانة حتى تاريو إصدار هذه القوائم المالية.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -22المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
أ ) عمليات التأمين
فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة وأرصدتها في نهاية السنة:

الجهة ذات العالقة

طبيعة المعاملة

للسنة المنتهية في

للسنة المنتهية في

 31ديسمبر 2020

 31ديسمبر 2019

أعضاء مجلس اإلدارة والشركات
التي يمثلونها

كبار موظفي االدارة

 -أقساط التأمين

6,332,331

4,856,862

 -مطالبات مدفوعة

1,616,634

1,544,244

مزايا قصيرة االجل

4,037,013

3,804,279

مكافأة نهاية الخدمة

134,944

159,287

شركة التأمين العربية -لبنان
-

511,017

(مساهم)

 رصيد مسدد الى شركة التأمين العربية مصاريف مدفوعة من قبل شركة التأمين العربيةعن الشركة

16,095

41,196

2,799

شركة التأمين األردنية (مساهم)

 -عمليات إعادة تأمين ،صافي

14,239

نشأت عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما في  31ديسمبر:
2020

2019

لاير سعودي

لاير سعودي

شركة التأمين العربية -لبنان -مساهم

9,652

()41,197

شركة التأمين األردنية – مساهم

83,346

83,346

أعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يمثلونها

877,120

974,517

ذمة إعادة تأمين مستحقة على شركة التأمين االردنية

546,767

532,996

ب ) عمليات المساهمين
تعويضات مجلس االدارة
فيما يلي بيانا ً لتعويضات مجلس اإلدارة خالل السنة :
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
1,275,000

مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة
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 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
1,164,000

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -23مكافأة نهاية خدمة الموظفين
قامت الشركة بتقييم مكافأة نهاية الخدمة إكتواريا ً كماا فاي  31ديسامبر  .2020وقاد اساتخدمت طريقاة ائتماان الوحادة المقادرة .يلخاص الجادول التاالي
مكونات مكافاة نهاية الخدمة المعترف بها في قائمة دخل عمليات التأمين والمبالغ المعتارف بهاا فاي قائماة الادخل الشاامل لعملياات التاامين وفاي قائماة
المركز المالي:
 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
لاير سعودي
المبالغ المدرجه في قائمة المركز المالي
10,844,879
10,427,777
القيمة الحالية لمكافات نهاية الخدمة
10,844,879
10,427,777
الحركة في القيمة الحالية لمكافأه نهاية الخدمة
مكافات نهاية الخدمة في بداية السنة
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفوائد
اعادة قياس مكافأه نهاية الخدمة
المزايا المدفوعة
القيمة الحالية لاللتزامات المحددة المزايا في نهاية السنة
مصاريف مكافاه نهاية الخدمة (المعترف بها في قائمة الدخل عمليات التأمين)
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفوائد
القيمة الحالية لاللتزامات المحددة المزايا في نهاية السنة

 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
10,844,879
1,412,594
304,419
490,132
)(2,624,247
10,427,777

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
10,616,288
1,367,690
444,977
594,840
()2,178,916
10,844,879

 31ديسمبر 2020
لاير سعودي
1,412,594
304,419
1,717,013

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
1,367,690
444,977
1,812,667

تقييم التزام وافتراضات المكافأة المحددة
يستند االلتزام بموجب هذه الخطة على افتراضات متنوعة ("االفتراضات االكتوارية") بما في ذلك تقدير معدّل الخصم ومعدّل التضخم والمعدّل المتوقع
للزيادة في األجور وأعمار التقاعد العادية .بنا ًء على االفتراضات  ،يتم تقدير التدفقات النقدية لموظفي الشركة ككل مما يعطي إجمالي المدفوعات
المتوقعة خالل السنوات المستقبلية  ،والتي يتم خصمها للوصول إلى االلتزام في تاريخ التقرير .قد تؤثر أي تغييرات في االفتراضات االكتوارية من
فترة إلى أخرى على تحديد االلتزام المقدَّر في تاريخ التقرير  ،والذي يتم احتسابه كربح أو خسارة اكتوارية للفترة.
االفتراضات االكتوارية الرئيسية (فيما يتعلق بجدول مكافآت الموظفين) المستخدمة في التقييم في 31ديسمبر  2020كالتالي:
اإلفتراضات األكتوارية األساسية

 31ديسمبر 2020
٪2.69
٪3
 60سنة

معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب
سن التقاعد الطبيعي

 31ديسمبر 2019
٪3.07
٪3
 60سنة

يتم تحديد االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المستقبل على أساس المشورة اإلكتوارية وفقًا لإلحصائيات المنشورة والخبرة في المنطقة.

43

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -24تعهدات وااللتزامات المحتملة
أ) الدعاوى القضائية
كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين ،تقام دعاوى على الشركة خالل دورة أعمالها العادية .وبناءا ً على نصيحة المستشارين القانونيين ،تعتقد
الشركة بأن المحصلة النهائية لهذه القضايا لن يكون لها أثر جوهري على دخل الشركة أو وضعها المالي.
ب ) اإللتزامات المحتملة
بتاريخ  31ديسمبر  2020بلغت الضمانات البنكية  2,733,449لاير سعودي ( 6,134,999 :2019لاير سعودي) لصالح مقدمي خدمات
متنوعة وقد قام البنك باحتجاز تلك القيمة من حساب الشركة الجارى لديه  -والتي تصنف تحت بند المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى
في قائمة المركز المالي(.ايضاح رقم )12

 -25االحتياطي النظامي
وفقا ً للنظام األساسي للشركة والمادة  2( 70ج) من الالئحة التنفيذية لشركات التامين من البنك المركزي السعودي  ،يتم تحويل  ٪20من صافي
دخل السنة إلى االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي  ٪100من رأس المال .إن االحتياطي
النظامي غير قابل للتوزيع .نتيجة للخسائر المتراكمة لم يتم هذا التحويل للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020

-26

ربح ( /خسارة) السهم األساسي والمخفض

تم احتساب ربح ( /خسارة) السهم للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر  2020و  2019وذلك بتقسيم صافي دخل ( /خسارة) السنة على متوسط عدد
األسهم العادية المصرح بها والمصدرة خالل السنة والبالغة  26,5مليون سهم.

 - -27مصاريف اكتتاب أخرى
يمثل المبلغ المحمل كمصاريف إكتتاب أخرى إجمالي مبلغ تصفية حسابات مع أحد عمالء الشركة تعود الى سنوات سابقة و تتضمن مرتجع أقساط
سيارات بمبلغ  1,154,137لاير سعودي ،إضافة إلى مطالبات تأمين بحري بمبلغ  5,517,472لاير سعودي.

 - -28القيمة العادلة لألدوات المالية
تشتمل الموجودات والمطلوبات المالية على النقدية وشبة النقدية ،والودائع ألجل ،واالستثمارات المتاحة للبيع ،واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ
االستحقاق ،والمدينين ،والدائنين ،وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى .إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيرا ً عن
قيمتها الدفترية ،فيما عدا األدوات المالية غير المتداولة حيث تقيد بالتكلفة.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -29المعلومات القطاعية
تماشيا ً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة ،اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو
مبين أدناه.
ال تشمل نتائج القطاعات التشغيلية توزيع المصاريف العمومية واإلدارية ،وإيرادات التأمين األخرى واإليرادات األخرى على القطاعات التشغيلية.
ال تشمل موجودات القطاعات توزيع النقدي ة وشبه النقدية ،والودائع ألجل ،واإلستثمارات ،وأقساط تأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة والمبالغ
المستحقة من جهات ذات عالقة ،والمصاريف المدفوعة مقدما ً والموجودات األخرى ،والمبالغ المستحقة من عمليات المساهمين ،والممتلكات
والمعدات ،صافي ،على القطاعات التشغيلية.
ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم الدائنة ،وذمم معيدي التأمين ،المبالغ المستحقة والمطلوبات األخرى ،والمبالغ المستحقة إلى عمليات
المساهمين ،والمبالغ المستحقة الى جهات ذات عالقة ،ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،وتوزيعات الفائض المستحقة على القطاعات التشغيلية.
يتم تسجيل الموجودات غير الموزعة وااللتزامات غير المخصصة للرئيس التشغيلي وصانع القرار علﯽ المبدأ التراﮐمي ولم يتم اإلبالغ عنها في
إطار القطاعات ذات الصلة.
فيما يلي القطاعات التشغيلية المحددة ألغراض اإلبالغ ؛
طبي
سيارات
حريق
هندسي
بحري
أخرى

تأمين الطبي للشركات واألفراد
تأمين السيارات للشركات واألفراد
حريق
بناء
بحري
تأمين الطيران ,وتأمين الحوادث العامه
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -29القطاعات التشغيلية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
القطاعات التشغيلية
موجودات
حصة معيدي التامين من األقساق ﻏير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وﻏير المبلﻎ عنها
تكاليف اكتتاب ملجلة
موجودات ﻏير موزعة

مطلوبات
أقساق تأمين ﻏير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين ﻏير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة وﻏير ملﻎ عنها
إحتياقي عجز أقساق تأمين واحتياقيات أخرى
مطلوبات ﻏير موزعة

عمليات التأمين
الهندسي
لاير سعودي

الصحي

المركبات

الحريق

13,671,458
3,953,012
6,743,000
3,305,485
-

13,058,874
4,766,196
-

13,296,780
2,160,888
1,402,000
1,292,324
-

8,576,763
4,805,533
962,000
694,692
-

27,672,955

17,825,070

18,151,992

15,038,988

4,432,001

56,313,429
15,331,667
21,241,000
12,304,000
105,190,096

48,353,902
40,546,318
34,703,000
2,107,000
125,710,220

15,156,801
1,237,517
2,224,304
1,577,000
4,000
20,199,622

10,146,617
967,237
7,184,389
1,536,000
108,000
19,942,243

2,719,528
674,805
2,777,285
451,000
6,622,618
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البحري

االخرى

المجموع

1,961,860
1,968,714
238,000
263,427
-

5,397,868
8,030,825
33,725
695,638
-

42,904,729
33,977,846
9,378,725
11,017,762
299,031,954

14,158,056

396,311,016

8,112,267
398,218
12,823,206
473,723
1,107,000
22,914,414

140,802,544
3,277,777
80,887,169
59,981,723
15,630,000
95,731,803
396,311,016

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

- 29

القطاعات التشغيلية (تتمة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
القطاعات التشغيلية
موجودات
حصة معيدي التامين من األقساق ﻏير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وﻏير المبلﻎ عنها
تكاليف اكتتاب ملجلة
موجودات ﻏير موزعة

مطلوبات
أقساق تأمين ﻏير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين ﻏير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة وﻏير ملﻎ عنها
إحتياقي عجز أقساق تأمين واحتياقيات أخرى
مطلوبات ﻏير موزعة

عمليات التأمين
الهندسي
لاير سعودي

الصحي

المركبات

الحريق

29,638,402
7,165,967
10,150,000
2,496,167
-

9,062,098
1,803,426
-

10,523,098
3,135,600
1,253,000
1,176,131
-

7,328,306
5,543,325
826,000
762,779
-

49,450,536

10,865,524

16,087,829

14,460,410

81,199,415
15,828,699
21,565,000
9,811,000
128,404,114

34,790,794
39,068,248
36,478,000
2,629,000
112,966,042
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12,077,062
1,029,220
3,208,203
1,438,000
1,664,000
19,416,485

8,516,553
1,408,263
7,638,660
1,233,000
666,800
19,463,276

البحري

االخرى

المجموع

2,347,377
3,781,615
575,000
194,429
-

6,025,879
8,463,347
1,699,725
803,365
-

55,863,062
37,151,952
14,503,725
7,236,297
305,631,521

6,898,421

16,992,316

420,386,557

3,037,572
879,099
5,166,650
904,000
9,987,321

8,980,547
306,051
12,793,082
2,869,723
388,000
25,337,403

148,601,943
3,622,633
83,703,542
64,487,723
15,158,800
104,811,916
420,386,557

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -29القطاعات التشغيلية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
القطاعات التشغيلية

الصحي

المركبات

الهندسي

الحريق

البحري

االخرى

المجموع

لاير سعودي
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

35,501,392

25,151,583

9,890,754

15,674,124

346,431,646

دولي

)(26,946,661

-

)(29,580,824

)(19,110,116

)(6,613,126

)(8,504,559

)(90,755,286

محلي

)(137,712

-

)(2,377,374

)(1,455,242

)(787,566

)(796,264

)(5,554,158

)(1,755,000

)(526,770

)(1,424,230

)(614,000

-

مباشر

129,290,533

130,923,260

أقساط إعادة التامين المسندة:

مصاريف فائض السسارف
صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساق التامين ﻏير
المكتسبة ،صافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادف تأمين مكتسبة
صافي اإليرادات

-

-

)(4,320,000

102,206,160

129,168,260

3,016,424

3,161,995

1,876,062

6,373,301

245,802,202

8,919,042

)(13,563,108

)(306,056

)(381,608

)(67,473

240,269

)(5,158,934

111,125,202

115,605,152

2,710,368

2,780,387

1,808,589

6,613,570

240,643,268

2,966,436

3,878,962

3,290,887

1,296,690

11,432,975

111,125,202

115,605,152

5,676,804

6,659,349

5,099,476

7,910,260

252,076,243

)(146,077,346

)(72,352,867

)(1,278,913

)(3,487,069

)(2,160,447

)(2,749,848

)(228,106,490

61,307,811

2,516,500

983,067

2,484,251

1,534,494

1,794,117

70,620,240

)(84,769,535

)(69,836,367

)(295,846

)(1,002,818

)(625,953

)(955,731

)(157,486,250

)(2,715,923

2,518,706

9,187

)(283,520

576,464

)(462,647

)(357,733

)(3,083,000

1,775,000

10,000

)(167,000

116,000

730,000

)(619,000

-

-

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحه التسوية،
صافي
التغير في المطالبات المتكبدف والغير
مبلﻎ عنيا
صافي المطالبات المتكبدة

)(90,568,458

)(65,542,661

)(276,659

)(1,453,338

66,511

)(688,378

)(158,462,983

تكاليف إكتتاب وهائق تأمين
التغير في احتياقي عاز تأمين
واحتياقيات أخرى

)(5,413,386

)(9,229,465

)(2,168,664

)(2,167,006

)(724,235

)(1,109,915

)(20,812,671

)(2,493,000

522,000

1,660,000

558,800

)(719,000

)(471,200

تكاليف اكتتاب أخرى

-

)(1,154,137

-

-

)(5,517,472

-

)(6,671,609

إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(98,474,844

)(75,404,263

)(785,323

)(3,061,544

)(6,175,196

)(2,517,293

)(186,418,463

صافي ربح اإلكتتاب

12,650,358

40,200,889

4,891,481

3,597,805

)(1,075,720

5,392,967

65,657,780

(مصروفات)  /إيرادات تشغيل
أخرى
مسصا ديون مشكو في
تحصيليا

8,235,412
)(66,946,506

مصاريف إدارية وعمومية

78,122

دخل عمولة على الودائا

1,118,805

توزيعات ارباح
إجمالي إيرادات ( /مصروفات)
تشغيل أخرى

)(57,514,167

صافي فائض عمليات التأمين

8,143,613
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -29القطاعات التشغيلية (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
القطاعات التشغيلية

الصحي

المركبات

الحريق

الهندسي

البحري

االخرى

المجموع

لاير سعودي
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
-

مباشر

161,451,704

106,539,550

22,648,576

15,961,097

11,247,350

14,570,204

332,418,481

أقساق إعادة التامين المسندة:
دولي

)(47,163,370

-

)(18,729,841

)(11,939,974

)(7,245,733

)(9,090,922

)(94,169,840

محلي

)(11,790,842

-

)(1,005,499

)(1,381,187

)(960,595

)(926,186

)(16,064,309

)(2,238,000

)(526,770

)(1,424,226

)(614,004

مصاريف فائض الاسارة

-

-

)(4,803,000

صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساق التامين ﻏير المكتسبة،
صافي

102,497,492

104,301,550

2,386,466

1,215,710

2,427,018

4,553,096

217,381,332

)(6,142,073

10,090,029

)(408,956

496,313

640,998

496,300

5,172,611

صافي أقساط التامين المكتسبة

96,355,419

114,391,579

1,977,510

1,712,023

3,068,016

5,049,396

222,553,943

عمولة إعادة تأمين مكتسبة

3,637,843

3,880,187

3,237,633

3,730,250

1,884,420

16,370,333

صافي اإليرادات

99,993,262

5,857,697

4,949,656

6,798,266

6,933,816

238,924,276

114,391,579

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المدفوعة

)(151,884,235

)(81,926,626

)(1,788,909

)(4,855,689

)(4,383,373

)(3,867,260

)(248,706,092

71,130,138

1,897,539

1,722,166

3,883,929

3,557,551

2,643,958

84,835,281

صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية،
صافي
التغير في المطالبات المتكبدة والغير مبلﻎ
عنها

)(80,754,097

)(80,029,087

)(66,743

)(971,760

)(825,822

)(1,223,302

)(163,870,811

3,810,720

)(8,870,423

92,894

54,178

)(175,798

)(215,446

)(5,303,875

)(6,764,000

4,383,000

)(64,000

32,000

59,000

36,000

)(2,318,000

صافي المطالبات المتكبدة

)(83,707,377

)(84,516,510

)(37,849

)(885,582

)(942,620

)(1,402,748

)(171,492,686

تكاليف إكتتاب ودائق تأمين

)(5,155,956

)(6,761,515

)(1,943,346

)(1,639,980

)(833,054

)(1,288,180

)(17,622,031

التغير في احتياقي عجز االقساق

)(2,683,001

49,000

)(1,393,000

55,200

)(387,999

)(4,359,800

إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(91,546,334

)(91,229,025

)(3,374,195

)(2,470,362

)(1,775,674

)(3,078,927

)(193,474,517

8,446,928

23,162,554

2,483,502

2,479,294

5,022,592

3,854,889

45,449,759

صافي ربح اإلكتتاب

-

(مصروفات)  /إيرادات تشغيل أخرى
ماصس ديون مشكوك في تحصيلها

)(13,586,352

مصاريف إدارية وعمومية

)(75,052,346

دخل عمولة على الودائع

376,846

توزيعات ارباح
إجمالي إيرادات ( /مصروفات) تشغيل
أخرى

1,069,596
)(87,192,256

صافي عجز عمليات التأمين

)(41,742,497
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إيضاحات حول القوائم المالية
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 -30معلومات اضافية
-

قائمة المركز المالي
لاير سعودي
عمليات التأمين

 31ديسمبر 2020
عمليات المساهمين

األجمالي

33,351,069
141,113,737
42,904,729
33,977,846
9,378,725

115,976,385
-

149,327,454
141,113,737
42,904,729
33,977,846
9,378,725

عمليات التأمين

 31ديسمبر 2019
عمليات المساهمين

األجمالي

الموجودات
النقدية وما في حكمها
أقساق التأمين ولمم معيدي التأمين المدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من األقساق ﻏير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ﻏير
المبلﻎ عنها
تكاليف إكتتاب ملجلة
إستثمارات
مبالﻎ مستحقة من عمليات المساهمين
مبالﻎ مستحقة من جهة لات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
أصل حق إستادام
ودائع ألجل
ممتلكات ومعدات ،صافي
وديعة نظامية
عوائد استثمار الوديعة النظامية
إجمالي الموجودات

11,017,762
32,653,125
41,909,640
92,998
17,590,706
5,371,952
20,350,000
6,598,727
396,311,016

71,500,387
722,807
43,414,208
40,000,000
4,290,280
275,904,067

11,017,762
104,153,512
41,909,640
92,998
18,313,513
5,371,952
63,764,208
6,598,727
40,000,000
4,290,280
672,215,083

7,236,297
29,854,688
101,986,968
83,346
15,791,337
6,733,558
10,000,000
6,712,803
420,386,557

120,143,040
1,187,266
119,157,572
40,000,000
3,859,317
326,933,797

7,236,297
149,997,728
101,986,968
83,346
16,978,603
6,733,558
129,157,572
6,712,803
40,000,000
3,859,317
747,320,354

المطلوبات
لمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
لمم معيدي التأمين الدائنة
أقساق تأمين ﻏير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين ﻏير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ﻏير المبلﻎ عنها
إحتياقي عجز أقساق تأمين واحتياقيات أخرى
مبالﻎ مستحقة إلى عمليات التأمين
زكاة و ريبة دخل مستحقة
التزام إيجار
ماصس مكافأة نهاية الادمة
مبالﻎ مستحقة إلى جهات لات عالقة
عوائد استثمار الوديعة النظامية
إجمالي المطلوبات

23,683,805
26,554,663
29,424,459
140,802,544
3,277,777
80,887,169
59,981,723
15,630,000
4,911,126
10,427,777
395,581,043

1,655,874
41,909,640
6,281,980
4,290,280
54,137,774

23,683,805
28,210,537
29,424,459
140,802,544
3,277,777
80,887,169
59,981,723
15,630,000
41,909,640
6,281,980
4,911,126
10,427,777
4,290,280
449,718,817

22,230,398
28,146,689
36,389,533
148,601,943
3,622,633
83,703,542
64,487,723
15,158,800
6,252,992
10,844,879
41,197
419,480,329

544,374
101,986,968
4,635,813
3,859,317
111,026,472

22,230,398
28,691,063
36,389,533
148,601,943
3,622,633
83,703,542
64,487,723
15,158,800
101,986,968
4,635,813
6,252,992
10,844,879
41,197
3,859,317
530,506,801

الفائض المتراكم
توزيعات الفائض المستحقة
خسارة إكتوارية لبرامج محددة المزايا
اجمالي المطلوبات والفائض المتراكم

2,252,905
)(1,522,932
396,311,016

54,137,774

2,252,905
)(1,522,932
450,448,790

1,939,028
)(1,032,800
420,386,557

111,026,472

1,939,028
)(1,032,800
531,413,029

265,000,000
)(43,978,974
745,267
221,766,293

265,000,000
)(43,978,974
745,267
221,766,293

265,000,000
)(50,236,106
1,143,431
215,907,325

265,000,000
)(50,236,106
1,143,431
215,907,325

275,904,067

672,215,083

326,933,797

747,320,354

حقوق المساهمين
رأس المال
خسائر متراكمة
إحتياقي إعادة تقييم إستثمارات متاحة للبيع
إجمالي حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين

396,311,016
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24,006,060
110,462,761
55,863,062
37,151,952
14,503,725

420,386,557

42,586,602
-

66,592,662
110,462,761
55,863,062
37,151,952
14,503,725
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 -30معلومات اضافية (تتمة)
-

قائمة الدخل
لاير سعودي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
مباشر
أقساق إعادة التامين المسندة:
دولي
محلي
مصاريف فائض الاسارة
صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساق التامين ﻏير المكتسبة،
صافي
صافي أقساط التامين المكتسبة
عمولة إعادة تأمين مكتسبة
إجمالي اإليرادات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
اإلجمالي
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

اإلجمالي

346,431,646

-

346,431,646

332,418,481

-

332,418,481

()90,755,286
()5,554,158
)(4,320,000
245,802,202
)(5,158,934

-

()90,755,286
()5,554,158
)(4,320,000
245,802,202
)(5,158,934

)(94,169,840
)(16,064,309
)(4,803,000
217,381,332

-

)(94,169,840
)(16,064,309
)(4,803,000
217,381,332

5,172,611

5,172,611

240,643,268
11,432,975
252,076,243

-

240,643,268
11,432,975
252,076,243

222,553,943
16,370,333
238,924,276

-

222,553,943
16,370,333
238,924,276

تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
التغير في المطالبات تحت التسوية
ومطالبات متكبدة ﻏير المبلﻎ عنها  ،صافي
صافي المطالبات المتكبدة
تكاليف إكتتاب ودائق تأمين
التغير في احتياقي عجز اقساق تأمين
واحتياقيات أخرى
تكاليف اكتتاب أخرى
إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

)(228,106,490
70,620,240

-

)(228,106,490
70,620,240

)(248,706,092

-

)(248,706,092

)(157,486,250

-

)(157,486,250

84,835,281
)(163,870,811

-

84,835,281
)(163,870,811

)(976,733
)(158,462,983
)(20,812,671

()7,621,875
)(171,492,686
)(17,622,031

-

()7,621,875
)(171,492,686
)(17,622,031

)(471,200
)(6,671,609
)(186,418,463

)(4,359,800

-

)(4,359,800

-

صافي ربح اإلكتتاب

65,657,780

-

(مصروفات) /إيرادات تشغيل أخرى
عكس ( /ماصس) ديون مشكوك في
تحصيلها
مصاريف إدارية وعمومية
دخل عمولة على الودائع

)(976,733
)(158,462,983
)(20,812,671

-

)(471,200
)(6,671,609
)(186,418,463

)(193,474,517

-

)(193,474,517

65,657,780

45,449,759

-

45,449,759

8,235,412
)(66,946,506
78,122
-

)(1,907,923
2,216,269
2,015,659

8,235,412
)(68,854,429
2,294,391
2,015,659

1,118,805

2,603,875

3,722,680

)(57,514,167

4,927,880

)(52,586,287

)(87,192,256

إجمالي الفائض ( /العجز) للسنة
(ربح)  /خسارة السنة المسند إلى عمليات
المساهمين

8,143,613

4,927,880

13,071,493

)(41,742,497

3,980,876

)(7,329,252

7,329,252

-

41,742,497

)(41,742,497

-

صافي ربح ( /خسارة) السنة

814,361

12,257,132

13,071,493

-

)(37,761,621

)(37,761,621

الزكاة وضريبة الدخل
صافي (خسارة) /ربح السنة بعد الزكاة
وضريبة الدخل

-

)(6,000,000

)(6,000,000

-

)(4,552,544

)(4,552,544

814,361

6,257,132

7,071,493

-

()42,314,165

()42,314,165

أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع
أعباء انافاض استثمارات متاحة للبيع
توزيعات أرباح
إجمالي (مصروفات)  /إيرادات تشغيل
أخرى
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)(13,586,352
)(75,052,346
376,846

)(1,882,897
4,584,722

)(13,586,352
)(76,935,243
4,961,568

1,069,596

1,248,863
)(2,897,979
2,928,167

1,248,863
)(2,897,979
3,997,763

3,980,876

)(83,211,380
)(37,761,621
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معلومات اضافية (تتمة)
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 قائمة الدخل الشامللاير سعودي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
األجمالي
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
األجمالي
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
صافي ربح ( /خسارة) السنة
إيرادات شاملة أخرى:

814,361

7,071,493

6,257,132

-

)(42,314,165

)(42,314,165

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقا ً إلى
قائمة الدخل :
-

أرباح (خسائر) اكتوارية لبرامج
محددة

)(490,132

)(490,132

-

)(594,840

)(594,840

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقا ً إلى
قائمة الدخل:
-

االستثمارات المتاحة للبيع:

-

صافي التغير في القيمة العادلة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

324,229

)(398,164

)(398,164

5,858,968

6,183,197

52

)(594,840

7,467,361

7,467,361

)(34,846,804

)(35,441,644

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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معلومات اضافية (تتمة)
 قائمة التدفقات النقديةلاير سعودي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (خسارة) /ربح السنة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

اإلجمالي

اإلجمالي

814,361

6,257,132

7,071,493

-

)(42,314,165

)(42,314,165

2,207,119
)(3,000
1,971,025
217,936
)(8,235,412

-

2,207,119
)(3,000
1,971,025
217,936
)(8,235,412

1,974,573
1,954,097
291,179
13,586,352

-

1,974,573
1,954,097
291,179
13,586,352

-

)(2,015,659
6,000,000
10,241,473

)(2,015,659
1,717,013
6,000,000
8,930,515

-

)(1,248,863
2,897,979
4,552,544
)(36,112,505

)(1,248,863
2,897,979
1,812,667
4,552,544
)(16,493,637

التعديالت للبنود غير النقدية:
استهالكات الممتلكات والمعدات
ارباح بيع ممتلكات ومعدات
إستهالك أصول حق إستادام
مصروفات تمويل
ماصس ديون مشكوك في تحصيلها
(أرباح)  /خسائر بيع استثمارات متاحة
للبيع
اعباء انافاض استثمارات متاحة للبيع
ماصس مكافأة نهاية الادمة
زكاة و رييبة دخل مستحقة
التغيرات في الموجودات واألصول
التشغيلية
أقساق تأمين ولمم معيدي تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من األقساق ﻏير
المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت
التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات
المتكبدة ﻏير المبلﻎ عنها
تكاليف إكتتاب ملجلة
مبالﻎ مستحقة من جهة لات عالقة
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات
أخرى
لمم دائنة
دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات
أخرى
لمم معيدي التأمين الدائنة
أقساق تأمين ﻏير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين ﻏير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ﻏير مبلﻎ عنها
احتياقي عجز اقساق واحتياقيات اخرى
توزيعات الفائض المستحقة
مبالﻎ مستحقة إلى جهات لات عالقة
النقد من ( /المستخدم في) االنشطة
التشغيلية
زكاة و ريبة دخل مدفوعة
مكافأة نهاية الادمة المدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /من
األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
ا افات/استبعادات استثمارات
ا افات/استبعادات ودائع ألجل
ا افات ممتلكات ومعدات
صافي النقد من( /المستخدم في)
األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
مبالﻎ مستحقة من  /الى المساهمين
حق إستادام أصول مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة
التمويلية
صافي التغير في النقدية و ما في حكمها
النقدية وما في حكمها ،بداية السنة
النقدية وما في حكمها ،نهاية السنة
معلومات غير نقدية:
صافي التغير في القيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع
خسارة إكتوارية لبرامج محددة المزايا

1,717,013
()1,310,958

)(22,415,564
12,958,333

)(22,415,564
12,958,333

-

3,174,106

1,812,667
19,618,868

)(10,870,876

-

)(10,870,876

)(4,372,865

-

)(4,372,865

3,174,106
-

5,125,000

4,338,946

-

4,338,946

)(6,344,000
1,155,167
)(83,346

-

)(6,344,000
1,155,167
)(83,346

)(5,740,108
)(26,918,322

292,070
-

)(5,448,038
)(26,918,322

6,204
-

5,977,888
14,925,332
)(799,746
)(1,014,334
964,929
8,662,000
4,359,800
)(188,386
)(32,149,488
)(5,630,838
)(2,178,916

5,125,000

)(3,781,465
)(9,652
()1,799,370

464,459

)(3,781,465
)(9,652
()1,334,911

1,453,408
)(1,592,026

1,111,500

1,453,408
)(480,526

)(6,965,074
)(7,799,399
)(344,856
)(2,816,373
)(4,506,000
471,200
)(500,484
)(41,197

-

)(6,965,074
)(7,799,399
)(344,856
)(2,816,373
)(4,506,000
471,200
)(500,484
)(41,197

5,971,684
14,925,332
)(799,746
)(1,014,334
964,929
8,662,000
4,359,800
)(188,386

()30,700,371
)(2,624,247

11,817,432
)(4,353,833
-

()18,882,939
)(4,353,833
)(2,624,247

3,664,743
)(2,178,916

()35,814,231
)(5,630,838
-

)(33,324,618

7,463,599

()25,861,019

1,485,827

)(41,445,069

)(39,959,242

)(2,798,437
)(10,350,000
)(2,090,043

50,260,148
75,743,364
-

47,461,711
65,393,364
)(2,090,043

)(3,750,000
)(2,140,560

)(15,215,311
37,418,448
-

)(18,965,311
37,418,448
)(2,140,560

)(15,238,480

126,003,512

110,765,032

)(5,890,560

22,203,137

16,312,577

60,077,328
)(2,169,221

)(60,077,328
-

)(2,169,221

)(26,573,619
)(480,566

26,573,619
-

)(480,566

57,908,107
9,345,009
24,006,060
33,351,069

)(60,077,328
73,389,783
42,586,602
115,976,385

)(2,169,221
82,734,792
66,592,662
149,327,454

()27,054,185
)(31,458,918
55,464,978
24,006,060

26,573,619
7,331,687
35,254,915
42,586,602

()480,566
)(24,127,231
90,719,893
66,592,662

490,132

)(398,164
-

)(398,164.00
490,132

594,840

7,467,361
-

7,467,361
594,840
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .31إدارة المخاطر
 31,1حوكمة المخاطر
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي
لتحقيق األهداف اإلستراتيجية .تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة
وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة .تتعرض الشركة لمخاطر ا لتأمين ،ومخاطر إعادة التأمين ،والمخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية،
ومخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر العمالت األجنبية ،ومخاطر أسعار العموالت ،ومخاطر أسعار الصندوق ،ومخاطر أسعار السوق،
وإدارة راس المال.

هيكل إدارة المخاطر
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة
للشركة.

اإلدارة العليا
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقا ً من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية
يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنويا ً من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية اإلجراءات ومن االلتزام بهذه
اإلجراءات .تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقويم مع اإلدارة العليا ،وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة إلى لجنة
المراجعة.
فيما يلي ملخصا ً بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها:
أ)

مخاطر التأمين
وتمثل المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها بشأن األحداث المؤمن عليها عن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين.
ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أو التطورات الالحقة التي تطرأ على المطالبات طويلة
األجل تختلف عما كان متوقعا ً .تتمثل أهداف الشركة في ضمان توفر الموارد الكافية لتغطية هذه االلتزامات .تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين
بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.
تكرار المطالبات ومبلغها
يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات ومبلغها بالعديد من العوامل .تقوم الشركة ،بشكل رئيس ي ،بتغطية مخاطر إكتتاب عقود تأمين المركبات والتأمين
الطبي  .تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم ،في العادة ،اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المؤمن
عليه .وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.
المركبات
بالنسبة للتأمين على المركبات ،تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية وتبديل أو إصالح المركبات .تقوم الشركة
بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط إلى المالك  /السائق الذي يزيد عمره عن  18سنة .وبشكل رئيسي ،فإن معظم عقود المركبات تتعلق باألفراد .كما
يوجد لدى الشركة إجراءات إدارة المخاطر تتعلق بمراقبة تكاليف المطالبات .يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر المتعلقة بأي
مطالبة فردية ولغاية  1,000,000لاير سعودي.
التأمين الطبي
تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لض مان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها .ويمكن
تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والمراجعة االعتيادية
للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات .كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة والنشطة للمطالبات
وذلك لتغطية المخاطر المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبا ً على الشركة.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .31إدارة المخاطر (تتمة)
ب) تحليل الحساسية
إن التحليل أدناه يوضح الحركات المحتملة المعقولة في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسائر النهائية مع إبقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة
والتي يظهر آثرها على صافي المطلوبات وصافي الدخل كالتالي:
باللاير السعودي
 31ديسمبر 2020

التغير في االفتراضات

األثر على صافي المطلوبات

األثر على صافي الدخل

نسبة الخسارة النهائية

٪10 +

2,406,433

()2,406,433

()2,406,433

2,406,433

٪10 -

باللاير السعودي
 31ديسمبر 2019

التغير في االفتراضات

األثر على صافي المطلوبات

األثر على صافي الدخل

نسبة الخسارة النهائية

٪10 +

2,225,539

()2,225,539

()2,225,539

2,225,539

 ٪10ج) مخاطر إعادة التأمين

على غرار شركات التأمين األخرى ،تقوم الشركة ،خالل دورة أعمالها العادية ،بإعادة التأمين لدى أطراف أخرى لتقليل الخسائر المالية المحتملة التي
قد تنشأ عن مطالبات التأمين الضخمة .إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن
المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية .يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة تأمين ،وعقود إعادة تأمين اختيارية،
وإعادة تأمين فائض الخسارة.
لتقليل تعرضها لمخاطر الخسائر الضخمة الناشئة عن إفالس شركات إعادة التأمين ،تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين ،ومراقبة
تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.
إن إتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق .ونتيجة لذلك  ،تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة الوثائق بحصتها من
المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تف به شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها بموجب إتفاقيات إعادة التأمين .وفي هذا الصدد،
تتركز مخاطر اإلئتمان في اآلتي:
2020
باللاير السعودي
7,335,949
36,020,722
43,356,671

الشرق األوسط
أوروبا

د)

2019
باللاير السعودي
7,448,749
44,206,928
51,655,677

المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية .إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة
النشاطات فحسب ،بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد التزاماتها
غير المتوقعة عند نشوئها.
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شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .31إدارة المخاطر (تتمة)
ذ)

مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على ا لوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما ،مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية .بالنسبة لكافة
فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركة ،تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيانا ً بالسياسات و اإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة:
• تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإع ادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة .وتكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء
الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية .إضاف ة إلى ذلك ،يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة
التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة.
• تقوم الشركة بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل ووسيط ،ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
• تودع النقدية وشبه النقدية والودائع ألجل والوديعة النظامية لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة .عليه ،وكشرط مسبق ،يجب أن تكون البنوك
التي تودع لديها النقدية وشبه النقدية وا لودائع ألجل والوديعة النظامية مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول ،من حيث الضمان ،يؤكد متانة
وضعها المالي.
• تدار استثمارات الشركة في الصناديق والمحافظ االستثمارية من قبل المدير المسؤول عن االستثمار طبقا ً للسياسة االستثمارية المعتمدة من
لجنة االستثمار.
• فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى ،تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي قوي وسمعة
ائتمانية جيدة.
• ال يوجد تركيزات مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة.
يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات الموجودات ضمن قائمة المركز المالي :
2020
باللاير السعودي
عمليات المساهمين
عمليات التأمين
النقد وما في حكمه
الودائع ألجل
أقساط التامين المدينة وذمم معيدي التأمين مدينة ,صافي
استثمارات متاحة للبيع
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ
عنها

2019
باللاير السعودي
عمليات المساهمين
عمليات التأمين

33,351,069
20,350,000
141,113,737
17,590,706

115,976,385
43,414,208
25,182,368
722,807

24,006,060
100,000,000
110,462,761
15,791,337

42,586,602
119,157,572
70,825,021
1,187,266

32,653,125
33,977,846

46,318,019
-

29,854,688
37,151,952

49,318,019
-

9,378,725
¤ 288,415,208

231,613,787

14,503,725
331,770,523
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها المالية عند استحقاقها .يتم مراقبة متطلبات السيولة شهرياً ،وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية لمواجهة أية التزامات عند نشوئها.
تستحق كافة مطلوبات الشركة ،الظاهرة في قائمة المركز المالي ،فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،السداد عند الطلب.
تواريخ االستحقاق
يعكس الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على اساس االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتوقعة المتبقية .تحدد تواريخ االستحقاق بناءا ً على التقديرات الزمنية لصافي المدفوعات النقدية من مطلوبات التامين
المستحقة .تم إستثناء أقساط ال تامين الغير المكتسبة وعموالت إعادة التأمين غير المكتسبة من التحليل حيث أنها ليست إلتزامات تعاقدية .ليس لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين تاريخ إستحقاق ثابت.
2020

2019

باللاير السعودي

باللاير السعودي

لغاية سنة واحدة
المطلوبات المالية لعمليات التأمين
ذمم دائنة
ذمم معيدي التأمين الدائنة
مبالغ مستحقة الى جهات ذات عالقة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها
مخصصمكافآة نهاية الخدمة للموظفين

23,683,805
29,424,459
26,554,663
80,887,169
59,981,723
220,531,819

المطلوبات المالية للمساهمين
دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
زكاة وضريبة دخل مستحقة
إجمالي المطلوبات المالية

أكثر من سنة

إجمالي

-

23,683,805
29,424,459
26,554,663
80,887,169
59,981,723

10,427,777
10,427,777

10,427,777
230,959,596

لغاية سنة واحدة
22,230,398
36,389,533
41,197
28,146,689
83,703,542
64,487,723
234,999,082

أكثر من سنة

إجمالي

-

22,230,398
36,389,533
41,197
28,146,689
83,703,542
64,487,723

10,844,879
10,844,879

10,844,879
245,843,961

1,655,874
6,281,980

-

1,655,874
6,281,980

544,374
4,635,813

-

544,374
4,635,813

7,937,854

-

7,937,854

5,180,187

-

5,180,187

228,469,673

10,427,777

238,897,450

240,179,269

10,844,879

251,024,148
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)

السيولة
ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األسس المذكورة أعاله .تحليل تاريخ االستحقاق بناءا ً على تواريخ االستحقاق المتوقعة.
2020
متداولة
الموجودات
النقد وما في حكمه
الودائع ألجل
أقساط تأمين مدينة وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي
استثمارات
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
وديعة نظامية
أصل حق إستخدام
عوائد استثمار الوديعة النظامية
ممتلكات ومعدات ،صافي
مجموع الموجودات
المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم معيدي التأمين الدائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مطالبات تحت التسوية

مطالبات متكبدة ﻏير المبلﻎ عنها
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين
التزام اإليجار
عوائد استثمار الوديعة النظامية
زكاة وضريبة دخل مستحقة
إجمالي المطلوبات

عمليات التأمين
غير متداولة

33,351,069
20,350,000
141,113,737
92,998
41,909,640
17,590,706
36,579,670
33,977,846
9,378,725
10,578,607
5,371,952
350,294,950

6,325,059
439,155
6,598,727
46,016,066

23,683,805
29,424,459
26,554,663
80,887,169
59,981,723
133,286,494
2,691,866
15,630,000
4,911,126
377,051,305

7,516,050
585,911
10,427,777
18,529,738

32,653,125
-

إجمالي

متداولة

33,351,069
20,350,000
141,113,737
32,653,125
92,998
41,909,640
17,590,706
42,904,729
33,977,846
9,378,725
11,017,762
5,371,952
6,598,727
396,311,016
23,683,805
29,424,459
26,554,663
80,887,169
59,981,723
140,802,544
3,277,777
15,630,000
10,427,777
4,911,126
395,581,043
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عمليات المساهمين
غير متداولة

إجمالي

115,976,385
43,414,208
25,182,368
722,807
40,000,000
4,290,280
229,586.048

46,318,019
46,318,019

115,976,385
43,414,208
71,500,387
722,807
40,000,000
4,290,280
275,904,067

1,655,874
41,909,640
6,281,980
49,847,494

4,290,280
4,290,280

1,655,874
41,909,640
4,290,280
6,281,980
54,137,774

شركة التأمين العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
 .31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)

السيولة

ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األسس المذكورة أعاله .تحليل تاريخ االستحقاق بناءا ً على تواريخ االستحقاق المتوقعة.
2019
عمليات التأمين
غير متداولة

إجمالي

متداولة

عمليات المساهمين
غير متداولة

إجمالي

24,006,060
10,000,000
110,462,761
83,346
101,986,968
15,791,338

29,854,688
6,292,407
676,966
6,712,803
43,536,864

24,006,060
10,000,000
110,462,761
83,346
101,986,968
15,791,338
29,854,688
55,863,062
37,151,952
14,503,725
7,236,297
6,733,558
6,712,803
420,386,558

42,586,603
119,157,572
70,825,021
1,187,267
40,000,000
3,859,317
277,615,780

49,318,019
49,318,019

42,586,603
119,157,572
70,825,021
1,187,267
49,318,019
40,000,000
3,859,317
326,933,799

22,230,397
36,389,533
41,197
28,146,689
83,703,542
64,487,723
140,715,909
2,698,549
15,158,800
6,252,992
399,825,331

7,886,034
924,084
10,844,879
19,654,997

22,230,397
36,389,533
41,197
28,146,689
83,703,542
64,487,723
148,601,943
3,622,633
15,158,800
10,844,879
6,252,992
419,480,328

544,374
101,986,968
4,635,813
107,167,155

3,859,317
3,859,317

544,374
101,986,968
3,859,317
4,635,813
111,026,472

متداولة
الموجودات
النقد وما في حكمه
الودائع ألجل
أقساط تأمين مدينة وذمم معيدي تأمين مدينة ،صافي
استثمارات متاحة للبيع
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
وديعة نظامية
أصل حق إستخدام
عوائد استثمار الوديعة النظامية
ممتلكات ومعدات ،صافي
مجموع الموجودات
المطلوبات
ذمم دائنة
ذمم معيدي التأمين الدائنة
مستحق الى اطراف ذات عالقة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مطالبات تحت التسوية

مطالبات متكبدة ﻏير المبلﻎ عنها
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
احتياطي عجز أقساط تأمين واحتياطيات أخرى
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين
التزام اإليجار
عوائد استثمار الوديعة النظامية
زكاة وضريبة دخل مستحقة
إجمالي المطلوبات

49,570,655
37,151,952
14,503,725
6,559,331
6,733,558
376,849,694
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 .31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر العمالت االجنبية
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي .إن معامالت الشركة هي باألساس تتم
باللاير السعودي والدوالر األمريكي .تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية .
مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب قيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق.
تعرض األدوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموالت الناتجة عن التدفقات النقدية ،بينما األدوات المالية بعمولة ثابتة تعرض الشركة
لمخاطر العموالت الناتجة من القيمة العادلة.
تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض استثماراتها .تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار
العموالت بالعمالت المسجلة بها االستثمارات.
أن فحص الحساسية للدخل على افتراض التغير بالعمولة مع بقاء كافة المتغيرات االخرى ثابتة وبناءا ً على دخل سنة واحده من األصول االستثمارية
التي تخضع لمعدل عائد متغير كما في  31ديسمبر .2020
مخاطر أسعار السوق
مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق (بخالف
تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة ) ،سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة المالية أو بالجهة المصدرة
لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق.
لد ى الشركة إستثمارات في "صكوك" و"سندات وأسهم محلية وصناديق استثمار (أنظر إيضاح  )17والتي تم تصنيفها ضمن "إستثمارات متاحة
للبيع" .تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار السوق من خالل مراقبة تطورات في سعر السوق لهذه االستثمارات عن كثب في األسواق التي يتم فيها
تداول مثل هذه االستثمارات .إن التغير بواقع  ٪5في سعر السوق لهذه االستثمارات المتداولة ،مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،قد يغير
"اإليرادات األخرى الشاملة" ،وبالتالي "حقوق المساهمين" (بالنسبة لالستثمارات الخاصة بعمليات المساهمين) بمبلغ قدره  1,162,965لاير سعودي
(  3,445,097 :2019لاير سعودي).
إدارة رأس المال
يتم تحديد وتنظيم متطلبات رأس المال من قبل البنك المركزي السعودي وذلك لضمان األموال الكافية في حالة اإلفالس .كما وضعت الشركة أهداف
أخرى للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها وزيادة المنفعة للمساهمين.
تقوم الشركة ،بصورة منتظمة ،بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير حجم االنخفاض بين مستويات رأس المال المسجلة والمطلوبة .يتم إجراء
التعديالت على مستويات رأس المال الحالي على ضوء التغيرات ف ي ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة .وللحفاظ على أو
تعديل هيكل رأس المال ،يجوز للشركة تعديل مقدار توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.
تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية المحلية ضمن نطاق السلطة القضائية التي تم تأسيسها فيها .ال تنص هذه اللوائح على الموافقة على
األنشطة ورصدها فحسب  ،بل تفرض أيضًا بعض األحكام التقييدية ،على سبيل المثال .كفاية رأس المال لتقليل مخاطر التخلف عن سداد الديون
واإلعسار من جانب شركات التأمين وتمكينها من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند نشوئها.
تفصل
تحتفظ الشركة برأسمالها وفقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها البنك المركزي السعودي في المادة  66والمادة  4من لوائح التأمين المنفذة والتي
ّ
هامش المالءة المالية المطلوب الحفاظ عليه .وفقا ً للمادة المذكورة  ،تحتفظ الشركة بهامش المالءة بما يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفقًا لالئحة
التنفيذية للبنك المركزي السعودي:
الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  100مليون لاير سعودي
قسط المالءة المالية
يدعي هامش المالءة
التزمت الشركة بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل السنة المالية.
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إدارة المخاطر (تتمة)
المخاطر التشغيلية
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غي ر المباشرة الناتجة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا والبنية
التحتية التي تدعم عمليات الشركة سواء داخليا داخل الشركة أو خارجيا ً لدى مزودي الخدمة للشركة ومن عوامل خارجية غير االئتمان  ،مخاطر
السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك إدارة االستثمار .تنشأ المخاطر التشغيلية من
جميع أنشطة الشركة.
يتمثل هدف الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعتها في تحقيق هدفها
االستثماري المتمثل في توليد عوائد للمستثمرين .تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس
اإلدارة .تتضمن هذه المسؤولية عناصر التحكم والسيطرة في المجاالت التالية:
 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات بين الوظائف واألدوار والمسؤوليات المختلفة؛  -متطلبات التسوية ورصد المعامالت ؛  -االمتثال للمتطلباتالتنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى؛  -توثيق الضوابط و اإلجراءات؛  -متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجه  ،ومدى مالءمة
الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛  -المعايير األخالقية ومعاييراألعمال و  -سياسات وإجراءات التخفيف من المخاطر.

 .32أقساط التأمين المكتتبة حسب نوع العميل

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

الصحي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
اللممتلكات
والحوداث
المركبات

الحماية واالدخار

المجموع

3,683,663

28,513,535

2,776,888

-

34,974,086

عم ْ
الء منشآت متناهية الصغر

11,591,230

272,808

533,592

-

12,397,630

عم ْ
الء منشآت صغيرة

13,988,450

3,611,196

23,608,897

-

41,208,543

عم ْ
الء منشآت متوسطة

16,754,737

35,431,155

12,390,239

54,550

64,630,681

عم ْ
الء منشآت كبيرة

83,272,453

63,094,566

46,172,590

681,097

193,220,706

129,290,533

130,923,260

85,482,206

735,647

346,431,646

عمالء أفراد

اإلجمالي

 .33أرقام المقارنة
تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية .ومع ذلك لم يكن هناك اي تاثير من إعادة التصنيف على
العرض الشامل للقوائم المالية.

 .34اعتماد القوائم المالية
اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  17مارس 2021م (الموافق  4شعبان 1442ها).
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