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ة التعاونیة للتأمین شرك
 )شركة مساھمة سعودیة(

 قائمة المركز المالي الموحدة
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 

 .جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة) ۳۹(إلى ) ۱(تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

- ٥  -

 دیسمبر ۳۱
م ۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
م ۲۰۱۹

 السعودیةبآالف الریاالت  إیضاحات

 الموجودات
 ۱۲٥٬۰۰۰ ۱۲٥٬۰۰۰ ۱٤ ودیعة نظامیة

 ۲٬٥۱۳ ۲٬۷۷٤ نظامیةدخل مستحق من الودیعة ال
 ۲۰٦٬٥٥۳ ۱۹۱٬۸٥۱ ٤ ممتلكات ومعدات، صافي

 ۳٬۹۷۱ ۷٬۷۰۸ ٥ موجودات غیر ملموسة
 ٦۳٬٤۲۷ ٦۲٬۱۳۸ ٦ استثمارات عقاریة

 ۱۰۱٬٥۲۰ ۸٥٬۳۱۹ ۷ مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیةاستثمارات في شركات 
 ۲٬۷٤٦٬۷٤۸ ۳٬۰۱۸٬٥٦٦ ۸ استثمارات متاحة للبیع

 ۳٬٥۳۹٬۳۷٦ ۳٬۱۳٤٬۹۳۲ ۹ مرابحة /ائع مضاربة دو
 ۲٤۳٬۹۱۲ ٦۱٦٬۸۹٥ ۱۰ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرىمصاریف 

 ۷٬۷۱٤ ۱۲٬۷۲۳ أقساط فائض خسارة مؤجلة
 ۱۲۰٬۸٤٥ ۱۳٤٬۷۲٤ ۱۱ اكتتاب وثائق مؤجلةتكالیف 

 ۳٬۱۰۰٬٤٤٦ ۱٬۹٦۲٬٥۷۰ ۱۱ حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة
 ۳۲۷٬۷۲٤ ۲۸۹٬۷۸٤ ۱۱ مبلغ عنھاالحصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر 

 ۷۱٥٬۹٥۹ ٦۸۳٬٦۹۸ ۱۱ حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة
 ۱٬٤۹٥٬۸۹٤ ۳٬٤۸۰٬٥٥۳ ۱۳ ذمم مدینة، صافي

 ٦٬۳۳۳ ۲٬۳۹۷ ۲۸ إیرادات استثمار مستحقة
 ۱٬۳۰٦٬٥٥۰ ٤٤٥٬۷۹٤ ۱٥ نقد وما في حكمھال

 ۱٤٬۱۱٤٬٤۸٥ ۱٤٬۲٥۷٬٤۲٦ إجمالي الموجودات

 المطلوبات
 ۳٤٬۲۸۳ ۸٤٬۸۹۳ ۱٦ توزیعات الفائض الدائنة   
 ۱۲۹٬٤۸۰ ۱۳٤٬۹۹۰ ۱۸ التزام المنافع المحددة   
 ۲٬٥۱۳ ۲٬۷۷٤ على الودیعة النظامیة ایرادات مستحقة   
 ۱٬۱۷٤٬۹۸۲ ۱٬۷۳۷٬۳٥۲ ۱۷ مستحقة ومطلوبات أخرى اریفمطالبات دائنة ومص   
 - ٤۰۱٬۹۹۸ ۲۲ قروض قصیرة األجل   
 ٥٬۰۰٦ ۳٬٥٤٤ إحتیاطي أنشطة تكافل   
 ۳٬٦۸٤٬۸۹۱ ۲٬٥۱٦٬٦٥۲ ۱۱ إجمالي المطالبات تحت التسویة     
 ۱٬۹۲٥٬٥۸٤ ۱٬٥٤۹٬۳٥۰ ۱۱ مبلغ عنھاالاحتیاطیات المطالبات المتكبدة وغیر    
 ۲٬۸۳۰ ٥۲٬٤۰۱ ۱۱ احتیاطي عجز أقساط التأمین   
 ٤۳٬۳۲۳ ۳۷٬٥۳۸ ۱۱ دخل عمولة غیر مكتسب   
 ۳٬۸۲٦٬۱۱۹ ٤٬۳۱۹٬۳۷۸ ۱۱ إجمالي األقساط غیر المكتسبة   
 ٥۲۳٬۸۲۰ ۲٥٤٬٥٥۹ أرصدة معیدي التأمین الدائنة   
 ٦٬٤۱۱ ٦٬٤۱۱ توزیعات أرباح مستحقة   
 ۲٥٥٬٥٥٤ ۳٤٦٬۲۲٤ ۲۰ زكاة مستحقة   

 ۱۱٬٦۱٤٬۷۹٦ ۱۱٬٤٤۸٬۰٦٤ إجمالي المطلوبات

 الملكیةحقوق 
 ۱٬۲٥۰٬۰۰۰ ۱٬۲٥۰٬۰۰۰ ۲۱ رأس المال   
 ۱٬۰٦٥٬٥۱۷ ۱٬۱٤٤٬۱۸۳ ۲۳ احتیاطي نظامي   
 ۱٦۷٬٤۷۲ ۸۹٬٥۳٦ ۷٬۸ احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات   
 ) ۱٤٬٥٤۰( ) ۲۰٬۲٦۱( ۱۸ منافع المحددةإعادة قیاس التزام ال   
 ۳۱٬۲٤۰ ۳٤٥٬۹۰٤ األرباح المبقاة   

 ۲٬٤۹۹٬٦۸۹ ۲٬۸۰۹٬۳٦۲ إجمالي حقوق الملكیة

 ۱٤٬۱۱٤٬٤۸٥ ۱٤٬۲٥۷٬٤۲٦ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة

 ۳٦ المطلوبات المحتملة

المالي الرئیس التنفیذي عضو مجلس اإلدارة   الرئیس التنفیذي 

Type text hereFraser David Gregoryعبدالعزیز بن حسن البوق س عبد العزیز بن عبد الرحمن الخمیس 



شركة التعاونیة للتأمین 
 )ركة مساھمة سعودیةش(

 قائمة الدخل الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة) ۳۹(إلى ) ۱(تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
- ٦ -

م ۲۰۱۹  م ۲۰۲۰
 بآالف الریاالت السعودیة إیضاحات

 اإلیرادات
 ۸٬۳۷٥٬۸٦۰ ۹٬۰٦۱٬۷٦۸ ۱۱ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة

 ) ۸۹٬۷٤۸( ) ۹٥٬۷٦۹( ۱۱ محلي -إعادة التأمین المسند 
 ) ۱٬٥٦۰٬٤٤۰( ) ۱٬۳۸۲٬٥۷۷( ۱۱ دولي -إعادة التأمین المسند 

 ) ۲۰٬۳۱٤( ) ۲۲٬۱۸٤( أقساط فائض الخسارة
 ٦٬٦٦٦ ٦٬٦٦۷ إیرادات رسوم من التكافل

 ٦٬۷۱۲٬۰۲٤ ۷٬٥٦۷٬۹۰٥ صافي األقساط المكتتبة
 ) ٥٬۸۲٦( ) ٤۹۳٬۲٥۹( التغییرات في األقساط غیر المكتسبة

 ۱۷۱٬۱۲۰ ) ۳۲٬۲٦۱( المكتسبةالتغییرات في حصة معیدي التأمین من األقساط غیر 
 ٦٬۸۷۷٬۳۱۸ ۷٬۰٤۲٬۳۸٥ صافي األقساط المكتسبة

 ۱۲۲٬٤۳۸ ۱۱٦٬۷۲٦ ۱۱ عموالت إعادة التأمین 
 ۱۰٬٥۳۰ ٦٬۸۸۹ إیرادات اكتتاب أخرى

 ۷٬۰۱۰٬۲۸٦ ۷٬۱٦٦٬۰۰۰ إجمالي اإلیرادات

 االكتتاب اریفتكالیف ومص
 ٦٬۹٥٥٬۸۳۳ ٦٬۸۷٦٬۷۰٤ إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ۱۹٬۳۲٥ ٥۷٬۷۳٦ متكبدة متعلقة بالمطالبات اریفمص
 ) ۱٬۳۰۲٬۳٤۲( ) ۱٬۱۲۷٬۳۸۱( حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 ٥٬٦۷۲٬۸۱٦ ٥٬۸۰۷٬۰٥۹ ۱۱ صافي المطالبات والمزایا األخرى المدفوعة 

 ٤۱۳٬۷۳٥ ) ۱٬۱٦۸٬۲۳۹( المطالبات تحت التسویةالتغیرات في 
 ) ۳۷٤٬٦۳۷( ۱٬۱۳۷٬۸۷٦ البات تحت التسویةیدي التأمین من المطالتغییرات في حصة مع

 ۲٤۱٬٤۰۱ ) ۳۷٦٬۲۳٤( التغیرات في احتیاطي المطالبات المتكبدة وغیر المبّلغ عنھا
 ) ۱۳٥٬۸۸۷( ۳۷٬۹٤۰ المتكبدة وغیر المبلغ عنھاالتغیرات في حصة معیدي التأمین من المطالبات 

 ) ٤٬٤٤۲( ٤۹٬٥۷۱ التأمین التغیرات في احتیاطي عجز أقساط
 ٥٬۸۱۲٬۹۸٦ ٥٬٤۸۷٬۹۷۳ صافي المطالبات والمزایا األخرى المتكبدة

 ) ۳٬٦۸٤( ) ۱٬٤٦۲( التغیرات في احتیاطیات أنشطة التكافل
 ۳٥۹٬۹۷۳ ۳۹۸٬٥٦۷ ۱۱ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین

 ۱۳٬٦۷۸ ۱۲۹٬۹٥۳ اكتتاب أخرى اریفمص
 ٥۷٬۳۷۸ ۱٤۲٬٥۳٥ ۲٤ توزیعات حصة التأمین

 ٦٬۲٤۰٬۳۳۱ ٦٬۱٥۷٬٥٦٦ االكتتاب اریفإجمالي تكالیف ومص

 ۷٦۹٬۹٥٥ ۱٬۰۰۸٬٤۳٤ صافي دخل االكتتاب

 إیرادات تشغیلیة أخرى) / اریفمص(
 ) ٥۷۷٬۲٥۳( ) ٦۲۸٬۱٦۲( ۲٦ عمومیة وإداریة اریفمص

 ) ۲۸٬۸٤٤( ) ٤۹٬۱۹۹( ۱۳ مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
 ۲۲۱٬۰۳۳ ۲۰۸٬۷۹۲ ۲٥ إیرادات استثمار، صافي

 ۳۱٬۱٦۰ ۱٥٬۰٤٤ ۷ حصة الربح من االستثمارات في شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، صافي
-) ٤٬۸۱۲( االستثمارات المتاحة للبیعاالنخفاض في قیمة 

 ۱٤٬۹۷۲۲۰٬۳۹۷ إیرادات أخرى، صافي
 ) ۳۳۳٬٥۰۷( ) ٤٤۳٬۳٦٥( رىالتشغیلیة األخ مصاریفإجمالي ال

 ٤۳٦٬٤٤۸ ٥٦٥٬۰٦۹ الزكاةالعائد والسنة قبل دخل صافي 
 ) ۳٤٬۲۸۳( ) ٥۰٬٦۱۰( السنة العائد إلى عملیات التأمیندخل صافي 

 ٤۰۲٬۱٦٥ ٥۱٤٬٤٥۹ المساھمین قبل الزكاةعملیات لسنة العائد إلى ادخل صافي 
 ) ۷٤٬٥۷۹( ) ۱۲۱٬۱۲۹( ۲۰الزكاة المحملة للسنة

 ۳۲۷٬٥۸٦ ۳۹۳٬۳۳۰ الزكاةالعائد وبعد لسنة ادخل صافي 
 ربحیة السھم

 ۲٫٦۲ ۳٫۱٥ ۲۷ )بالریال السعودي(ربحیة السھم األساسیة والمخفضة 
 ۱۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة

 الرئیس التنفیذي المالي الرئیس التنفیذي عضو مجلس اإلدارة 
Fraser David Gregoryعبدالعزیز بن حسن البوق عبد العزیز بن عبد الرحمن الخمیس 



 شركة التعاونیة للتأمین
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الشامل الموحدةمة الدخل قائ
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة) ۳۹(إلى ) ۱(تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
- ۷ -

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰
 الریاالت السعودیة بآالف   إیضاحات 

 ۳۲۷٬٥۸٦ ۳۹۳٬۳۳۰ الزكاةو العائدلسنة بعد ا دخلصافي  

 : الدخل الشامل اآلخر
 : لن یعاد تحویلھا مرة أخرى إلى قائمة الدخل الموحدة في سنوات الحقة

 )۲٬۳۱٤( ) ٥٬۷۲۱( ۱۸ لتزام المنافع المحددة قیاس اإعادة 
 : سیعاد تحویلھا مرة أخرى إلى قائمة الدخل الموحدة في سنوات الحقة 

 :  استثمارات متاحة للبیع
 ۳۳٦٬۷٥۲ ) ۲۷٬۸۸٤( ۸صافي التغیر في القیمة العادلة   -
 ۲۷٬۹۹۱ ) ٤۹٬۲۹۸( ۸ ة صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل الموحد -

الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق  الحصة من 
 ۱٬٤٥۳ ) ۷٥٤( ۷ الملكیة

 ٦۹۱٬٤٦۸ ۳۰۹٬٦۷۳إجمالي الدخل الشامل للسنة  

 الرئیس التنفیذي المالي الرئیس التنفیذي عضو مجلس اإلدارة 
Fraser David Gregory

عبدالعزیز بن حسن البوق
عبد العزیز بن عبد الرحمن الخمیس 



شركة التعاونیة للتأمین 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدةكیة قائمة التغیرات في حقوق المل
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة) ۳۹(إلى ) ۱(تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
- ۸ -

 رأس المال 
االحتیاطي  

 النظامي 

اطياحتی
القیمة العادلة  
 لالستثمارات 

إعادة قیاس التزام  
 المنافع المحددة 

األرباح  
 اإلجمالي  المبقاة 

 بآالف الریاالت السعودیة  إیضاحات 

 ۱٬۸۰۸٬۲۲۱ )۲۳۰٬۸۲۹( )۱۲٬۲۲٦( )۱۹۸٬۷۲٤( ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۲٥۰٬۰۰۰ م  ۲۰۱۹ینایر   ۱الرصید في  
 : إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 ۳۲۷٬٥۸٦ ۳۲۷٬٥۸٦- -- - السنة العائد إلى المساھمین بعد الزكاة دخل صافي 
 )۲٬۳۱٤(-)۲٬۳۱٤( -- - ۱۸ خسائر اكتواریة على التزام المنافع المحددة 

 ۳۳٦٬۷٥۲-- ۳۳٦٬۷٥۲ -- ۸ التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع
 ۲۷٬۹۹۱-- ۲۷٬۹۹۱ -- ۸ الموحدة المبلغ المحول إلى قائمة الدخل 

الحصة من الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات في شركات  
 ۱٬٤٥۳ -- ۱٬٤٥۳ -- ۷ مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 

 ٦۹۱٬٤٦۸ ۳۲۷٬٥۸٦ )۲٬۳۱٤( ۳٦٦٬۱۹٦- - إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى المساھمین
-)٦٥٬٥۱۷( -- ٦٥٬٥۱۷ - المحول إلى االحتیاطي النظامي

 ۲٬٤۹۹٬٦۸۹ ۳۱٬۲٤۰ )۱٤٬٥٤۰( ۱٦۷٬٤۷۲ ۱٬۰٦٥٬٥۱۷ ۱٬۲٥۰٬۰۰۰ م  ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱الرصید في  

 ۲٬٤۹۹٬٦۸۹ ۳۱٬۲٤۰ ) ۱٤٬٥٤۰( ۱٦۷٬٤۷۲ ۱٬۰٦٥٬٥۱۷ ۱٬۲٥۰٬۰۰۰ م  ۲۰۲۰ینایر   ۱الرصید في  
 : إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 ۳۹۳٬۳۳۰ ۳۹۳٬۳۳۰- -- - لمساھمین بعد الزكاةائد إلى االسنة العدخل صافي 
 ) ٥٬۷۲۱(-) ٥٬۷۲۱( -- - ۱۸ خسائر اكتواریة على التزام المنافع المحددة 

 ) ۲۷٬۸۸٤(-- ) ۲۷٬۸۸٤( -- ۸ التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع
 ) ٤۹٬۲۹۸(-- ) ٤۹٬۲۹۸( -- ۸ المبلغ المحول إلى قائمة الدخل الموحدة 

الحصة من الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات في شركات  
 ) ۷٥٤( -- ) ۷٥٤( -- ۷ مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 

 ۳۰۹٬٦۷۳ ۳۹۳٬۳۳۰ ) ٥٬۷۲۱( ) ۷۷٬۹۳٦(- - إجمالي الدخل الشامل للسنة العائد إلى المساھمین
-) ۷۸٬٦٦٦( -- ۷۸٬٦٦٦ - المحول إلى االحتیاطي النظامي

 ۲٬۸۰۹٬۳٦۲ ۳٤٥٬۹۰٤ ) ۲۰٬۲٦۱( ۸۹٬٥۳٦ ۱٬۱٤٤٬۱۸۳ ۱٬۲٥۰٬۰۰۰ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الرصید في  

 الرئیس التنفیذي المالي الرئیس التنفیذي اإلدارة عضو مجلس 
Fraser David Gregory

عبدالعزیز بن حسن البوق عبد العزیز بن عبد الرحمن الخمیس 



شركة التعاونیة للتأمین 
 )شركة مساھمة سعودیة(

 الموحدة التدفقات النقدیةقائمة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱نتھیة في للسنة الم

 . جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة) ۳۹(إلى ) ۱(تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
- ۹ -

م ۲۰۱۹  م ۲۰۲۰
بآالف الریاالت السعودیة إیضاحات

:األنشطة التشغیلیة
٥۱٤٬٤٥۹٤۰۲٬۱٦٥اھمین قبل الزكاةالسنة العائد إلى المسدخل صافي 

:لبنود غیر النقدیةتعدیالت على ا
٥۰٬٦۱۰۳٤٬۲۸۳العائد إلى عملیات التأمین دخلصافي ال
۲۹٬٤٤٥۲٤٬٤٤۹ ٤٬٦استھالك

۱٬۰٥۷٦٬۱۲۸ ٥إطفاء موجودات غیر ملموسة
۳٦-خسارة من بیع ممتلكات ومعدات

) ۷٬۸۹۸(۱۳٤۹٬۱۹۹في تحصیلھا مشكوكدیون ) مخصصعكس ( /مخصص 
) ۲٥۲٬۸٥۲() ۱٦۳٬۳۰۲(والعموالتدخل توزیعات األرباح 

۲۷٬۹۹۱) ٥٤٬۱۱۰(ستثماراتاالمن بیع ) الخسارة( /الربح 
-٤٬۸۱۲االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع

-۱٬۹۹۸تكلفة تمویل
) ۳۱٬۱٦۰() ۱٥٬۰٤٤( ۷ یة، صافية مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكحصة الربح من االستثمارات في شرك

۱٤٬۲٥٥۱۲٬۸۳۲ ۱۸مخصص التزامات المنافع المحددة
٤۳۳٬۳۷۹۲۱٥٬۹۷٤

:التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
۱۷٬۱۷٦) ۳۷۲٬۹۸۳(مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصاریف

۱٬۰٦۱) ٥٬۰۰۹(ةأقساط فائض خسارة مؤجل
۹٬۸۰٦) ۱۳٬۸۷۹(تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة

) ۳۷٤٬٦۳۷(۱٬۱۳۷٬۸۷٦حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة
) ۱۳٥٬۸۸۷(۳۷٬۹٤۰مبلغ عنھاالحصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر 

) ۱۷۱٬۱۲۰(۳۲٬۲٦۱حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة
۲۹٬۹۹۱) ۲٬۰۳۳٬۸٥۸(ذمم مدینة، صافي

٤۲۹٬۱۰۰) ۲٦۹٬۲٦۱(أرصدة معیدي التأمین الدائنة
٤۹۳٬۲٥۹٥٬۸۲٦إجمالي األقساط غیر المكتسبة

٤٬۰۲٤) ٥٬۷۸٥(دخل عمولة غیر مكتسب
٤۱۳٬۷۳٥) ۱٬۱٦۸٬۲۳۹(إجمالي المطالبات تحت التسویة

۲٤۱٬٤۰۱) ۳۷٦٬۲۳٤(مبلغ عنھاالتكبدة وغیر احتیاطیات المطالبات الم
) ٤٬٤٤۲(٤۹٬٥۷۱احتیاطي عجز أقساط التأمین

) ۳٬٦۸٤() ۱٬٤٦۲(إحتیاطي أنشطة تكافل
) ۳۳۹٬۷٤۱(٥٦۲٬۳۷۰مستحقة ومطلوبات أخرى مصاریفمطالبات دائنة و

)۱٬٥۰۰٬۰٥٤ (۳۳۸٬٥۸۳
) ٥٦٬۱۰٥() ۳۰٬٤٥۹(زكاة مدفوعة خالل السنة

) ۱۸٬۹٤۲() ۱٤٬٤٦٦(۱۸التزامات المنافع المحددة المدفوعة
۲٦۳٬٥۳٦) ۱٬٥٤٤٬۹۷۹(من األنشطة التشغیلیة ةالناتج)/في ةالمستخدم(التدفقات النقدیة صافي 

:األنشطة االستثماریة
۸۲٬۱۸۰٬۷٥٦۱٬٤۲۳٬٦٥۲متاحة للبیعالمتحصل من بیع استثمارات 

) ۹۲۸٬٥۱۸() ۲٬٤۷۰٬۲۰۸(۸ت متاحة للبیعشراء استثمارا
۹۱۰٬٦۹۷٬٤۱٦۹٬٥۹۷٬٥۰۲المرابحة /المتحصل من استحقاق ودائع المضاربة 

) ۱۰٬۸۹۷٬۷٥۳() ۱۰٬۲۹۲٬۹۷۲(۹المرابحة /إیداع في ودائع المضاربة 
۱٦۷٬۲۳۸۲٤٦٬٥۱۹ةمستلمالدخل توزیعات األرباح والعموالت 

۷۲۰٬۲٤۱۲٦٬۲۰۹ ثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیةاستثمارات في شركات مست توزیعات أرباح مستلمة من
) ۱۸٬۳۷۱() ۱۳٬٤٥٤(٤شراء ممتلكات ومعدات

) ٦٬٤٦٦() ٤٬۷۹٤(٥شراء موجودات غیر ملموسة
) ٥٥۷٬۲۲٦(۲۸٤٬۲۲۳األنشطة االستثماریة) المستخدمة في(/التدفقات النقدیة الناتجة منصافي 

:تمویلیةطة الاألنش
-٤۰۰٬۰۰۰المتحصل من قروض قصیرة األجل

-٤۰۰٬۰۰۰صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التمویلیة

) ۲۹۳٬٦۹۰() ۸٦۰٬۷٥٦(حكمھ خالل السنةصافي التغیر في النقد وما في 
۱٥۱٬۳۰٦٬٥٥۰۱٬٦۰۰٬۲٤۰نقد وما في حكمھ في بدایة السنةال
۱٥٤٤٥٬۷۹٤۱٬۳۰٦٬٥٥۰نقد وما في حكمھ في نھایة السنةلا

:معلومات إضافیة غیر نقدیة
۳٦٤٬۷٤۳) ۷۷٬۱۸۲(۸التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

حصة الشركة من الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق 
 الملكیة

۷ )۷٥٤ ( ۱٬٤٥۳ 
) ۲٬۳۱٤() ٥٬۷۲۱(۱۸خسارة من إعادة قیاس التزام المنافع المحددة

بطریقة إعادة التصنیف إلى استثمارات متاحة للبیع من استثمارات في شركات مستثمر فیھا 
 - ۱۰٬۲٥۰ ۷٬۸ حقوق الملكیة
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 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

- ۱۰ -

 
 
 
 
 

 عام .۱

العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم  شركة مساھمة سعودیة تأسست في مدینة الریاض بالمملكة ")  الشركة ("شركة التعاونیة للتأمین 
إن عنوان المركز .  ۱۰۱۰۰٦۱٦۹٥بموجب السجل التجاري رقم  )  م۱۹۸٦ینایر    ۱۸الموافق  (ھـ  ۱٤۰٦جمادى األولى    ۸وُسجلت بتاریخ    ٥/م

 . سعودیة، المملكة العربیة ال۱۱٦۳۲الریاض  - ۸٦۹٥۹حي الربیع، ص ب ) التخصصي (طریق الثمامة  :  ة ھو الرئیسي للشرك

یتمثل . یتمثل غرض الشركة في مزاولة أعمال التأمین التعاوني وكل ما یتعلق بھذه األعمال التي تشتمل على أنشطة إعادة التأمین والوكاالت
وتأمین  البحري والتأمین ضد الحرائق والتأمین الھندسيت التأمین الصحي وتأمین السیارات والتأمین النشاط الرئیسي للشركة في تقدیم خدما

 . الطاقة وتأمین الطیران وتأمین التكافل والتأمین على الممتلكات والتأمین ضد الحوادث

بموجب  ) نظام التأمین(التأمین التعاوني ، تم إصدار نظام مراقبة شركات )ھـ۱٤۲٤جمادى اآلخرة  ۲الموافق (م ۲۰۰۳یولیو  ۳۱بتاریخ 
المعروف سابقاً باسم (، أصدر البنك المركزي السعودي )م۲۰۰٤دیسمبر  ۱الموافق (ھـ ۱٤۲٥شوال  ۱۸وفي ). ۳۲/م (المرسوم الملكي رقم 

التنفیذیة، ترخیصاً للشركة لممارسة  باعتباره الجھة الرئیسیة المسؤولة عن تطبیق وإدارة نظام التأمین ولوائحھ ) مؤسسة النقد العربي السعودي 
 . عودیةأعمال التأمین في المملكة العربیة الس

م بتعدیل عقد تأسیسھا بحیث ۲۰۰٤ینایر  ۲۰وقد قامت الشركة في . وتدیر الشركة األعمال وتقدم التمویل لعملیات التأمین كما ھو مطلوب
 .جبھا التصرف في فائض عملیات التأمینمنحت الصالحیة لمجلس اإلدارة لتحدید الطریقة التي یتم بمو

م حسب الالئحة التنفیذیة الصادرة عن البنك المركزي ۲۰۰٤مارس    ۲۰التأمین السنوي بتاریخ وقد اعتمد مجلس اإلدارة توزیع فائض عملیات  
على حاملي وثائق   ٪۱۰البالغة من فائض عملیات التأمین السنوي وتوزیع النسبة المتبقیة  ٪۹۰السعودي وذلك بحصول المساھمین على نسبة 

 .إلى عملیات المساھمین بالكامل وسیتم تحویل أي عجز ناتج عن عملیات التأمین. التأمین

:كالتالي زمیلةشركات  الشركة شركة تابعة ولدى 

اسم الشركة  
الشركة الزمیلة /التابعة   

رقم السجل  
 التجاري 

تاریخ السجل  
 حصة الملكیة التجاري 

نھایة السنة  
لیة الما   

 األنشطة الرئیسیة  

الشركة التابعة   
م ۲۰۲۰یولیو  ۲۱ ۱۰۱۰٦٤٤۰٥۷ شركة تیجان الخلیج   ۱۰۰٪ دیسمبر ۳۱   تطویر الحلول القائمة على التكنولوجیا  

وتقدیم الخدمات االستشاریة ألعمال  
وقد بدأت . التأمین والرعایة الصحیة

الشركة عملیاتھا التجاریة في أغسطس  
كما سیتم إعداد القوائم المالیة . م۰۲۰۲

 ۳۱األولى للشركة للسنة التي تنتھي في 
.م۲۰۲۱دیسمبر   

الشركات الزمیلة   

۱-۱۷۳۳۷ الشركة المتحدة للتأمین ھـ۱۹۸٦مایو  ۱۲   ٥۰٪ دیسمبر ۳۱   التأمین على جمیع المركبات التي تمر  
عبر جسر الملك فھد وفقاً لقانون  

.رینيالبحشركات التأمین   

لنقل  وصیل شركة  
 المعلومات اإللكترونیة 

م۲۰۰۳أبریل  ۱٥ ۱۰۱۰۱۸٦٥٥۸  ٤٥٪ دیسمبر ۳۱  الربط القائم على اإلنترنت وخدمات   
المعلومات وإمكانیات التجارة  

اإللكترونیة بین الشركات لسوق التأمین 
. الصحي  

").المجموعة"یشار إلیھما معاً بـ (ة لھا التابع ة والشركتتكون ھذه القوائم المالیة الموحدة من الشركة 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

- ۱۱ -

 
 
 
 
 

 أسس اإلعداد  .۲

 بیان االلتزام  )أ

ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر  واإلصدارات  تم إعداد القوائم المالیة الموحدة للشركة وفقا
ً الھیئة السعودیة للمحاسب األخرى الصادرة من   مع نظام الشركات المعمول بھ في المملكة العربیة السعودیة ونظام الشركة    ین القانونیین، وتماشیا

 . األساسي

ومع ذلك، تصنف األرصدة التالیة بصفة عامة كغیر  . غیر متداول /ال یتم عرض قائمة المركز المالي الموحدة باستخدام التصنیف إلى متداول 
یعة نظامیة، والمعدات والممتلكات، والموجودات غیر الملموسة، والعقارات االستثماریة، الدخل المستحق من ودالودیعة النظامیة، و: لةمتداو

عة لى الودی واالستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، واالستثمارات المتاحة للبیع، التزامات المنافع المحددة، والعائد الدائن ع
 . ود األخرى للقوائم المالیة على أنھا متداولةجمیع البن  ویتم تصنیف. النظامیة

وفقاً لمتطلبات نظام التأمین في المملكة العربیة السعودیة، . تقوم الشركة بعرض قائمة مركزھا المالي الموحدة بالترتیب حسب درجة السیولة
ً لذلك ائم المالیة الموحدة وفق ات المساھمین وتعرض القوتحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعملیات التأمین وعملی  یتم تسجیل  ). ۳۲إیضاح (ا

مصاریف ویتم تحدید أساس توزیع ال. الخاصة بكل نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط مصاریفالموجودات والمطلوبات واإلیرادات وال
 . اإلدارةالمتعلقة بالعملیات المشتركة واعتمادھا من قبل اإلدارة ومجلس 

الموحدة والقوائم الموحدة للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدیة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین المعروضة    المركز الماليتم عرض قائمة  
یذیة الصادرة من  حول القوائم المالیة الموحدة كمعلومات مالیة إضافیة وذلك التزاماً بمتطلبات وتوجیھات الالئحة التنف ۳۲في اإلیضاح رقم 

وتتطلب الالئحة التنفیذیة الصادرة من البنك المركزي  . مطلوبة بموجب المعاییر الدولیة للتقریر الماليلمركزي السعودي وھي غیر البنك ا
ائمة المركز  وعلیھ، فإن ق.  لعملیات التأمین وعملیات المساھمین  مصاریفالسعودي الفصل الواضح بین الموجودات والمطلوبات واإلیرادات وال

لدخل، والدخل الشامل والتدفقات النقدیة المعدة لعملیات التأمین وعملیات المساھمین المشار إلیھا أعاله، تعكس حدة، والقوائم الموحدة لالمالي المو
 .والدخل الشامل أو الخسائر من العملیات المعنیة مصاریففقط الموجودات والمطلوبات واإلیرادات وال

ً للمعاییرعلومات المالیة على مستوعند إعداد الم الدولیة للتقریر المالي، یتم دمج أرصدة ومعامالت عملیات التأمین مع تلك  ى الشركة وفقا
إن .  ویتم استبعاد األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج.  المتعلقة بعملیات المساھمین

 . لمساھمین موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابھة في ظروف مماثلةملیات التأمین وعملیات اات المحاسبیة المطبقة لعالسیاس

أسس القیاس   )ب

واالستثمار في الشركات  یتم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع،  
والتي یتم المحاسبة عنھا بطریقة حقوق الملكیة، والتزامات المنافع المحددة استناداً إلى أسالیب التقییم مر فیھا بطریقة حقوق الملكیة المستث 

 . االكتواري

 عملة العرض والنشاط  )ج

یع المعلومات المالیة المعروضة  تقریب جمكما یتم  .  أیضاً عملة النشاط للشركةیتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة بالریال السعودي والذي یمثل  
 . بالریال السعودي ألقرب ألف، مالم یذكر خالف ذلك

 السنة المالیة  )د

 .دیسمبر ۳۱تتبع الشركة السنة المالیة المنتھیة في 

 موسمیة العملیات  )ه

مین تغییرات موسمیة قد تؤثر على عملیات التأالمملكة العربیة السعودیة، لیس ھناك أي  بخالف الموسمیة العادیة في أعمال التأمین الصحي في  
 . بالشركة
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- ۱۲ - 

 
 
 
 
 
 
 

 )یتبع(أسس اإلعداد   -۲
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  )و
 

اح عن مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصیتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة، استخدام التقدیرات واألحكام التي تؤثر على 
وبالرغم من أن . المدرجة خالل السنة مصاریفي تاریخ القوائم المالیة الموحدة، ومبالغ اإلیرادات والالموجودات والمطلوبات المحتملة كما ف

ف عن ھذه الجاریة، فإن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلإعداد ھذه التقدیرات واألحكام تم على أساس معرفة اإلدارة األفضل لألحداث والعملیات 
 . التقدیرات

 
ي یتوقع یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل مستمر باالستناد على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى، بما فیھا التوقعات لألحداث المستقبلیة والت 

 . بأن تكون معقولة حسب الظروف 
 

ا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة الخاصة بالشركة والمصادر  عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة، كانت األحكام الھامة التي استخدمتھ
باإلضافة إلى ذلك، . م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لعدم التأكد من التقدیرات مماثلة لتلك المطبقة على القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في الرئیسیة 

-تقدیرات والتي تم اإلفصاح عنھا في آخر قوائم مالیة سنویة نتیجة لجائحة كوفید قامت اإلدارة بالتحقق من المصادر الرئیسیة لعدم التأكد من ال
 . وستستمر اإلدارة في إجراء تقییم للوضع وإظھار أي تغییرات مطلوبة في فترات التقریر المستقبلیة. ۱۹

 
 : الموحدةاألحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة المستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة وفیما یلي 

 
 تقدیر المطلوبات النھائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین .۱

عدم  كثر أھمیة للشركة نظراً لمستوى یعد تقدیر المطلوبات النھائیة الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمین التقدیر المحاسبي األ
وھناك العدید من مصادر عدم .  ھا النھائیة غیر مؤكدةتكبدة وغیر المبلغ عنھا والتي ما تزال نتیجت الموضوعیة في تقدیر مدى تأثیر المطالبات الم

ینبغي إعداد تقدیرات في نھایة . ل ھذه المطالباتالتأكد التي یجب أخذھا في االعتبار عند تقدیر المطلوبات التي ستدفعھا الشركة في النھایة مقاب 
وتُقدر . توقعة للمطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھانھائیة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنھا وللتكلفة النھائیة المفترة التقریر لكل من التكلفة ال

ویجري في نھایة كل فترة  .  قییمات للقضایا الفردیة المعلنة للشركةالمطلوبات الناتجة عن المطالبات المعلنة غیر المدفوعة باستخدام مدخالت الت 
 .لتأكد من مدى كفایتھا ویتم إجراء التغییرات على المخصصییم تقدیرات المطالبات للسنة السابقة لتقریر إعادة تق

 
بعد تاریخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث  ویعد مخصص المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا تقدیراً للمطالبات التي یتوقع اإلبالغ عنھا 

إن األسلوب الرئیسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدیر تكلفة المطالبات المبلغ عنھا وكذلك .  مة المركز الماليالمؤمن علیھ الذي وقع قبل تاریخ قائ 
 .  قة للتنبؤ بطرق سداد المطالبات المستقبلیةالمطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا یتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات الساب 

 
التوصیات فیما یتعلق بالمطالبات النھائیة المتوقعة واحتیاطیات   مؤھل یساعد في عملیة الفحص وتقدیمقامت الشركة بتعیین خبیر اكتواري 

االكتواري المعین وھو خارجي ومستقل عن الشركة في الوقت  وسجلت الشركة االحتیاطیات بناًء على توصیة الخبیر  .  المطالبات المرتبطة بھا
فیرغسون وطریقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبیر   -یترل طریقة شین الدر و طریقة بورنھویُستخدم نطاق واسع من الطرق مث . الحالي

یل التكلفة لكل عضو لكل سنة بخصوص أعمال كما استخدم االكتواري أسلوب التجزئة في تحل. االكتواري المعین لتحدید ھذه المخصصات
ر الضمنیة تتعلق بمبلغ التسویة اسیة مجموعة من االفتراضات الضمنیة وغی وتنطوي تحت كل طریقة من ھذه الطرق األس. التأمین الصحي

 . وأنماط تسویة المطالبات
 

والتي تستند إلى نسبة الخسارة  . باألحداث والظروف المستقبلیةإن تقدیر عجز أقساط التأمین یتأثر بشكل كبیر بعدد من االفتراضات التي تتعلق 
وللوصول إلى نسبة الخسارة المتوقعة، یأخذ الفریق االكتواري  . خاطر المرتبطة بوثائق التأمین المكتتبةالمتوقعة للجزء غیر المنتھي من الم

قساط التأمین والمتوقع تطبیقھا على الجزء غیر المكتسب من المخاطر للشركة والخبیر االكتواري المستقل في االعتبار العالقة بین المطالبات وأ
 .أقساط التأمین تتبة ودرجة التأكد في نھایة الفترة المالیة لتحدید ما إذا كان ھناك حاجة لتكوین احتیاطي عجز فيالمرتبطة بوثائق التأمین المك

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع  .۲

ائم في القیمة العادلة للموجودات  تقوم الشركة بتحدید االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة المتاحة للبیع إذا كان ھناك انخفاض جوھري أو د
بالنسبة لصنادیق األسھم االستثمار، تعد .  ریاً یتطلب استخدام أحكامإن تحدید ما إذا كان االنخفاض دائماً أو جوھ.  المالیة المتاحة للبیع عن التكلفة

وعند القیام بھذا الحكم، .  الشركةوھریاً وفقاً لسیاسة من التكلفة األصلیة ج ٪۳۰شھراً فما فوق انخفاضاً دائماً ویعتبر االنخفاض بنسبة  ۱۲فترة 
ً لعد أمور أخرى من بینھا أخرى الت  قلبات العادیة في سعر السھم والوضع المالي للمستثمر فیھا وأداء الصناعة تجري الشركة أیضا تقییما

تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر بمراجعة سندات الدیون  . ةوالقطاعات والتغیرات في التقنیة والتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة والتمویلی 
 .تعرضت لالنخفاض في قیمتھا الخاصة بھا والمصنفة كمتاحة للبیع لتقییم ما إذا كانت قد

 
 االنخفاض في قیمة الذمم المدینة    .۳

ركة لن تكون قادرة على تحصیل كافة  یتم تكوین مخصص لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة عندما یكون ھناك دلیالً موضوعیا على أن الش
المالیة الھامة التي تواجھ المدین واحتمالیة إفالسھ أو إعادة ھیكلتھ مالیاً وتعد الصعوبات . المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة للذمم المدینة

 .وكذلك العجز والتأخر في السداد من المؤشرات على االنخفاض في قیمة الذمم المدینة
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 )یتبع(أسس اإلعداد      -۲
 

 ) یتبع( األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ) ح
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  .٤
 

 ر القیمةیتم تقدی . تستند القیم العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع إلى األسعار المعروضة لألوراق المالیة القابلة للتسویق أو القیم العادلة المقدرة
 . ولة استناداً إلى التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدالت العمولة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر متماثلةالعادلة للبنود المحملة بعم

 
وجود أسعار  ویتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة باستخدام مجموعة متنوعة من أسالیب التقییم عند عدم وجود سوق نشطة أو عند عدم 

ووفي  . تُقدر القیم العادلة من البیانات القابلة للمالحظة فیما یتعلق بأدوات مالیة مماثلة أو باستخدام النماذج الحسابیةوفي ھذه الحاالت، . معلنة
مثل  (سالیب التقییم استخدام أوفي حالة . حالة عدم توفر المدخالت القابلة للمالحظة في السوق، فیتم تقدیرھا استناداً إلى االفتراضات المالئمة

ً ) الحسابیة النماذج یتم المصادقة على كافة طرق التسعیر قبل استخدامھا، ویتم . لتحدید القیمة العادلة، فإنھ یتم تفعیلھا، والتحقق منھا دوریا
ة  القابلة للمالحظ دم النماذج الحسابیة وبقدر المستطاع، تستخ. معایرتھا للتأكد بأن المخرجات تعكس البیانات الفعلیة وأسعار السوق المقارنة

والتقلبات واالرتباطات  ) مخاطر االئتمان الخاصة بالشركة ومخاطر الطرف اآلخر (فقط، ومع ذلك، فإن المجاالت مثل مخاطر االئتمان 
 .  لمعلومات عن القیمة العادلة لألدوات المالیة ۳۰راجع إیضاح .  تتطلب من اإلدارة إجراء تقدیرات

 
 على المخصصات الفنیة ۱۱ومجلس الضمان الصحي التعاوني المادة  ۱۹-فیدتأثیر كو .٥

 
یمثل جائحة نظراً النتشاره السریع ) ۱۹ -كوفید (م أن تفشي فیروس كورونا ۲۰۲۰مارس  ۱۱لقد أعلنت منظمة الصحة العالمیة في  •

.  لیجي بما في ذلك المملكة العربیة السعودیةاون الخوقد أثر تفشي ھذا الفیروس كذلك على منطقة دول مجلس التع.  في جمیع أنحاء العالم
حیث نفذت المملكة العربیة السعودیة على وجھ الخصوص  . اتخذت الحكومات في جمیع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفیروس

 . ةى الدول إغالقاً للحدود، وأصدرت توجیھات من أجل التباعد االجتماعي وفرضت إغالقاً وحظراً للتجول على مستو 
 

في المملكة العربیة السعودیة بما في ذلك منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حیث تعمل الشركة   ۱۹-لمواجھة انتشار فیروس كوفید  •
وما یترتب على ذلك من تعطل لألنشطة االجتماعیة واالقتصادیة في تلك األسواق، فقد أجرت إدارة الشركة تقییماً بشكل استباقي یتعلق 

 : ى العملیات واتخذت سلسلة من اإلجراءات واإلجراءات الوقائیة واالستباقیة لضمانثیره علبمدى تأ
 

 . صحة وسالمة موظفیھا والمجتمع األوسع نطاقاً الذي تعمل فیھ -
 . حمایة وتماسك استمراریة عملھا في جمیع أنحاء المملكة -

 
كما ھو الحال  . والتأمین على السیارات كما ھو مبین أدناه ن الصحيفي مجال أعمال التأمی  ۱۹-ویظھر التأثیر الرئیسي لجائحة كوفید •

مع أي تقدیر، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث تستند إلى األحكام الھامة والتطور السریع للوضع وعدم التأكد المحیطة بمدة وشدة  
االقتصادیة غیر المؤكدة أمراً اجتھادیاً، وستستمر  البیئة ویعد تأثیر ھذه. الجائحة، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك المتوقعة

 . الشركة بإجراء إعادة تقییم وضعھا ومدى التأثیر المرتبط بتلك الجائحة على أساس منتظم
 

 االحتیاطیات الفنیة للتأمین الصحي 
المواطنین السعودیین والمقیمین قد ساعد ل من استناداً إلى تقییم اإلدارة، ترى اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكالیف العالج الطبي لك

ً في المطالبات الطبیة المبلغ عنھا . في الحد من أي تأثیر غیر مواتٍ  بشكل رئیسي (وقد شھدت الشركة أثناء فترة اإلغالق انخفاضا
 ۲۱ق منذ  ركة عقب رفع اإلغالومع ذلك، تشھد الش.  نتج عنھ انخفاضاً في تجربة المطالبات)  مطالبات العالج االختیاریة وغیر المزمنة

 .فیما یتعلق بتأخیر العالج م ارتفاعاً في المطالبات بما یتماشى مع توقعات إدارة الشركة۲۰۲۰یونیو 
 

م بشأن اإلجراءات والبروتوكوالت واألسعار  ۱۷/۱۲/۲۰۲۰بتاریخ    ۸۹٥أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني مؤخراً التعمیم رقم  
وستتمكن المنشآت الحكومیة اآلن، من خالل اتباع ھذه اإلجراءات، من إصدار فاتورة لشركات التأمین . ۱۱ة لصلة بتنفیذ المادذات ا

ووفقاً لتعلیمات مجلس الضمان الصحي التعاوني، ستشمل البروتوكوالت واإلجراءات  .  عن المطالبات المتكبدة عن الجھات المؤمن علیھا
كما سیشمل جمیع حاالت الطوارئ لجمیع الوثائق الساریة المفعول  .  م۲۰۲۱ینایر    ۱عتباراً من  لجدیدة والمجددة االجدیدة جمیع الوثائق ا

 .م۲۰۲۱ینایر  ۱اعتباراً من 
 

في التقدیر الحالي للتدفقات  ۱۱وتأثیر المادة  من اإلغالق في المطالباتالمتأخرة وقد أخذت إدارة الشركة باعتبارھا مدى تأثیر الزیادة 
وقد قامت الشركة استناداً  . م الختبار مدى كفایة االلتزامات۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ة المستقبلیة لعقود التأمین الساریة كما في النقدیة التعاقدی 

 .كاحتیاطي عجز أقساط التأمین) ال شيء : م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ملیون لایر سعودي   ۳٤٫۷إلى النتائج بتسجیل مبلغ 
 

إلى جمیع ") التعمیم(" ۱۸۹م تعمیماً برقم ۲۰۲۰مایو  ۸ریخ لمركزي السعودي بتا، فقد أصدر البنك ا۱۹-في مواجھة جائحة كوفید
وقد أوعز التعمیم لشركات التأمین، من جملة أمور أخرى، بتمدید فترة سریان . شركات التأمین العاملة في المملكة العربیة السعودیة

ة شھرین لجمیع الوثائق إضافیین باإلضافة إلى توفیر تغطیة إضافیة لمدة للتأمین على السیارات بالتجزئة لمدة شھرین  جمیع الوثائق الحالی 
 .الجدیدة للتأمین على السیارات بالتجزئة في غضون شھر واحد من ھذا التعمیم
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 )یتبع(أسس اإلعداد      -۲  
 

 ) یتبع( األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة   ) ح
 

 ین السیارات االحتیاطیات الفنیة لتأم
 كما ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبیر االكتواري المعین، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلیة وتبین لھا أن الشركة تعتبر أن تمدید

ى سیارات ھو كوثائق جدیدة وأنھا تسجل احتیاطي عجز أقساط التأمین، إن وجد استناداً إلشھرین في الوثائق الجدیدة للتأمین على ال
أجرى الخبیر االكتواري للشركة اختبار كفایة المطلوبات باستخدام التقدیرات الحالیة للتدفقات  . المطالبات المتوقعة لمدة شھرین ممتدة

زأ ألعمال التأمین على السیارات ولم یتم تسجیل أي مطلوبات إضافیة كاحتیاطي  النقدیة المستقبلیة بموجب عقود التأمین على مستوى مج
 .م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱اط تامین كما في عجز أقس

 
شھراً وفقاً للسیاسة   ۱٤وبالنسبة لوثائق التأمین المكتتبة الجدیدة وفقاً للتعمیم أعاله، فیتم اكتساب أقساط التأمین خالل فترة التغطیة، أي 

دیسمبر  ۳۱ن المكتسبة كما في لیس ھناك تأثیر جوھري ناجم عن التمدید لمدة شھرین في أقساط التأمی . الخاصة بالشركةالمحاسبیة 
 . م حیث ال یوجد أي أقساط تأمین مكتتبة ذات مبالغ كبیرة خالل فترة الشھر الواحد۲۰۲۰

 
 الموجودات المالیة األخرى 

ً لسیاستھا   ۱۹-جائحة كوفیدلمواجھة أي تأثیرات محتملة ناجمة عن  ً وفقا على الموجودات المالیة للشركة، فقد أجرت الشركة تقییما
ة من الموجودات المالیة قد تعرضت لالنخفاض في  حاسبیة لتحدید ما إذا كان ھناك دلیالً موضوعیاً على وجود أصل مالي أو مجموع الم

على عوامل مثل صعوبات مالیة ھامة تواجھ الُمصدرین أو المدینین، والعجز أو  بالنسبة للموجودات المالیة للدیون، فتشتمل ھذه . قیمتھا
في حالة األسھم  . ، واحتمالیة أن یدخل الُمصدر أو المدین في حالة إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وغیر ذلكالتأخر في السداد

ً لتحدید  ما إذا كان ھناك انخفاض جوھري أو دائم في القیمة العادلة  المصنفة ضمن األسھم المتاحة للبیع، فقد أجرت الشركة تقییما
 . فتھاللموجودات المالیة إلى ما دون تكل

 

لم یكن لھا أي تأثیر كبیر على النتائج المالیة المسجلة للشركة للسنة   ۱۹-وبناًء على ھذه التقییمات، ترى إدارة الشركة أن جائحة كوفید
 .إدارة الشركة بمراقبة الوضع عن كثب تستمر. م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في 

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  .۳

 
ارة المخاطر المطبقة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة مع القوائم المالیة الموحدة المراجعة  محاسبیة وسیاسات إدتتماشى السیاسات ال

 م، باستثناء تطبیق التعدیالت على المعاییر الحالیة والتي لم یكن لھا تأثیر ھام علي القوائم۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱للشركة للسنة المنتھیة في  
 : في الشركة التابعة كما یلي لشركة واالستثماراتالمالیة الموحدة ل

 

 الشركات التابعة 
وتسیطر المجموعة على منشأة ما عندما تتعرض أو یكون لھا حقوق في العوائد  .  الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة

. لى تلك الشركة المستثمر فیھات من خالل سلطتھا عثیر في تلك العائداالمتغیرة من مشاركتھا مع المنشأة وتكون لدیھا القدرة على التأ
 : وعلى وجھ التحدید، تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا فقط عندما یكون لدى المجموعة

 

الصلة الخاصة  أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات (السیطرة على الشركة المستثمر فیھا  •
 ) كة المستثمر فیھابالشر

 التعرض لمخاطر أو حقوق في عائدات متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا، و •
 القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا في التأثیر على عائداتھا •

 

اج، وھو التاریخ الذي  ن تاریخ االستحواذ أو اإلدرالمالیة الموحدة للمجموعة مویتم إدراج القوائم المالیة للشركات التابعة في القوائم 
یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة للشركات  .  تحصل فیھ المجموعة على السیطرة، ویتم االستمرار في التوحید حتى تاریخ توقف السیطرة

 . باستخدام سیاسات محاسبیة مماثلةالتابعة لفترة التقریر المالي نفسھا التي للشركة 
 

وتأییداً لھذا االفتراض، وعندما یكون لدى  . ن ھناك افتراض بأن امتالك أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرةما یكووعادة 
تبار كافة  المجموعة أقل من األغلبیة في حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، فإن المجموعة تأخذ بعین االع

 : تثمر فیھا ویشمل ذلكما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المسالحقائق والظروف عند التأكد فی 
 

 . التعاقدیة القائمة مع حاملي األصوات اآلخرین في الشركة المستثمر فیھا) الترتیبات(الترتیب  •
 الحقوق الناتجة من الترتیبات التعاقدیة األخرى   •
 المجموعة وحقوق التصویت المحتملة  حقوق التصویت لدى •

 

وعة بإعادة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا في حالة إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغیرات المجمتقوم 
رة على الشركة  یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیط. في عامل واحد أو أكثر من العوامل الثالثة للسیطرة

  مصاریف تدرج موجودات ومطلوبات وإیرادات و. ة التابعةة عندما تفقد المجموعة سیطرتھا على الشركالتابعة وتتوقف ھذه السیطر
  الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل الفترة في القوائم المالیة الموحدة اعتباراً من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة 

 . التابعةى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة حت 
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- ۱٥ - 

 
 
 
 
 
 
 

 )یتبع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة     -۳
 

تتعلق األرباح أو الخسائر وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر بمالكي أسھم الشركة األم للمجموعة وبالحصص غیر المسیطرة حتى وإن 
 .  الحصص غیر المسیطرةأدى ذلك إلى رصید عجز في 

 
 الحصص غیر المسیطرة 

 . لحصص غیر المسیطرة بنسبة حصتھا في صافي الموجودات القابلة للتحدید في الشركة المستثمر فیھا في تاریخ االستحواذیاس ایتم ق
 

 فقدان السیطرة 
التابعة وأي حصة غیر مسیطرة ذات عالقة   عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، تتوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات الشركة

ویتم قیاس أي حصة محتفظ بھا لدى الشركة  . یتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة في قائمة الدخل الموحدة. ت األخرى في حقوق الملكیةوالمكونا
 .یةلتابعة، مع عدم فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیتم اعتبار التغیر في حصة ملكیة الشركة ا.  التابعة السابقة بالقیمة العادلة عند فقدان السیطرة

 

 المعامالت المستبعدة عند التوحید 
غیر محققة وتدفقات نقدیة متعلقة بالمعامالت ناتجة عن  مصاریف یتم استبعاد األرصدة والمعامالت داخل المجموعة باإلضافة إلى أي إیرادات و

كن فقط بقدر عدم وجود دلیل على االنخفاض  ویتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة كأرباح غیر محققة ول.  المعامالت داخل المجموعة
 . في القیمة

 
 المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد  )أ

 ۱ي قررت الشركة عدم تطبیق المعاییر الجدیدة أدناه بشكل مبكر والتي تم إصدارھا ولم تصبح ساریة بعد للسنة المحاسبیة للشركة التي تبدأ ف
ً ۲۰۲۰ینایر   . بتقییم أثرھام وتقوم الشركة حالیا

 " عقود التأمین"  ۱۷ المعیار الدولي للتقریر المالي
 

 نظرة عامة 
ویحدد مبادئ إثبات عقود التأمین وقیاسھا وعرضھا واإلفصاح عنھا ویحل محل المعیار الدولي للتقریر المالي .  م۲۰۱۷نُشر ھذا المعیار في مایو  

 ".عقود التأمین" ٤

ة االختیاریة بشرط أن تصدر  دة التأمین وعقود االستثمار مع مزایا المشاركتأمین الصادرة وعلى جمیع عقود إعایُطبق المعیار الجدید على عقود ال
 :ویتطلب المعیار فصل العناصر التالیة عن عقود التأمین. المنشأة أیضاً عقود تأمین

 المشتقات المضمنة، في حال تحقق بعض الضوابط المحددة؛  .۱
 تمییزھا بذاتھا؛ وعناصر االستثمار التي یمكن  .۲
 .تتعلق بالتأمینأي وعد لتحویل بضائع یمكن تمییزھا بذاتھا أو خدمات ال  .۳

 ). ۱٥والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي (ویجب احتساب ھذه العناصر بشكل منفصل وفقاً للمعاییر ذات الصلة 

 القیاس 
والذي یسمح للمؤمن علیھم باالستمرار في استخدام السیاسات المحاسبیة   ٤ي المعیار الدولي للتقریر المالي على النقیض من المتطلبات الواردة ف

 : نماذج القیاس المختلفة التالیة ۱۷م، یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي ۲۰۰٥ألغراض القیاس القائمة قبل شھر ینایر 

 : لیة تاال" الفئات التأسیسیة"إلى  ج العامالنموذیستند 

 :التدفقات النقدیة الواجب تحقیقھا، والتي تتكون من )أ
 التقدیرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدیة المستقبلیة، •
 ووالمخاطر المالیة المرتبطة بھذه التدفقات النقدیة المستقبلیة، ) اي الخصم (التعدیل الذي یعكس القیمة الزمنیة للنقود  •
 غیر المالیة؛ تعدیل المخاطر المتعلقة بالمخاطر •

 
یمثل ھامش الخدمات التعاقدیة الربح غیر المحقق لمجموعة عقود التأمین، ویتم إدراجھ عندما تقوم المنشأة بتقدیم خدمات  .  ھامش الخدمات التعاقدیة 

لبة في التدفقات النقدیة الواجب العقد؛ یتم تسجیل أي صافي قیمة سا  ال یمكن أن تكون قیمة ھامش الخدمات التعاقدیة بالسالب في بدایة.  في المستقبل
 :في نھایة كل فترة تقریر الحق، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمجموعة عقود التأمین لتشكل كل من.  قیقھا في قائمة الدخل على الفورتح
وھامش الخدمات التعاقدیة لمجموعة عقود  الواجب تحققھا المتعلقة بالخدمات المستقبلیة  التزام التغطیة المتبقي الذي یتكون من التدفقات النقدیة   •

 ن في ذلك التاریخ؛ والتأمی 
 .التزام المطالبات المتكبدة الذي یقاس كتدفقات نقدیة واجب تحققھا یتعلق بخدمات سابقة تم توزیعھا على عقود التأمین في ذلك التاریخ •

 
ً تعدیل  ونظراً ألن ھامش الخدمات  . النقدیة التي تتعلق بالخدمات المستقبلیةھامش الخدمات التعاقدیة بحسب التغیرات في التدفقات ویتم الحقا

ة المتبقي في التعاقدیة ال یمكن أن یكون بالقیمة السالبة، وبالتالي یتم إدراج التغیرات في التدفقات النقدیة التي تزید عن ھامش الخدمات التعاقدی 
 . الدخل قائمة
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 ) یتبع (المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد  ) أ
 

 . سیتم تسجیل أثر التغیرات في معدالت الخصم إما في قائمة الدخل أو قائمة الدخل الشامل وذلك حسب السیاسة المحاسبیة المستخدمة
 

ویتم إجراء  "). عقود المشاركة المباشرة "یشار إلیھا أیضاً یـ (اشرة ھي طریقة إلزامیة لقیاس العقود بمزایا مشاركة مب طریقة الرسوم المتغیرة 
 ً العقود، یتم تعدیل ھامش  وبالنسبة لھذه . ھذا التقییم لمعرفة ما إذا كان العقد یستوفي ھذه الضوابط في بدایة العقد وال یتم إعادة تقییمھا الحقا

 : تشملالخدمات التعاقدیة إضافة إلى التعدیل ضمن النموذج العام ل
 التغیرات في حصة المنشأة من القیمة العادلة للبنود األساسیة، ) ۱
 . التغیرات في تأثیر القیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالیة التي ال تتعلق بالبنود األساسیة) ۲

لطریقة تقدم قیاساً ال یختلف بشكل  المبسطة من أجل قیاس التزام التغطیة المتبقي في حال كانت ا بطریقة توزیع األقساطإضافة لذلك، یُسمح 
وبھذه الطریقة یتم موائمة التزام . و أن فترة التغطیة لكل عقد في مجموعة عقود التأمین لمدة سنة واحدة أو أقلجوھري عن النموذج العام أ

ویظل النموذج العام قابالً للتطبیق من أجل   .التغطیة المتبقي مع القسط المستلم عند اإلثبات األولي ناقًصا التدفقات النقدیة المكتسبة من التأمین
المخاطر المالیة في حال  ومع ذلك، ال یتعین على المنشأة تعدیل التدفقات النقدیة المستقبلیة للقیمة الزمنیة للنقود وتأثیر . قیاس المطالبات المتكبدة

 .ل من تاریخ المطالبات التي یتم تكبدھاأن التدفقات النقدیة المتوقعة سیتم دفعھا أو استالمھا خالل سنة واحدة أو أق

 تاریخ السریان 
عقود  "  ٤لتقریر المالي  م وسیحل محل المعیار الدولي ل۲۰۲۳ینایر    ۱في الوقت الحالي ھو    ۱۷إن تاریخ السریان للمعیار الدولي للتقریر المالي  

والمعیار الدولي للتقریر  "  اإلیراد من العقود مع العمالء"  ۱٥ریر المالي  ویُسمح بالتطبیق المبكر إذا تم تطبیق كالً من المعیار الدولي للتق".  التأمین
وإعادة التأمین مما سیؤثر على كل من قائمة الدخل  وتتوقع الشركة وجود تأثیر ھام على قیاس واإلفصاح عن التأمین  ".  األدوات المالیة "  ۹المالي  

 .المبكر لھذا المعیار شركة عدم التطبیقھذا، وقد قررت ال. الموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة

 التحول 
ین على المنشأة اختیار إال أنھ في حال كان التطبیق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمین غیر مجٍد، عندئٍذ یتع.  یجب تطبیق المعیار بأثر رجعي

 . إما منھج األثر الرجعي المعدل أو طریقة القیمة العادلة

 العرض واإلفصاح 
 .  المعیار الجدید إلى تغییر في السیاسات المحاسبیة لعقود التأمین مع التعدیالت على العرض واإلفصاح كة أن یؤديتتوقع الشر

 التأثیر 
وفي الوقت .   في البیانات والنظم والعملیات واألفراد  ۱۷ركز على تأثیر المعیار الدولي للتقریر المالي    أجرت الشركة تقییماً للفجوة التشغیلیة الذي

كما في تاریخ نشر ھذه القوائم المالیة، . وفي عملیة التطبیق ۱۷ركة تقییماً لتأثیر تطبیق وتنفیذ المعیار الدولي للتقریر المالي الي، تجري الشالح
 : ن ھي كما یليالمجاالت الرئیسیة التي تم تحدیدھا حتى اآل. لم یتم إجراء تقییم كامل باألثر المالي لتطبیق المعیار من قبل الشركة

 
 ملخص التأثیر مجال التأثیر

باستخدام النھج ) التي توفر غطاء للفترات السنویة أو أقل (استناداً إلى التقییم األولي، من المتوقع أن تقاس غالبیة منتجات الشركة   األثر المالي
ونتیجة . ٤ریر المالي الذي یتطلب تغییرات أقل على النھج الحالي بموجب المعیار الدولي للتق" نھج تخصیص قسط"المبسط 

 .   ۱۷لذلك، من غیر المتوقع أن یكون األثر المالي كبیراً لقیاس العقود بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي 
األثر على 

 البیانات
فتراضات  عن التغطیة المتبقیة، ستكون ھناك حاجة إلى بیانات إضافیة إلبالغ اال عندما یتم تطبیق النموذج العام لقیاس المسؤولیة
 .  التي تم استخدامھا على نماذج تولید تدفقات نقدیة

 
كما ستكون ھناك حاجة إلى منحنیات العائد ومعلومات السوق المالیة األخرى لتحدید معدالت الخصم المناسبة ومخاطر االئتمان 

 .لمعیدي التأمین
ألثر على نظم ا

تكنولوجیا 
 المعلومات 

باإلضافة إلى ذلك، سوف  . مسؤولیة عن التغطیة المتبقیةدفقات النقدیة لتلبیة احتیاجات السوف تكون ھناك حاجة إلى نماذج الت 
 . تكون ھناك حاجة لتطویر نموذج للسماح بحساب وتحدیث واستھالك ھامش الخدمة التعاقدیة

 
 . ا على المخطط الحالي للحسابات واإلفصاحات عن التقاریرستكون التعدیالت مطلوبة أیضً 

 . یجب إنشاء عملیة لتقییم الربحیة المتوقعة للعقود الصادرة في تاریخ اإلصدار العملیةاألثر على 
 
ستحتاج عملیات توزیع التكلفة إلى التحسین لضمان تحدید التكالیف المتعلقة مباشرة وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 

 . قدیة، ومن ثم یتم استخدامھا كجزء من توقعات التدفقات الن ۱۷
 

 .   ا بین الفرق المالیة واالكتواریةوستتطلب عملیة إغالق القوائم المالیة أیضاً تغییرات للسماح بتفاعل أكثر تكرارً 
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 )یتبع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة    -۳
 

 ) یتبع (المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد  ) أ
 

األثر على ترتیبات 
 إعادة التأمین

بشكل كبیر على ھیكل ترتیبات إعادة التأمین المعمول   ۱۷لمتوقع أن یؤثر المعیار الدولي للتقریر المالي من الیس 
والفعلي ( إال أنھ من المتوقع أن یتم الحصول على مزید من المعلومات حول األداء المتوقع . بھ حالیًا في التعاونیة

 ً  . ۱۷للتقریر المالي ولي الد لمعاھدات إعادة التأمین بموجب المعیار) الحقا
األثر على السیاسات  

 وأطر الرقابة 
 ): من بین بنود أخرى (یجب اتخاذ قرارات مختلفة وصیاغة سیاسات تغطي ما یلي 

 المنسوبة مباشرة مصاریفتوزیع ال• 
 تحدید وقیاس العقد المتوقع خسارتھ • 
 تعدیل المخاطر • 

 
بعین االعتبار مبادئ تصمیم المعیار الدولي  في البیانات باإلضافة إلى وضع خطة تنفیذ تأخذوقد بدأت الشركة بإجراء تقییم تفصیلي للفجوة 

 .۱۷باإلضافة إلى ذلك، فقد أنشأت الشركة لجنة توجیھیة للمعیار الدولي للتقریر المالي . ۱۷للتقریر المالي 
 

 " األدوات المالیة" ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  
 

 : ویتناول المعیار الجدید البنود التالیة المتعلقة باألدوات المالیة . ۳۹م وحل محل معیار المحاسبة الدولي ۲۰۱٤یولیو  ۲٤ي نُشر ھذا المعیار ف
 

 : التصنیف والقیاس) ۱
الل الدخل الشامل  منھجاً واحداً لتحدید قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خ ۹یستخدم المعیار الدولي للتقریر المالي 

ً .  اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  :ویتم قیاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استیفاء ما یلي معا
 الحتفاظ باألصل ضمن نموج أعمال الغرض منھ ھو االحتفاظ باألصل لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة؛ و ا •
فقات نقدیة في تواریخ محددة التي تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي جودات المالیة لألصل المالي تدینتج عن الشروط التعاقدیة للمو •

 .والفائدة على المبلغ األصلي القائم
 

بیع ل المالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ویتم تدویر المكاسب والخسائر المحققة من خالل الربح أو الخسارة عند الیقاس األص
 :في حال تحقق الشرطین التالیین

 و االحتفاظ باألصل ضمن نموج أعمال الغرض منھ تحصیل كل من التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة؛ •
 .الشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم •

 
إضافة إلى ذلك، وعند اإلثبات األولي،  .  ي ال تحقق شروط ھذه الفئات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةدات المالیة الت یتم قیاس الموجو

ام خیار تصنیف األصل المالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في حال أن القیام بذلك سیعمل على استبعاد أو یمكن للمنشأة استخد
 . فروقات المحاسبیة بشكل جوھريتخفیض ال

 

غیرات  بالنسبة ألدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة، یمكن للمنشأة أیضاً االختیار بشكل غیر قابل لإللغاء عرض الت 
ح في  بینما یتم عرض توزیعات األربا) بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(الالحقة للقیمة العادلة لھذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر 

 . الربح أو الخسارة
 

مة العادلة  باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالیة التي تم تحدیدھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن مبلغ التغیر في القی 
اآلخر، ما لم یؤدي إثبات آثار التغییرات  بات یتم إثباتھ في الدخل الشاملللمطلوبات المالیة المتعلق بالتغییرات في مخاطر االئتمان لتلك المطلو

 . في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر إلى إنشاء أو توسیع عدم تطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة 
 

 : االنخفاض في القیمة ) ۲
الخسائر االئتمانیة المتوقعة كما لو تم استخدامھا وفقاً لمعیار المحاسبة   ۹لدولي للتقریر المالي یعكس نموذج االنخفاض في القیمة وفقاً للمعیار ا

إدراج الخسائر  ، لم یعد من الضروري حصول حدث ائتماني قبل  ۹وفقاً لمنھج المعیار الدولي للتقریر المالي  .  كخسائر ائتمانیة متكبدة  ۳۹الدولي  
ویتم تحدیث مبلغ . خسائر االئتمانیة المتوقعة والتغیرات في تلك الخسائر االئتمانیة المتوقعةالمنشأة باحتساب ال  وبدالً من ذلك، تقوم. االئتمانیة

 .الخسائر االئتمانیة المتوقعة في تاریخ كل تقریر یعكس التغیرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي
 

 : اسبة التحوط مح ) ۳
وتعمل المتطلبات على تأسیس  . متطلبات جدیدة لمحاسبة التحوط لتتماشى بشكل أقرب مع إدارة المخاطر ۹لي یقدم المعیار الدولي للتقریر الما

وتنطبق التعدیالت على كامل محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القیمة العادلة  . منھج قائم على أساس مبادئ للنموذج العام لمحاسبة التحوط
وفیما یتعلق بتحوطات القیمة العادلة، فقد تستمر المنشأة بتطبیق  "). التحوطات الكلیة للقیمة العادلة" الیھا بـ التي یشار (لمخاطر معدالت الفائدة 

تم استخدام ھذا االستثناء بشكل كبیر نظراً لكون مجلس معاییر المحاسبة  . ۳۹حاسبة الدولي متطلبات محاسبة التحوط حالیاً كما في معیار الم
 . محاسبة التحوط كمشروع منفصلالدولیة یعالج حالیاً 
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 ) یتبع (المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد  ) أ
 

 السریان تاریخ ) ٤
عیار الدولي للتقریر ومع ذلك، فقد كان من أحد التعدیالت على الم. م۲۰۱۸ینایر  ۱ھو  ۹كان تاریخ السریان للمعیار الدولي للتقریر المالي 

" عقود التأمین" ٤ مع المعیار الدولي للتقریر المالي" األدوات المالیة " ۹أن یتم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي " عقود التأمین" ٤المالي 
عقود التأمین ضمن نطاق تفسیر  الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر    ٤م یغیر المعیار الدولي للتقریر المالي  ۲۰۱٦سبتمبر    ۱۲التي نُشرت في  

قبل أن یصبح المعیار الجدید   ۹للتخفیف من بعض آثار تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  ٤تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي  لجنة
وتقدم التعدیالت .  ساري المفعول")  أمینعقود الت "  ۱۷دولي للتقریر المالي  المعیار ال(لعقود التأمین الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  

 :خیارین بدیلین وھما
 

 : حتى التاریخ األسبق مما یلي ۹تطبیق إعفاء مؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 

 تاریخ سریان المعیار الجدید لعقود التأمین؛ أو •
م ۲۰۲۰مارس    ۱۷قرر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في  .  خم أو بعد ذلك التاری ۲۰۲۳ینایر    ۱فترات التقریر السنویة التي تبدأ في   •

واإلعفاء المؤقت في المعیار الدولي للتقریر  ۹والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۱۷تمدید تاریخ سریان المعیار الدولي للتقریر المالي 
.  رة التأجیلالموجودات المالیة مطلوبة خالل فت إن اإلفصاحات اإلضافیة المتعلقة ب .  م۲۰۲۳ینایر    ۱م إلى  ۲۰۲۱ینایر    ۱  من  ٤المالي  

 سابقًا؛ أو ۹ھذا الخیار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتھا في الغالب بالتأمین ولم تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي 
 

بعض حاالت عدم التطابق المحاسبیة  ، ولكن بالنسبة لموجودات مالیة محددة، یتم استبعاد تأثیرات۹تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  -
 . وخالل الفترة األولیة، توجد حاجة إلفصاحات إضافیة . المعیار الجدید لعقود التأمینالتي قد تظھر قبل تطبیق 

 
 ً من نطاق مقارنة الدفتریة لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تقع ض) ۱: م على۲۰۱۸ینایر  ۱ بدایة من أجرت الشركة تقییماً تفصیلیا

مع القیمة الدفتریة اإلجمالیة  ) بما في ذلك عناصر الودائع أو المشتقات الضمنیة التي ال ترتبط بعقود التأمین( ٤المعیار الدولي للتقریر المالي 
بلغ .  مالیة لجمیع مطلوباتھامقارنة القیمة الدفتریة اإلجمالیة لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمین مع القیمة الدفتریة اإلج)  ۲لجمیع مطلوباتھا؛ و  

ملیون لایر سعودي وكذلك المطلوبات التي ترتبط بالتأمین في قائمة المركز المالي تضمنت بشكل أساسي   ۱۰٬٥٤۳إجمالي مطلوبات الشركة 
رت الشركة أنھا مؤھلة واستناداً إلى ھذه التقییمات، فقد قر. ملیون لایر سعودي ۹٬۷۲۳ي سیاق اكتتاب أعمال التأمین بمبلغ مطلوبات نشأت ف

. حتى تاریخ سریان المعیار الجدید لعقود التأمین  ۹وتبعاً لذلك، فقد قررت الشركة تأجیل تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  .   لإلعفاء المؤقت 
 . دة للشركةراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالیة المطلوبة خالل فترة التأجیل في القوائم المالیة الموحیتم إد

 
 تقییم األثر ) ٥

 
:  م ۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي  ۷٬۰۳٦م، لدى الشركة إجمالي موجودات مالیة وموجودات متعلقة بالتأمین بمبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
المالیة   تتكون الموجودات. ، على التوالي)ملیون لایر سعودي ٥٬۷۹٤: م۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي  ٦٬٥٦٤و ) ملیون لایر سعودي ۷٬۷٦۱

 ٤٬۹۷۹: م۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي  ۳٬۷۱۱لنقد وما في حكمھ وبعض الذمم المدینة األخرى بمبلغ ظ بھا بالتكلفة المطفأة حالیاً من االمحتف
ون ملی   ۲٬۷٤٦:  م۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي    ۳٬۰۱۸تتكون الموجودات المالیة األخرى من استثمارات متاحة للبیع بمبلغ  ).  ملیون لایر سعودي 

ودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استناداً لنموذج أعمال الشركة  وتتوقع الشركة استخدام تصنیف الموج ).  لایر سعودي
تحدید ما ومع ذلك، فإن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقییم تفصیلي ل. ألدوات الدین والطبیعة االستراتیجیة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة

فعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم كما ھو مطلوب بموجب المعیار الدولي  إذا كانت أدوات الدین تستوفي اختبار فقط د 
ت المتاحة  أسھم حقوق الملكیة المصنفة ضمن االستثمارا -إن االستثمار في الصنادیق والمحافظ االستثماریة بإدارة الشركة . ۹للتقریر المالي 

سیتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل بموجب المعیار  )  ملیون لایر سعودي  ۹۸٥:  م۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي    ۱٬٤۱۳للبیع بمبلغ  
:  م۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي  ۱٬٥۹٦م، تم قیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة البالغة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في . ۹الدولي للتقریر المالي 

) ملیون لایر سعودي ۲٤٥: م۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي  ۲۷مة العادلة خالل العام والبالغة مع التغیرات في القی ) ملیون لایر سعودي ۱٬٦۰۱
إن الموجودات  ). د( ۳۱تم توضیح التعرض لمخاطر االئتمان وتركیز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لھذه الموجودات المالیة في إیضاح 

یستند ما سبق إلى تقییم األثر على مستوى عاٍل من  . م۲۰۱۹م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱مخاطر ائتمانیة منخفضة كما في لیة للشركة لدیھا الما
یستند ھذا التقییم األولي إلى المعلومات المتاحة حالیًا وقد یخضع للتغییرات الناشئة عن المزید من التحلیالت  . ۹لي للتقریر المالي المعیار الدو

بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثیر في تطبیق متطلبات االنخفاض .  لمفصلة أو معلومات معقولة وداعمة إضافیة متاحة للشركة في المستقبلا
ً ۹لقیمة في المعیار الدولي للتقریر المالي في ا قول وال یمكن في الوقت الحالي تقدیم تقدیر مع. ، ومع ذلك، ال یتوقع أن یكون تأثیر ذلك جوھریا

 .الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص تفصیليآلثار تطبیق ھذا المعیار الجدید ألن 
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 )یتبع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة    -۳
 

 : السیاسات المحاسبیة الھامة المستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة تم إدراجھا أدناه
 

 إثبات اإلیرادات  )ب
 

 ت ألقساط والعموال إثبات إیرادات ا
 

البناء (یتم تسجیل األقساط والعموالت في قائمة الدخل بطریقة القسط الثابت على مدى فترة تغطیة وثیقة التأمین باستثناء الوثائق طویلة األجل 
 :تثناءویتم احتساب األقساط غیر المكتسبة بطریقة القسط الثابت على تغطیة وثیقة التأمین باس. والشحن البحري) والھندسة

 
 یعتبر قسط األشھر الثالثة األخیرة في تاریخ التقریر غیر مكتسب فیما یتعلق بالشحن البحري؛ • 
ووفقاً لھذا االحتساب، یتم اكتساب أقساط أقل في السنة  . احتساب محدد مسبقاً لفئة األعمال الھندسیة للمخاطر التي تمتد إلى ما بعد سنة واحدة• 

 ة فترة الوثیقة؛ و اً في نھای األولى والتي تزداد تدریجی 
 

یتم تغییر التغیر في مخصص األقساط غیر المكتسبة .  تمثل األقساط غیر المكتسبة الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بفترة التغطیة غیر المنتھیة
 . إلى قائمة الدخل بنفس الترتیب الذي یتم فیھ إثبات اإلیرادات خالل فترة المخاطرة

 
التأمین المتعلقة مباشرة بعقود إعادة التأمین یتم تأجیلھا وإطفاؤھا واكتتابھا إلى قائمة الدخل بنفس الترتیب الذي یتم فیھا إثبات عموالت إعادة 

 . إیرادات العمولة على مدى فترة المخاطر
 

 إیرادات رسوم من التكافل 
 . نھا على أساس مبدأ االستحقاقسبة عالمحا یتم احتساب إیرادات الرسوم من التكافل وفقاً لشروط االتفاقیة ویتم 

 
 إیرادات االستثمار

 . یتم احتساب إیرادات االستثمار في أدوات الدین على أساس معدل الفائدة الفعلي
 

 دخل توزیعات أرباح 
 . م الدفعاتالحق في استالیتم إثبات توزیعات األرباح على أدوات حقوق الملكیة المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبیع عند إثبات 

 
 إیرادات إیجار 

یتم إثبات حوافز عقود اإلیجار  . یتم إثبات دخل اإلیجارات من العقارات االستثماریة كإیرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار
 . الممنوحة كجزء ال یتجزأ من إجمالي إیرادات اإلیجار وذلك على مدى فترة عقد اإلیجار

 
 عقود التأمین  )ج

عقود التأمین ھي تلك العقود التي یقبل فیھا المؤمن مخاطر تأمین كبیرة من حامل وثیقة . ة عقود التأمین التي تنقل مخاطر التأمینالشركتصدر 
حامل وثیقة  التأمین عن طریق الموافقة على تعویض حامل وثیقة التأمین إذا كان ھناك حدث مستقبلي غیر مؤكد و محدد و یؤثر سلبًا على 

على   ٪۱۰وكمبدأ عام، تحدد الشركة مخاطر التأمین الجوھریة على أنھا إمكانیة دفع منافع عند وقوع حدث مؤمن علیھ بنسبة تزید عن  .  التأمین
 . األقل عن المنافع المستحقة في حالة عدم حدوث الحدث المؤمن علیھ

 
 المطالبات  )د

تسویة الخسائر المرتبطة بھا بعد خصم الخردة  مصاریفراف األخرى، وثائق التأمین واألطتتكون المطالبات من المبالغ المستحقة لحاملي و
 .في قائمة الدخل عند تكبدھا"  التغیرات في المطالبات تحت التسویة واالحتیاطیات"واالستردادات األخرى، وتحّمل على 

 
المالي، وكذلك  ر المسددة بتاریخ قائمة المركز المقدرة للمطالبات المتكبدة وغی ویتكون إجمالي المطالبات تحت التسویة على إجمالي التكلفة 

یتم تكوین مخصصات لقاء المطالبات المبلغ . التكالیف المتعلقة بمعالجة المطالبات، سواًء تم التبلیغ عنھا من قبل الجھات المؤمن علیھا أم ال
م تكوین مخصص، وفقاً لتقدیرات اإلدارة وخبرة  یت  كما. ساس تقدیر كل حالة على حدةعنھا غیر المدفوعة بتاریخ قائمة المركز المالي على أ

ة المركز  الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غیر المبلغ عنھا، وذلك یشمل التكالیف المتعلقة بمعالجة المطالبات بتاریخ قائم
  .المالي

 
باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم  .  المتعلق بمعیدي التأمین بصورة منفصلةالتسویة على أساس إجمالي، ویتم إظھار الجزء  یتم إظھار المطالبات تحت  

الشركة بخصم مطلوباتھا لقاء المطالبات غیر المدفوعة ألنھ یتوقع سداد ما یقارب جمیع المطالبات بشكل جوھري خالل سنة واحدة من تاریخ 
 . قائمة المركز المالي

 
 
 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۲۰ - 

 
 
 
 
 
 

 )یتبع( ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة     -۳
 

 استردادات الحطام والخردة  )ه
).  على سبیل المثال بیع الحطام (واالستفادة من قیمتھا لتسویة مطالبة  )  التالفة عادة(تسمح بعض عقود التأمین للشركة ببیع موجودات مشتراة 

ت تأمین ضد  ترداد مبالغ تعویضاعلى سبیل المثال اس(وقد یكون للشركة أیضاً الحق في متابعة أطراف أخرى لدفع بعض أو جمیع التكالیف 
المخصص ھو المبلغ الذي یمكن  . ویتم تضمین تقدیرات المبالغ المستردة كمخصص عند قیاس التزامات المطالبات القائمة). طرف ثالث

 . معقول من بیع األصلاسترداده بشكل 
 

حیث یمثل المخصص تقدیراً للمبلغ .  مطالبات المستحقةكما تعد تعویضات االسترداد من تأمین الطرف الثالث بمثابة مخصص لقیاس التزام ال
 . الذي یمكن استرداده من الطرف الثالث

 
 إعادة التأمین  )و

یتم تسجیل األصل أو  . وقف الخسارة وعقود فائض خسارة إعادة التأمینیتم توزیع إعادة التأمین بین عقود المعاھدات االختیاریة وعقود 
من الخسائر القابلة لالسترداد من معیدي التأمین لتي تمثل المدفوعات المستحقة من معیدي التأمین والحصة  االلتزام في قائمة المركز المالي ا

ن إعادة التأمین بطریقة تتوافق مع التزامات المطالبة المرتبطة باألطراف  یتم تقدیر المبالغ المستحقة م. واألقساط المستحقة لمعیدي التأمین
ت أو مطلوبات إعادة التأمین عندما یتم إبطال الحقوق التعاقدیة أو انتھاء صالحیتھا أو عند نقل  إثبات موجودا یتم التوقف عن. المؤمن علیھا

 . العقد إلى طرف آخر 
 

أكثر تكراراً إجراء مراجعة للتحقق من وجود انخفاض في القیمة عندما ینشأ مؤشر على وجود االنخفاض  ویتم في تاریخ كل تقریر أو بشكل  
ویحدث االنخفاض في القیمة عند وجود دلیل موضوعي على أن الشركة قد ال تسترد المبالغ غیر . خالل السنة المشمولة بالتقریرفي القیمة 

ویتم تسجیل  .  س األثر على المبالغ التي ستحصل علیھا الشركة من معیدي التأمین بشكل موثوقالمسددة بموجب شروط العقد وعندما یمكن قیا
 .دھاالقیمة في قائمة الدخل عند تكب خسارة االنخفاض في 

 
على إعادة   یتم إدراج أقساط التأمین والمطالبات. ال تعفي ترتیبات إعادة التأمین المسندة الشركة من التزاماتھا تجاه حاملي وثائق التأمین

ریًا مباشًرا، مع األخذ في االعتبار تصنیف بالطریقة نفسھا كما لو كانت إعادة التأمین تعتبر نشاًطا تجا  مصاریفالتأمین المفترضة كإیرادات و
 .عاد التأمین علیھامنتجات الشركة الم

 
 تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة  )ز

المتعلقة بشكل مباشر باقتناء أو تجدید عقود التأمین ویتم إطفاؤھا على مدى فترات عقود التـأمین التي یتم تأجیل العموالت والتكالیف األخرى  
تكالیف  "ویتم تسجیل اإلطفاء في  .  عند تكبدھا  مصاریفویتم إثبات جمیع تكالیف االقتناء األخرى ك.  األقساط المكتسبةترتبط بھا، على غرار  

 . في قائمة الدخل" اقتناء الوثائق
 

لك األصل وذلك  یتم احتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي یتضمنھا ذ
 . بتغییر فترة اإلطفاء، ویتم اعتبار ذلك كتغیر في التقدیرات المحاسبیة

 
لتحقق من وجود انخفاض في القیمة عندما ینشأ مؤشر على وجود االنخفاض  ویتم في تاریخ كل تقریر أو بشكل أكثر تكراراً إجراء مراجعة ل

كن اإلسراع في إطفاء ھذه التكالیف وقد  لربحیة المستقبلیة لوثائق التأمین ھذه، یموفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة با. في القیمة
تؤخذ تكالیف اكتتاب الوثائق المؤجلة بعین االعتبار عند إجراء اختبار كما . یتطلب ذلك شطباً إضافیاً لالنخفاض في القیمة في قائمة الدخل

 .مدى كفایة المطلوبات في كل فترة تقریر
 

 ة المطلوبات اختبار كفای )ح
المؤجلة  یتم في تاریخ كل قائمة مركز مالي إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفایة مطلوبات عقود التأمین، بعد خصم تكالیف اقتناء الوثائق 

إدارة   یفارمصوإلجراء ھذه االختبارات، تستخدم اإلدارة أفضل التقدیرات الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة التعاقدیة، و. ذات العالقة
ل أي نقص في القیمة الدفتریة مباشرةً على قائمة الدخل الموحدة وذلك بتكوین مخصص للخسائر الناشئة ع. ومعالجة المطالبات ن ویُحمَّ

 .اختبارات كفایة المطلوبات وفقا لذلك 
 

 الذمم المدینة  )ط
تظھر .  عند اإلثبات األولي بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المدین  یتم إثبات األقساط وأرصدة إعادة التأمین المدینة عند استحقاقھا ویتم قیاسھا

یتم مراجعة  .  د التأمین، مخصوما منھا مخصص المبالغ غیر القابلة للتحصیلأقساط التأمین المدینة في إجمالي األقساط المكتتبة المدینة من عقو
تكون  متھا وكلما كانت تشیر األحداث أو الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال القیمة الدفتریة للذمم المدینة للتحقق من وجود انخفاض في قی 

یتم . في قائمة الدخل الموحدة" العمومیة واإلداریة األخرى  مصاریفال" قابلة لالسترداد، یتم تسجیل خسائر االنخفاض في القیمة في بند
دةً طر على الحقوق التعاقدیة التي تشكل الرصید المدین، وھو ما یحدث عاالتوقف عن إثبات أرصدة الذمم المدینة عندما لم تعد الشركة تسی 

تقع الذمم المدینة التي .  نقدیة المنسوبة إلى الرصید إلى طرف ثالث مستقلعندما یتم بیع الرصید المدین، أو عندما یتم تمریر جمیع التدفقات ال
 ".عقود التأمین" ٤ریر المالي ضمن نطاق المعیار الدولي للتق ۱۳تم اإلفصاح عنھا في إیضاح 
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 االستثمارات المتاحة للبیع  )ي
المتاحة للبیع ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ال یتم تصنیفھا كاستثمارات مقتناة بغرض المتاجرة أو محتفظ بھا حتى تاریخ الموجودات المالیة  

ویتم التسجیل األولي لھذه االستثمارات  . ذمم مدینة، وال یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة االستحقاق أو قروض و
القیمة العادلة للمقابل المدفوع شامال تكلفة المعامالت المنسوبة بشكل مباشر الى شراء االستثمارات، وتقاس الحقاً بالقیمة    بالتكلفة والتي تمثل

وتسجل  . تغیرات المتراكمة في القیمة العادلة لھذه االستثمارات ضمن الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل الشامل الموحدة ر الوتظھ. العادلة
 . الخسائر المحققة من بیع ھذه االستثمارات في قائمة الدخل ذات الصلة األرباح أو

 
عالقة  الت األجنبیة من االستثمارات المتاحة للبیع في قوائم الدخل ذات الیتم إثبات توزیعات األرباح وإیرادات العمولة وأرباح أو خسائر العم

 .أو كجزء من صافي إیرادات أو خسائر االستثمار
 

 . انخفاض في القیمة مصاریفتسجیل االنخفاض الھام أو الدائم في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع في قائمة الدخل كویتم تعدیل و
 

المقدرة مارات المتاحة للبیع على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالیة القابلة للتداول في السوق أو القیم العادلة لعادلة لالـستث تحدد القیمة ا
ت ویتم تقدیر القیمة العادلة للبنود المحملة بعمولة استناداً إلى التدفقا. على أساس أحدث تقدیر لصافي الموجودات المتاحة لصندوق االستثمار

ناسـبة تأخذ الشـركة في االعتبار االفتراضـات الم. طر متماثلةالنقدیة المخصـومة باسـتخدام معدالت العمولة للبنود ذات شـروط وسـمات مخا
 .لنطاق االئتمان

 
ل تعذر تقدیر القیم أما بالنســبة لالســتثمارات غیر المدرجة، فیتم تحدید القیمة العادلة وفقاً إلى القیمة الســوقیة الســتثمارات مماثلة، أو في حا

الیب تقییم متعددة طة، فیتم تحدیدھا من خالل أـس وق نـش واق القابلة وتؤخذ مدخالت ھذه . العادلة لعدم وجود مرجع لھا في ـس النماذج من األـس
 .للمالحظة، عند إمكانیة ذلك، وتتطلب درجة من الحكم عند تحدید القیم العادلة إذا كان ذلك غیر قابالً للتحقق

 
 شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  ارات فياالستثم )ك

یاـساتھا المالیة والتـشغیلیة وھي لیـست ـشركة )  لیـست ـسیطرة(الـشركة الزمیلة ھي المنـشأة التي تمارس الـشركة علیھا تأثیراً جوھري   على ـس
 . تابعة أو مشروعاً مشترك

 
اً التغییرات لما بعد في قائمة المركز المالي الموحدة بالتكلفة، زائد تدرج االستثمارات في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 

 . االستحواذ في حصة الشركة من صافي موجودات الشركة الزمیلة، ناقًصا أي انخفاض في قیمة االستثمارات الفردیة
 

صة الشركة في الدخل أو الخسارة الشاملة  تُظھر قائمة الدخل الموحدة حصة الشركة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة، بینما یتم إدراج ح
وعند  . ویتم إثبات توزیعات األرباح من ھذه االستثمارات عند استالمھا وتقید في حساب االستثمار. األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة

التغیرات ییرات وتعرضھا ضمن قائمة  حدوث تغییر وإدراجھ مباشرة في حقوق ملكیة الشركة الزمیلة، تقید الشركة حصتھا في أي من ھذه التغ
 ً  .في حقوق الملكیة الموحدة، متى كان ذلك مناسبا

 
ك ال تقوم الشركة بإثبات خسائر إضافیة عندما تساوي أو تتجاوز حصتھا من خسائر الشركة الزمیلة ملكیتھا في الشركة الزمیلة، بما فیھا ذل

 . قامت بعمل دفعات نیابة عن الشركة الزمیلةت قانونیة أو تعاقدیة أو  أي مستحقات أخرى غیر مضمونة، إال إذا تكبدت التزاما
 

وفي حالة وجود  . وتحدد الشركة في تاریخ كل تقریر ما إذا كان ھناك دلیالً موضوعیاً على االنخفاض في قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة
السترداد للشركة الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ومن ثم فرق بین القیمة القابلة لمثل ھذا الدلیل، تقوم الشركة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بال

 .  تدرج الخسارة في قائمة الدخل الموحدة، حسب ما تقتضیھ الحالة
 

 التوقف عن إثبات األدوات المالیة )ل
المالیة، وھو ما یحدث  تي تشمل األداة یحدث التوقف عن اإلثبات بالموجودات المالیة عندما لم تعد الشركة تسیطر على الحقوق التعاقدیة ال

ما یقارب  عادةً عند بیع األداة، أو یتم تمریر جمیع التدفقات النقدیة المنسوبة إلى األداة إلى طرف ثالث مستقل، وعند قیام الشركة أیًضا بنقل 
 . جمیع مخاطر ومنافع الملكیة بشكل جوھري

 
 المقاصة  )م

لصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق قانوني ملزم بإجراء  المالیة ویدرج اتتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات 
وال تتم مقاصة  .  مقاصة للمبالغ المدرجة وعندما تعتزم الشركة التسویة على أساس الصافي أو بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد

ً في قائمة الدخل إال إذا   مصاریفاإلیرادات وال  .أو مسموحاً بھ بموجب أي معیار محاسبي أو تفسیر كان ذلك مطلوبا
 

 تاریخ التداول المحاسبي  )ن
أي التاریخ الذي تتعھد فیھ  (یتم إثبات أو التوقف عن إثبات لكافة العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء الموجودات المالیة وبیعھا بتاریخ التداول  

جودات خالل  تتطلب العملیات االعتیادیة المتعلقة بشراء وبیع الموجودات المالیة أن یتم تسویة تلك المو  ).الشركة بشراء الموجودات أو بیعھا
 . فترة زمنیة تنص علیھا األنظمة أو األعراف السائدة في السوق

 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(
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- ۲۲ - 

 
 
 
 
 
 
 

 )یتبع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة      -۳
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  )س
 

مجموعة من الموجودات المالیة قد تعرضت  كل تقریر بتحدید ما إذا كان دلیل موضوعي یشیر إلى أن األصل المالي أو    ة في تاریختقوم الشرك
، ")حدث الخسارة "تكبد (ویحدث االنخفاض في القیمة إذا وقع حدث واحد أو أكثر منذ اإلثبات األولي للموجودات . لالنخفاض في قیمتھا

الیة والتي یمكن قیاسھا بشكل  المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المعلى التدفقات النقدیة  ویكون لذلك الحدث أثر
 .  موثوق بھ

 
 : وقد یشمل الدلیل على االنخفاض في القیمة المؤشرات التالیة

 
 صعوبات مالیة ھامة تواجھ الُمصدر أو المدین؛ -
 ر في سداد الدفعات؛ مخالفة بنود العقد مثل التعثر أو التأخ  -
 و إعادة ھیكلة مالیة أخرى؛ وجود احتمال بدخول المصدر أو المدین في إجراءات إشھار إفالس أ  -
 اختفاء السوق النشطة لذلك األصل المالي بسبب الصعوبات المالیة؛ أو  -
یة المقدرة لمجموعة الموجودات المالیة وجود بیانات قابلة للمالحظة تشیر إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبل -

لى الرغم من عدم إمكانیة تحدید االنخفاض في كل أصل من الموجودات المالیة للشركة، من تاریخ اإلثبات األولي لتلك الموجودات، ع
 : بما في ذلك

 تغیرات سلبیة في حالة السداد للمصدرین أو المدینین للشركة؛ أو •
 . ت التعثر في سداد الموجوداتفي بلد المصدرین مقترنة بحاال  ظروف اقتصادیة وطنیة أو محلیة •

 
 : موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید ھذا االنخفاض كما یلي إذا كان ھناك أي دلیل

 
لھام أو الدائم في القیمة العادلة  بالنسبة لألسھم واألموال المدرجة بالقیمة العادلة، یتم احتساب االنخفاض على أساس االنخفاض ا -

 . للموجودات المالیة
والصكوك المدرجة بالتكلفة المطفأة، یستند االنخفاض في القیمة إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة المخصومة  بالنسبة ألدوات الدین   -

 . بمعدل العمولة األصلي الفعلي
 

ى أن االستثمار إذا كان ھناك دلیل موضوعي عل  الشركة تقییماً في تاریخ كل تقریر للتحقق فیما  بالنسبة للموجودات المالیة المتاحة للبیع، تجري
 . أو مجموعة من االستثمارات قد تعرضت لالنخفاض في قیمتھا

 
على االنخفاض  في حالة أدوات الدین المصنفة كمتاحة للبیع، تجري الشركة تقییماً على أساس فردي للتحقق فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي  

ة المقترضة تعاني من صعوبات مالیة ھامة، أو تعثر أو تأخیر في قد یشتمل الدلیل الموضوعي على مؤشرات توحي بأن الجھ. في القیمة
للمالحظة  إیرادات العمولة الخاصة أو مدفوعات المبلغ األصلي، أو احتمال اإلفالس، أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تشیر البیانات القابلة  

یریة مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت التعثر في  إلى وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة التقد
یمة العادلة الحالیة  إال أن المبلغ المسجل لالنخفاض في القیمة یمثل الخسارة المتراكمة التي یتم قیاسھا بالفرق بین التكلفة المطفأة والق. السداد

وفي حالة زیادة القیمة العادلة ألداة الدین في فترة  .  تة سابقاً في قائمة الدخل الموحدة ناقصاً أي خسارة انخفاض في القیمة لذلك االستثمار المثب
الدخل الموحدة، عندئِذ یتم  الحقة وأن ھذه الزیادة یمكن أن تتعلق موضوعیاً بحدث ائتماني وقع بعد االعتراف بخسارة االنخفاض في قائمة

 . عكس خسارة االنخفاض من خالل قائمة الدخل الموحدة
 

م وعند إجراء تقییم لما إذا كان االستثمار في أدوات الدین قد تعرض لالنخفاض في قیمتھ، تأخذ الشركة في االعتبار عوامل معینة مثل تقیی
  ، وتقییمات وكاالت التصنیف للجدارة االئتمانیة، وقدرة الدولة على الدخول إلى السوق للجدارة االئتمانیة وانعكاسھا على عائدات السندات

أسواق رأس المال إلصدار دیون جدیدة واحتمالیة إعادة ھیكلة الدیون، مما یؤدي إلى معاناة حاملي الدیون من خالل اإلعفاء الطوعي أو  
والقیمة العادلة  فرق بین التكلفة المطفأة  ل الخسارة المتراكمة التي یتم قیاسھا بالإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القیمة یمث .  اإللزامي من الدیون

 . الحالیة ناقصاً أي خسارة انخفاض في القیمة لذلك االستثمار المثبتة سابقاً في قائمة الدخل الموحدة 
 

الكبیر أو المتواصل في قیمتھا العادلة أقل من تكلفتھا  بالنسبة لالستثمارات في حقوق الملكیة المحتفظ بھا كمتاحة للبیع، یتم اعتبار االنخفاض
وال یمكن عكس خسارة االنخفاض في القیمة من خالل قائمة الدخل الموحدة مادام یتم االستمرار في . موضوعي لالنخفاض في القیمةكدلیل 

.  في القیمة یمكن إثباتھا فقط في الدخل الشامل اآلخرإثبات األصل، بمعنى أن أي زیادة في القیمة العادلة بعد أن كان قد تم تسجیل االنخفاض 
في قائمة الدخل الموحدة   -تم إثباتھا في السابق في الدخل الشامل اآلخر  -قف عن اإلثبات، یتم إدراج أي أرباح أو خسائر متراكمة  وعند التو

شھراً فما فوق انخفاضاً دائماً ویعتبر االنخفاض  ۱۲ترة د فوتع. إن تحدید ما إذا كان االنخفاض ھاماً أو دائماً یتطلب استخدام أحكام. للسنة
وعند استخدام ھذه األحكام، تجري الشركة تقییماً، مع عوامل أخرى، لمدة أو مدى  .  من التكلفة األصلیة ھاماً وفقاً لسیاسة الشركة  ٪۳۰بة  بنس

 .انخفاض القیمة العادلة لالستثمار بشكل یقل عن تكلفتھ
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 )یتبع(المحاسبیة الھامة سیاسات ملخص ال .۳
 

 الممتلكات والمعدات  )ع
 

تُدرج التكالیف الالحقة في القیمة  . تسجیل الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمةیتم 
تدفق منافع اقتصادیة مرتبطة بذلك األصل إلى الشركة    الدفتریة لألصل أو إثباتھا كأصل منفصل، أیھما مالئماً، فقط عندما یكون من المحتمل 

یتم تحمیل جمیع اإلصالحات والصیانة األخرى على قائمة الدخل الموحدة خالل الفترة  .  مكانیة قیاس تكلفة األصل بصورة موثوق فیھاوعند إ
خدام طریقة القسط  الممتلكات والمعدات األخرى باست  یُحتسب االستھالك على تكلفة بنود. األراضي ال تُستھلك. المالیة التي یتم تكبدھا فیھا

 :  توزیع التكلفة على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة، وذلك على النحو التاليالثابت ل
 

 السنوات  
 ٤۸-٤۰ مباني

 ۱۰ أثاث وتجھیزات 
 ٤ حاسب آلي   معدات 
 ٤ سیارات 

 
مراجعة القیمة الدفتریة لھذه  وتتم . ویتم تعدیلھا عند الضرورة في تاریخ كل تقریر یتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات

د  الموجودات لتحري االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم إمكانیة استرداد القیمة الدفتریة، وعند وجو
 .  ى قیمھا القابلة لالستردادالقابلة لالسترداد المقدرة، یتم تخفیض الموجودات إل مثل ھذا المؤشر وعندما تتجاوز القیمة الدفتریة القیمة

 
اإلیرادات األخرى،  "یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة العائدات بالقیمة الدفتریة ویتم إدراجھا في بند 

 . في قائمة الدخل الموحدة" صافي
 

 موسة  الموجودات غیر المل )ف
 

ویكون لھا عمر إنتاجي محدد ویتم إدراجھا الحقاً بالتكلفة  . المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاریخیةیتم عرض الموجودات غیر الملموسة 
طریقة  تقوم الشركة بإطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد باستخدام  .  ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القیمة

 : لیةالقسط الثابت على مدى الفترة التا
 

 السنوات  
 ٤ تراخیص برامج حاسب آلي 

 
 العقارات االستثماریة  )ص

 
التي تحتفظ بھا الشركة لكسب إیجارات أو ألغراض  )  أرض أو مبنى أو جزء من مبنى أو كلیھما(تشتمل العقارات االستثماریة على العقارات  

بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة، إن لعقارات االستثماریة س اتقا. زیادة رأس المال أو كلیھما
ھ یتم المحاسبة عن االستھالك استناداً إلى المبلغ القابل لالستھالك الذي یمثل تكلفة األصل أو مبلغ آخر بدیل عن التكلفة، ناقصاً قیمت . وجدت 
فترة عقد التأجیر وأعمارھا اإلنتاجیة أیھما أقصر، مالم یكن من المؤكد بشكل معقول بأن ة على مدى وجودات المؤجریتم إطفاء الم. المتبقیة

یتم احتساب التكلفة باستخدام طریقة  . ال یتم استھالك األراضي المملوكة. المجموعة سوف تحصل على الملكیة في نھایة مدة عقد التأجیر
عندما یكون ألجزاء من بند من بنود العقارات االستثماریة أعمار إنتاجیة . المقدرة للموجوداتاإلنتاجیة  القسط الثابت على مدى األعمار

 . من العقارات االستثماریة) مكونات رئیسیة(مختلفة، یتم احتسابھا عندئٍذ كبنود منفصلة  
 

إذا كان من المرجح تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة في  للبند یتم إثبات تكلفة استبدال جزء من بند العقارات االستثماریة في القیمة الدفتریة 
یتم إثبات تكلفة الصیانة .  ویتم التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة للجزء المستبدل.  الجزء على الشركة بحیث یمكن قیاس تكلفتھا بشكل موثوق

 .موحدة عند تكبدھاخر الالیومیة للعقارات االستثماریة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآل
 

التي تحتسب بالفرق بین صافي المتحصالت من االستبعاد والقیمة الدفتریة (یتم إثبات أي ربح أو خسارة عند استبعاد العقارات االستثماریة 
ستثماریة بغرض احتساب  ات االوفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للعقار.  في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة)  للبند

 :االستھالك

 
 دیسمبر   ۳۱

 م ۲۰۲۰
 ) بالسنوات (

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱۹

 ) بالسنوات (
 ٤۰- ۳۸   ٤۰-  ۳۸ مباني

 
تتم التحویالت من . یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة في تاریخ كل تقریر وتُعدّل بأثر مستقبلي عند اللزوم

تثماریة إلى فئات الموجودات التشغیلیة األخرى فقط عندما یكون ھناك تغیراً في االستخدام یتضح من بدء النشاط ذي الصلة  ساالالعقارات 
 .وتتم ھذه التحویالت بالقیمة الدفتریة للعقارات في تاریخ التحویل. مثل التطویر بھدف البیع
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 )یتبع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة    -۳
 

 المرابحة  /مضاربة  ع الودائ )ق
 

المرابحة ذات استحقاق أصلي أكثر من ثالثة أشھر ودفعات ثابتة أو قابلة لتحدید واستحقاق ثابت والتي یكون لدى  /إن ودائع المضاربة 
االستثمارات المحتفظ  ید  وتق.  االستحقاق، یتم تصنیفھا كمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقالشركة النیة اإلیجابیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى  

د خصم مخصص  بھا لتاریخ االستحقاق مبدئیاً بالقیمة العادلة بما في ذلك التكالیف المباشرة واإلضافیة للمعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة بع
ویتم قید أي  . أساس العائد الفعلية بعد األخذ بعین االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء على تحسب التكلفة المطفأ. االنخفاض في قیمتھا

 .أرباح أو خسائر لھذه االستثمارات في قائمة الدخل الموحدة عند استبعاد االستثمارات أو انخفاض قیمتھا
 

 عقود اإلیجار  )ر
 

 التزامات عقود اإلیجار  /موجودات حق االستخدام  
 

ویكون العقد عقد . ا كان العقد ھو عقد إیجار أو ینطوي على عقد إیجارركة عند اإلثبات األولي في بدایة العقد تقییماً لتحدید ما إذتجري الش
یتم تحدید السیطرة إذا  . إیجار أو ینطوي على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل حق السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل

 . الموجوداتمعظم المنافع تتدفق إلى الشركة ویمكن للشركة توجیھ استخدام ھذه كانت 
 

عند بدء أو عند إعادة تقییم العقد الذي یتضمن مكون إیجاري، تقوم الشركة بتوزیع المقابل في العقد على كل مكون إیجاري على أساس  
فصل المكونات غیر اإلیجاریة والمحاسبة عن المكونات اإلیجاریة وغیر  ومع ذلك، فقد اختارت الشركة عدم . أسعارھا المستقلة المالئمة

 .اني التي تكون فیھا الشركة مستأجراً إلیجاریة كمكون إیجاري واحد وذلك بالنسبة لعقود إیجار األراضي والمب ا
 

 موجودات حق االستخدام 
 تطبق الشركة نموذج التكلفة وتقیس موجودات حق االستخدام بالتكلفة؛

 
 اً أي استھالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة، و ناقص •
 . ة ألي إعادة قیاس التزامات عقود اإلیجار للتعدیالت على عقد اإلیجارعدلالم •

 
ع  ومع ذلك، إذا كانت ھناك تكالیف إضافیة مثل إعداد الموق. وبشكل عام، ستكون موجودات حق االستخدام مساویة اللتزامات عقود اإلیجار

 ". حق االستخدام " إلخ، فیجب إضافتھا إلى قیمة أصل  لقة بالمعاملةاألخرى المتع مصاریفوالتأمینات غیر المستردة، وأموال التنفیذ، وال
 

یتم الحقا استھالك موجودات حق االستخدام باستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ بدایة عقد اإلیجار حتى أقرب نھایة عمر إنتاجي  
ستخدام على نفس أساس  یة المقدرة لموجودات حق االیتم تحدید األعمار اإلنتاج. حق االستخدام أو نھایة فترة عقد اإلیجارلموجودات 

 . الممتلكات والمعدات
 

 التزامات عقود إیجار    
ا باستخدام معدل الفائدة الضمني  إن التزامات عقود اإلیجار عند اإلثبات األولي ھي القیمة الحالیة لكافة الدفعات المتبقیة للمؤجر، یتم خصمھ

وعادةً ما تستخدم الشركة معدل االقتراض  .  عدل ال یمكن تحدیده بسھولة، معدل االقتراض اإلضافي للفرعفي عقد اإلیجار أو، إذا كان ھذا الم
 .  اإلضافي كمعدل الخصم 

 

 :تقیس الشركة التزامات عقود اإلیجار بعد تاریخ بدایة العقد من خالل
 

 . زیادة القیمة الدفتریة لتعكس الفائدة على التزامات عقود اإلیجار •
 ة لتعكس دفعات اإلیجار؛ و مة الدفتری تخفیض القی  •

 

یتم قیاس التزامات عقود اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام  . إعادة قیاس القیمة الدفتریة لتعكس أي إعادة تقییم أو تعدیل على عقد اإلیجار
قبلیة الناشئة عن تغییر في المؤشر أو المعدل،  یتم إعادة القیاس عندما یكون ھناك تغیراً في دفعات اإلیجار المست  .الفائدة الفعليطریقة معدل 

 راً في تقدیر الشركة للمبلغ المتوقع دفعھ بموجب ضمان القیمة المتبقیة، أو إذا قامت الشركة بتغییر تقییم ما إذا كان سیتمأو إذا كان ھناك تغی 
 .ممارسة خیار شراء أو تمدید أو إنھاء

 

الدفتریة لموجودات حق االستخدام، أو یتم تسجیلھا في  ھذه الطریقة، یتم إجراء تسویة على القیمة  وعندما یعاد قیاس التزامات عقود اإلیجار ب 
 . قائمة الدخل الموحدة إذا تم تخفیض القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام إلى الصفر

 
 اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة عقود 

شھراً   ۱۲والتزامات عقود إیجار الموجودات قصیرة األجل التي لھا فترة إیجار تبلغ  ت موجودات حق االستخدام اختارت الشركة عدم إثبا
تقوم الشركة بإثبات دفعات اإلیجار المرتبطة بھذه  .  تأو أقل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة بما في ذلك معدات تكنولوجیا المعلوما

 . الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار العقود كمصروف على أساس القسط 



 شركة التعاونیة للتأمین  
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- ۲٥ - 

 
 
 
 
 
 
 

 )یتبع(ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة    -۳
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  )ش
لالستھالك، ولكن یتم اختبارھا سنویاً للتحقق من وجود انخفاض  ) مثل األرض (ال تخضع الموجودات ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة 

یتم مراجعة الموجودات التي تخضع لالستھالك فیما یتعلق باالنخفاض في قیمتھا كلما كانت تشیر الحاالت أو التغیرات في   .في قیمتھا
 .  القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد الظروف إلى أن

 
القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل  .  دیتم إثبات خسائر االنخفاض بمبلغ زیادة القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ القابلة لالستردا

ویتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حیث یوجد تدفقات نقدیة مستقلة قابلة  . بعد خصم تكالیف البیع والقیمة المستخدمة أیھما أعلى
 ). وحدات مولدة للنقد(للتحدید 

 
 منافع الموظفین   )ت

 
 التزامات المنافع المحددة 

 
االستحقاقات بالقیمة الحالیة للدفعات المستقبلیة  ویتم قید  .  ة خطة مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا طبقاً لنظام العمل السعودي السائدالشركتطبق  

ات یتم مراعاة مستوی .  المتوقعة فیما یتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفین حتى نھایة فترة التقریر باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخططة
ویتم خصم الدفعات المستقبلیة المتوقعة  . ترات الخدمةتب المستقبلیة المتوقعة، والخبرة المتعلقة بترك الموظفین ألعمالھم، وفاألجور والروا

 باستخدام العوائد السوقیة في نھایة فترة التقریر لسندات الشركات عالیة الجودة بشروط وعمالت تتطابق، بأكبر قدر ممكن، مع التدفقات 
الخسائر   /المكاسب (ویتم إثبات إعادة قیاس . ویتم صرف التزامات دفعات المنافع عند استحقاقھا. النقدیة الخارجة المستقبلیة المتوقعة 

 . نتیجة لتعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة وذلك في قائمة الدخل الشامل الموحدة) االكتواریة
 

 جل منافع الموظفین قصیرة األ
 

ویتم . عند تقدیم الخدمة ذات الصلة مصاریفیتم قیاس التزامات منافع الموظفین قصیرة األجل على أساس عدم الخصم ویتم احتسابھا ك
أو   إثبات االلتزام بالمبلغ المتوقع دفعھ بموجب العالوات النقدیة قصیرة األجل أو أي منافع أخرى إذا كان لدى الشركة التزام حالي قانوني

 .تزام بشكل موثوق لدفع ھذا المبلغ كنتیجة للخدمة السابقة التي قام الموظفون بتقدیمھا، ویمكن تقدیر االل ضمني
 

 المستحقة والمطلوبات األخرى مصاریفالمخصصات وال )ث
قة و عندما تعتبر ظھرت نتیجة ألحداث ساب )  قانونیة أو ضمنیة(یتم إثبات المخصصات في القوائم المالیة عندما یكون لدى الشركة التزامات  

یتم إثبات المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو  . یف تسویة ھذه االلتزامات محتملة وقابلة للقیاس بشكل موثوق بھتكال
 . الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتیر بھا من قبل المورد أم ال

 
 الزكاة  )خ

یتم احتساب الزكاة استناداً إلى حصة المساھمین السعودیین في "). الھیئة("ئة العامة الزكاة والدخل تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الھی 
وتستحق الزكاة على أساس ربع سنوي وتحمل على قائمة  . حقوق الملكیة أو صافي الربح باستخدام األسس المحددة بموجب لوائح الزكاة

 . الدخل الموحدة
 

 ضریبة االستقطاع  )ذ
 . ئب عن بعض المعامالت مع األطراف غیر المقیمة وفقاً لمتطلبات نظام ضرائب الدخل السعودي باستقطاع ضراتقوم الشركة 

 
 ضریبة القیمة المضافة  )ض

 :  تُدفع مخرجات ضریبة القیمة المضافة المتعلقة باإلیرادات إلى السلطات الضریبیة في أي وقت سابق من
 

 ؛ أو تحصیل الذمم المدینة المستحقة من العمالء) أ
 

 . تسلیم الخدمات إلى العمالء) ب
 

.  وعادة ما تكون ضریبة القیمة المضافة قابلة لالسترداد مقابل مخرجات ضریبة القیمة المضافة عند استالم فاتورة ضریبة القیمة المضافة 
أو  مضافة المتعلقة بالمبیعات یتم تسجیل ضریبة القیمة ال. ة على أساس الصافيوتسمح السلطات الضریبیة بتسویة ضریبة القیمة المضاف 

 .  الخدمات والمشتریات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس اإلجمالي ویتم اإلفصاح عنھا بشكل منفصل كأصل والتزام
 

 . الدخل الموحدة كمصروف یتم تحمیل ضریبة القیمة المضافة غیر القابلة لالسترداد في قائمة 
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 مصاریف ال )ظ
 مصاریفتصنف جمیع ال.  یتم تسجیل العموالت والتكالیف األخرى المرتبطة مباشرة باقتناء وتجدید عقود التأمین في تكلفة اقتناء وثائق التأمین

 . عمومیة وإداریة مصاریفالتشغیلیة األخرى ك
 

 توزیعات األرباح  )غ
یة الموحدة للشركة في الفترة التي یتم فیھا اعتماد توزیعات األرباح ء في الشركة كالتزام في القوائم المالیتم إثبات توزیعات األرباح على الشركا

 . بواسطة الشركاء في الشركة
 

 النقد وما في حكمھ  )أأ
من ثالثة أشھر من الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع المرابحة التي تستحق خالل اقل یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في 

 .تاریخ اقتناءھا
 

 قائمة التدفقات النقدیة  )بب
نقدیة  وتصنف التدفقات ال. التدفقات النقدیة الرئیسیة للشركة ھي من عملیات التأمین التي تصنف على أنھا تدفقات نقدیة من األنشطة التشغیلیة

 . الناتجة عن األنشطة االستثماریة والتمویلیة وفقاً لذلك
 

 بیة العمالت األجن )جج
یتم تحویل الموجودات  . یتم تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة بالریال السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة وقت حدوث تلك المعامالت

تُدرج جمیع . الریال السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز الماليوالمطلوبات النقدیة المدرجة بعمالت أجنبیة إلى 
المسجلة بعملة أجنبیة بأسعار التحویل السائدة   –تحول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة . قائمة الدخل الموحدة الفروقات في

ع في بند وتدرج مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبیة من االستثمارات المتاحة للبی . دیلھا الحقًابتاریخ المعامالت األولیة وال یتم تع
ونظرا ألن معامالت الشركة المدرجة بعمالت أجنبیة تتم بالدرجة األولى بالدوالر  . في قائمة الدخل الموحدة" اإلیرادات األخرى، صافي "

 .  بیة لیست جوھریة األمریكي، فإن أرباح وخسائر العمالت األجن 
 

 القطاعات التشغیلیة  )دد 
والتي تتعرض لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المتعلقة  ) قطاع أعمال( تجات أو خدمات یعد القطاع مكون مھم في الشركة ویتضمن تقدیم من 

أربع قطاعات یتم رفع التقاریر وألغراض إداریة، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك بحسب منتجاتھا وخدماتھا، ولدیھا . بقطاعات أخرى
 :بشأنھا وھي كما یلي

 

 .يتغطیة التأمین الطب  -صحي  القطاع التأمین  •
 . ویقسم ربح ھذا القطاع مع شركات التأمین األخرى ي للحجاج طب تغطیة التأمین ال -قطاع التأمین الصحي للعمرة  •
 . السیارات قطاع تأمین •
 . الطرف الثالث للسیارات األجنبیة ویقسم ربح ھذا القطاع مع شركات التأمین األخرىقطاع تأمین المنافذ ــ التزام تأمین  •
ویشمل تغطیة الممتلكات والھندسة والبحریة والطیران والطاقة وكذلك تأمین  -تلكات وضحایا الحوادث ممالالتأمین على قطاع  •

 . الحوادث العامة
 . ھذا القطاع مع شركات التأمین األخرى ویقسم ربح  تغطیة الحجاج -تأمین الحوادث العامة  قطاع  •
 . الحمایة واالدخارتأمین قطاع  •
اإلیرادات  ".  شركة تیجان الخلیج" مون بالشركة ویتضمن أرصدة الشركة التابعة لھا  عملیات المساھإعداد تقاریر    -قطاع المساھمون   •

تم توزیع بعض ". شركة تیجان الخلیج"التي حققھا المساھمون من إیرادات االستثمار إلى جانب عملیات الشركة التابعة لھا 
یتم توزیع فائض أو خسارة  .  أساس مناسبعلى ھذا القطاع على    غیر المباشرة األخرى  مصاریفالتشغیلیة المباشرة وال  مصاریفال

 . القطاع على أساس مناسب عملیات التأمین على ھذا
 

وتقع . یتم إعداد تقاریر عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتماشى مع التقاریر الداخلیة المقدمة المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة
التشغیلیة، وتم تحدیده باعتباره الرئیس التنفیذي غیلیة توزیع الموارد وتقییم أداء القطاعات  یسي عن اتخاذ القرارات التشعلى عاتق المسؤول الرئ 

 .  ھذا، ولم تتم أي معامالت بین القطاعات خالل السنة. المكلف باتخاذ القرارات االستراتیجیة
 

 اتفاقیة تأمین مشتركة  )هه 
والتأمین الصحي والتأمین ضد الحوادث  شتركة عبارة عن ترتیب تجمع تأمین یتعلق بالسیارات  فاقیات الم، فإن االت ۲٤كما ھو مبین في إیضاح  

وھو ترتیب بین عدد مختلف من شركات التأمین العاملة في المملكة العربیة السعودیة بحیث تكون المنشأة .   العامة في المملكة العربیة السعودیة
وكذلك التأمین الصحي والتأمین ضد ) منافذ(یات التأمینیة للسیارات التي تدخل المملكة العربیة السعودیة ھي الجھة الرائدة في توفیر التغط

وال تتصرف المنشأة كوكیل في ھذه االتفاقیة نیابة عن شركات التأمین ).  العمرة (الحوادث العامة للحجاج الذین یدخلون المملكة العربیة السعودیة  
الل تسجیل أقساط التأمین تحت بند إجمالي أقساط  االتفاقیات المشتركة بین منافذ والعمرة من خكة بالمحاسبة عن وعلیھ، تقوم الشر. األخرى

كما یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات ذات الصلة كقطاع تشغیلي منفصل . التأمین المكتتبة والمطالبات تحت بند إجمالي المطالبات المدفوعة
من الربح على شركات التأمین المشاركة   ویتم تسجیل توزیع الحصة. والمطلوبات لقطاعات التشغیل األخرى جنباً إلى جنب مع الموجودات

 . في قائمة الدخل الموحدة" توزیع حصة التأمین"األخرى كمصروف في بند 
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 االرتباطات وااللتزامات المحتملة  )وو 
 

 : محتمل ھواالرتباط ال
یتأكد وجوده فقط بوقوع أو عدم وقوع واحد أو أكثر من األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة والتي  التزام ممكن ینشأ عن أحداث سابقة وسوف )  أ(

 لیست كلھا ضمن سیطرة المنشأة، أو 
 

 : التزام قائم ینشأ عن أحداث سابقة ولكن لم یتم إثباتھ نظراً ألنھ ) ب (
 

 قتصادیة لتسویة االلتزام؛ أو طلب تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع ال أنھ سوف یُت من غیر المحتم ) ۱(
 . ال یمكن قیاس مبلغ االلتزام بطریقة یمكن االعتماد علیھا بشكل كافٍ  ) ۲(

 

منة منافع اقتصادیة إلى  ال یتم قید الموجودات المحتملة في القوائم المالیة الموحدة ویتم اإلفصاح عنھا، ما لم یكن احتمال تدفق موارد متض
 . خارج المجموعة أمراً مستبعداً 

 
تتمثل االلتزامات المحتملة في اتفاقیات ُملزمة للشركة لتنفیذ مسارات عمل محددة تتضمن تحویل نقد أو موجودات أخرى إلى أطراف أخرى  

 .معنیة
 

 االحتیاطي النظامي  )زز
االحتیاطي النظامي  من صافي ربحھا من عملیات المساھمین كل سنة إلى  ٪۲۰وفقًا لعقد تأسیس الشركة، یتعین على الشركة تخصیص 

 .إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع. حتى یتم تكوین احتیاطي یساوي رأس المال
 

 الممتلكات والمعدات، صافي .٤

 المباني  األراضي  
األثاث  

 والتجھیزات 
معدات  

 السیارات  الحاسب اآللي 
 اإلجمالي 
 م ۲۰۲۰

 اإلجمالي 
 م۲۰۱۹

 بآالف الریاالت السعودیة  
        : التكلفة

  ۳۹٦٬٥۲۰   ٤۱۱٬۲٥٤   ٤٥٦   ۱٤۷٬٦۳٤   ۷۲٬۸٤۸   ۱٤۸٬۸۹۹   ٤۱٬٤۱۷ ینایر ۱
  ۱۸٬۳۷۱   ۱۳٬٤٥٤     -   ۹٬۱۸۲   ٤٬۲۷۲     -     - إضافات 

 )۳٬٦۳۷(      -     -     -     -     -     - استبعادات
 ٤۱۱٬۲٥٤ ٤۲٤٬۷۰۸ ٤٥٦ ۱٥٦٬۸۱٦ ۷۷٬۱۲۰ ۱٤۸٬۸۹۹ ٤۱٬٤۱۷ دیسمبر ۳۱

       : االستھالك المتراكم
  ۱۸٥٬۱٤۲   ۲۰٤٬۷۰۱   ۳۹۸   ۱۲۳٬۲۱۰   ٦۰٬٤۹٥   ۲۰٬٥۹۸ - ینایر ۱

  ۲۳٬۱٦۰   ۲۸٬۱٥٦   ٥۸   ۱٥٬۸۱۸   ۸٬۷۱۸   ۳٬٥٦۲ - المحمل للسنة 
 )۳٬٦۰۱(      -     -     -     -     - - استبعادات

 ۲۰٤٬۷۰۱ ۲۳۲٬۸٥۷ ٤٥٦ ۱۳۹٬۰۲۸ ٦۹٬۲۱۳ ۲٤٬۱٦۰ - دیسمبر ۳۱
        صافي القیمة الدفتریة 

 - ۱۹۱٬۸٥۱ - ۱۷٬۷۸۸ ۷٬۹۰۷   ۱۲٤٬۷۳۹ ٤۱٬٤۱۷ م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 ۲۰٦٬٥٥۳ - ٥۸ ۲٤٬٤۲٤ ۱۲٬۳٥۳  ۱۲۸٬۳۰۱ ٤۱٬٤۱۷ م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 

 . العمومیة واإلداریة في قائمة الدخل الموحدة مصاریفیتم تحمیل االستھالك على ال
 

 الموجودات غیر الملموسة .٥
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 

 السعودیة بآالف الریاالت   
    : التكلفة

 ۱٥٬۹٥۱  ۲۲٬٤۱۷ ینایر ۱
 ٦٬٤٦٦  ٤٬۷۹٤ إضافات 

 ۲۲٬٤۱۷  ۲۷٬۲۱۱ دیسمبر ۳۱
    : اإلطفاء المتراكم

 ۱۲٬۳۱۸  ۱۸٬٤٤٦ ینایر ۱
 ٦٬۱۲۸  ۱٬۰٥۷ المحمل للسنة 

 ۱۸٬٤٤٦  ۱۹٬٥۰۳ دیسمبر ۳۱
    

 ۳٬۹۷۱  ۷٬۷۰۸ صافي القیمة الدفتریة 
 

 . العمومیة واإلداریة في قائمة الدخل الموحدة  مصاریفاإلطفاء على الیتم تحمیل 
 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۲۸ - 

 
 
 
 
 
 

 ستثمارات العقاریةاال .٦
 م۲۰۱۹إجمالي   م ۲۰۲۰إجمالي    المباني   األراضي     
 بآالف الریاالت السعودیة     

                 : التكلفة
 ۷۲٬٥۰۷  ۷۲٬٥۰۷  ٥۱٬۰۲۷  ۲۱٬٤۸۰   ینایر ۱

 ۷۲٬٥۰۷  ۷۲٬٥۰۷  ٥۱٬۰۲۷  ۲۱٬٤۸۰   دیسمبر ۳۱
          

          : االستھالك المتراكم
 ۷٬۷۹۱  ۹٬۰۸۰  ۹٬۰۸۰  -   ینایر ۱

 ۱٬۲۸۹  ۱٬۲۸۹  ۱٬۲۸۹  -   المحمل للسنة 
 ۹٬۰۸۰  ۱۰٬۳٦۹  ۱۰٬۳٦۹  -   دیسمبر ۳۱

          
 ٦۳٬٤۲۷  ٦۲٬۱۳۸  ٤۰٬٦٥۸  ۲۱٬٤۸۰   صافي القیمة الدفتریة 

  
 : قیاس القیم العادلة )أ

 
، فقد قامت الشركة بتعیین شركة إجادة السعودیة للتقییم، "یةالعقارات االستثمار" ٤۰ألغراض متطلبات اإلفصاح وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي 

بغرض تقدیر القیمة ) ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۳(رقم ، برخصة )تقییم(مقیمین مستقلین مؤھلین مھنیاً وُمعتمدین من الھیئة السعودیة للمقیّمین المعتمدین 
 . ملیون لایر سعودي ۸۲٫۳ والتي بلغتم ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱العادلة لألراضي والمباني كما في 

 
لبیانات قاً  تم تحدید القیمة السوقیة للعقار وف.  ، فقد تم تحدید القیمة العادلة باستخدام القیمة السوقیة للعقاریةالعقارات  الستثمارلولتحدید القیمة العادلة  

للتقدیر والتقییم والموافقة علیھا من قبل لجنة معاییر  - الممارسة والمالحظات اإلرشادیة ذات الصلة بواسطة المعھد الملكي للمساحین القانونیین
ین مشتٍر على بینة وبائع على یم ب القیمة السوقیة ھي المبلغ المقدر الذي یجب أن یتم تبادلھ كأصل أو التزام في تاریخ التقی : التقییم الدولیة كما یلي

تم إجراء تقییم للقیمة  . بینة في معاملة تجاریة بحتة بعد القیام بالتسویق المناسب وعند قیام كل طرف بالتصرف عن علم وبحصافة ودون إكراه
وقد قام المقیّم  . ستخدام منھج التكلفةة باالسوقیة للعقار باستخدام مجموعة من منھج التدفقات النقدیة المخصومة ومنھج التكلفة للعقارات المكتمل

تسمح لجنة معاییر التقییم الدولیة باستخدام مفھوم الترجیحات على نتائج التقییم . المستقل بتطبیق الترجیحات على قیم محددة في كال المنھجین
وبموجب منھج التكلفة، فقد تم تقییم قیمة  .  للعقاراتلیة  بموجب منھج التدفقات النقدیة المخصومة ومنھج التكلفة للوصول إلى القیمة السوقیة اإلجما

ال أو األراضي والمباني باستخدام منھج مقارنة السوق الذي یقارن العقارات التي یتم تقییمھا مع عقارات مماثلة من السوق للعثور على رأس الم
للقیمة، ویمكن االستدالل على سعر السوق من خالل البحث   مؤشروتعتبر ھذه الطریقة أن سعر السوق ھو أفضل  .  القیمة اإلیجاریة للعقار مباشرة

ألخذ باالعتبار عن األدلة واألدلة المتاحة للمعامالت والمعامالت التي جرت مؤخراً في السوق لعقارات مماثلة للعقار قید التقییم وتطبیقھا علیھا مع ا
ً لمعدالت العائد التي . الخاص بالعقارات موقعإدخال التعدیالت التي تمت على العوامل المتغیرة مثل العمر وال یتم اعتماد معدل الخصم وفقا

إن أي حركة ھامة . یالحظھا المقیّم المستقل لعقارات مماثلة في المنطقة ویتم تعدیلھا بناًء على معرفة المقیّم المستقل للعوامل الخاصة بكل عقار
مثل معدل الخصم والعائد ونمو اإلیجار وما إلى ذلك سینتج عنھا قیمة عادلة یة قارالع اتالستثمارلفي االفتراضات المستخدمة للتقییم العادل 

من التسلسل الھرمي للقیمة    ۳ضمن المستوى  یة  العقارات  الستثماراتم تصنیف قیاس القیمة العادلة لجمیع  .  أعلى بشكل كبیر لھذه الموجودات/أقل 
 . العادلة

 
 حقوق الملكیة یقةبطراالستثمارات في شركات مستثمر فیھا  .۷

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

    عملیات التأمین 
 ۷٬۹۲۱  ۱۰٬۳٥۸ ینایر ۱الرصید في 
 ۲٬٤۳۷  ) ۱۰۸( الربح )/ الخسارة(الحصة في  

 -  ) ۱۰٬۲٥۰( ) ۸إیضاح (إعادة التصنیف إلى االستثمارات المتاحة للبیع 
 ۱۰٬۳٥۸  - دیسمبر ۳۱الرصید في 

    
    المساھمین  عملیات

 ۸۷٬۱۹٥  ۹۱٬۱٦۲ ینایر ۱الرصید في 
 ۲۸٬۷۲۳  ۱٥٬۱٥۲ الحصة في الربح  

 )۲٦٬۲۰۹(  ) ۲۰٬۲٤۱( توزیعات أرباح مستلمة     
 ۱٬٤٥۳  ) ۷٥٤( الدخل الشامل اآلخر )/الخسارة(الحصة في  
 ۹۱٬۱٦۲  ۸٥٬۳۱۹ دیسمبر ۳۱الرصید في 

    
 ۱۰۱٬٥۲۰  ۸٥٬۳۱۹ ثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة شركات مست إجمالي االستثمارات في 

 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۲۹ - 

 
 
 
 
 
 

 )یتبع(االستثمارات في شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة     -۷
 

 : المالیةفیما یلي حصة الشركة في الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، وھي شركة غیر متداولة، باإلضافة إلى ملخص بالمعلومات  
 

 : أمینعملیات الت
 

على أنھ استثمار  تم اعادة تصنیفھبسبب التغییر في ھیكل مجلس إدارة نجم لخدمات التأمین، فقدت الشركة التأثیر الجوھري، ونتیجة لذلك 
 . متاح للبیع

 
 : عملیات المساھمین

 
 الشركة المتحدة للتأمین  )أ

 الربح  اإلیراد  المطلوبات  الموجودات  بلد التأسیس  كما في  
نسبة الفائدة  

% 
القیمة  
 الدفتریة 

 بآالف الریاالت السعودیة   
 ٦۷٬۷۹۹   ٪٥۰   ۱۸٬٤۳۷   ۳۷٬۲٤۳   ۱۰۱٬٥۹۹   ۲۳۷٬۱۹۸ البحرین * م ۲۰۲۰نوفمبر   ۳۰
 ۷٤٬۲٥٦ ٪٥۰ ٤٦٬٥۰۹ ۹٥٬۰۹۲ ۱۳۲٬۸۹٦ ۲۸۱٬٤۱۱ البحرین *م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
 . المتاحةبناء على أحدث حسابات اإلدارة * 

 

 لكترونیة لنقل المعلومات اإل وصیل  شركة  )ب

 الربح  اإلیراد  المطلوبات  الموجودات  بلد التأسیس  كما في  
نسبة الفائدة  

% 
القیمة  
 الدفتریة 

 بآالف الریاالت السعودیة   
 ۱۷٬٥۲۰   ٪٤٥ ۹٬۲۲۱ ۲۹٬۳۸۱ ۱۹٬٥۱۲   ٥۸٬٤٤۸ المملكة العربیة السعودیة  * م ۲۰۲۰نوفمبر   ۳۰
 ۱٦٬۹۰٦ ٪٤٥   ۱٥٬۰۰۰   ۳۹٬٥۰۰   ٤۰٬۰۰۰ ٦٤٬۰۰۰ المملكة العربیة السعودیة  *م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
 .بناء على أحدث حسابات اإلدارة المتاحة* 

 

 االستثمارات المتاحة للبیع   -۸
 

 :تتكون االستثمارات المتاحة للبیع مما یلي
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

    التأمین عملیات 
  ٥۳٬۱٦٥   ٥٬۰٦۰ صنادیق محلیة 
 -  ۲٥۸٬۳۰٤ أجنبي    / مع تعرض إقلیمي صنادیق محلیة

  ۳٥٤٬٥٥٦   ۸٦٬٥٤٥ استثمارات الدخل الثابت المحلي  
  ۸٦٥٬۰۹٥   ۱٬۳۹۱٬۸۳۱ األجنبیة/استثمارات الدخل الثابت اإلقلیمیة

  ۹۱٬۲٦۹   ۱۸۷٬۲۱۷ أسھم ملكیة - ادارة محافظاستثمارات محلیة في 
  ٦٥٬۸۱٥       - أسھم ملكیة - ادارة محافظاستثمارات أجنبیة في 

  ۸۱٬٦۲٤   ۸۹٬۷۰۷ أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 
  ۱٬٥۱۱٬٥۲٤     ۲٬۰۱۸٬٦٦٤ اإلجمالي 

    

    : عملیات المساھمین
  ٥۸۷٬۷۲٦       - صنادیق محلیة 

 -  ٤۸٦٬۰٥۳ أجنبي    / محلیة مع تعرض إقلیميصنادیق 
  ۱٦٤٬۳۱٥   ۲۷٬۲۱۷ لي  استثمارات الدخل الثابت المح

  ٦٤٬۱۹۱   ۱٤۰٬۹۷٥ أجنبیة/صنادیق إقلیمیة
  ۲۲٤٬۰۲۹   ۱۳۹٬۸۰٥ األجنبیة/استثمارات الدخل الثابت اإلقلیمیة

  ٤۸٬۱۸۹   ٥۳٬۱٤٥ أسھم ملكیة - ادارة محافظاستثمارات محلیة في 
 -  ٥۳٬۱۷۱ میة أسھم ملكیة إقلی  - ادارة محافظاستثمارات محلیة في 
  ۷٤٬٥۳٤   ٥۷٬۹۷۰ أسھم ملكیة   - ادارة محافظاستثمارات أجنبیة في 

  ۷۲٬۲٤۰   ٤۱٬٥٦٦ أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 
  ۱٬۲۳٥٬۲۲٤     ۹۹۹٬۹۰۲ اإلجمالي 

    
 ۲٬۷٤٦٬۷٤۸    ۳٬۰۱۸٬٥٦٦ إجمالي االستثمارات المتاحة للبیع

 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۳۰ - 

 
 
 
 
 
 

 )یتبع(لبیع استثمارات متاحة ل -۸
 

).  ملیار ریـال سعودي ۲٫٥: م۲۰۱۹(ملیار ریـال سعودي  ۲٫۸م، استثمرت الشركة في أوراق شرعیة بقیمة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
إن اإلداري لھذه األوراق الشرعیة  . ناصادرة عن شركة ذات أغراض خاصة تم تأسیسھا وتسجیلھا في جزر الكایم ةإن األوراق الشرعی 

تتضمن االستثمارات األساسیة لألوراق الشرعیة صنادیق استثماریة وصنادیق  . ة في مركز دبي المالي العالمي، في دبيھو شركة مسجل
إن الملكیة النظامیة لھذه االستثمارات األساسیة لیست  . أسھم ومحافظ الدخل الثابت -ادارة محافظ حقوق األسھم الخاصة واستثمارات في 

ئیسي لالستثمارات األساسیة بما لدیھا من سیطرة على األوراق الشرعیة و  ذلك، فإن الشركة ھي المالك المستفید الرلدى الشركة، مع 
إن االستثمارات األساسیة محفوظة لدى أمین الحفظ في شركة ذات أغراض خاصة أو منشأتھ المرشحة المفتوحة  . االستثمارات األساسیة

 . لدى الصندوق وكذلك مدیري المحفظة
 

 :ات المتاحة للبیعوفیما یلي بیاناً بالحركة في االستثمار
 

 م ۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 

األوراق المالیة 
  المدرجة

األوراق المالیة 
  اإلجمالي  غیر المدرجة

األوراق 
المالیة 
  المدرجة

األوراق المالیة 
  غیر المدرجة

 
 اإلجمالي

 بآالف الریاالت السعودیة 
            عملیات التأمین

 ۱٬۲۳٤٬۹۰۷  ۱٬۲۳٤٬۹۰۷      -   ۱٬٥۱۱٬٥۲٤   ۱٬۳٤۸٬٦۸۷    ۱٦۲٬۸۳۷ ینایر ۱لرصید في ا
 ٥۱٤٬۰۲۷  ۳٦۰٬۲۷۷  ۱٥۳٬۷٥۰   ۱٬۷۷۷٬۱۲۲   ۱٬۳۰٤٬٤٥۷    ٤۷۲٬٦٦٥ مشتریات

إعادة التصنیف من استثمارات في 
شركات مستثمر فیھا بطریقة 

 -  -  -    ۱۰٬۲٥۰    ۱۰٬۲٥۰  - حقوق الملكیة
 ) ٤۳۰٬۷۸۷(  ) ٤۳۰٬۷۸۷(      -  ) ۱٬۲۱۱٬۲۲۱(  ) ۷٦۳٬۸۲۸(  ) ٤٤۷٬۳۹۳( بعادات است

التغیر في القیمة العادلة 
 ۱۹۳٬۳۷۷  ۱۸٤٬۲۹۰  ۹٬۰۸۷  ) ٦۹٬۰۱۱(  ) ۱۲٦٬٤٦۷(    ٥۷٬٤٥٦ لالستثمارات 
 ۱٬٥۱۱٬٥۲٤  ۱٬۳٤۸٬٦۸۷  ۱٦۲٬۸۳۷   ۲٬۰۱۸٬٦٦٤   ۱٬۷۷۳٬۰۹۹    ۲٤٥٬٥٦٥ دیسمبر ۳۱الرصید في 

            
            عملیات المساھمین

 ۱٬٦۷۰٬۲۲۳  ۱٬٦۷۰٬۲۲۳      -   ۱٬۲۳٥٬۲۲٤   ۱٬۰٤۰٬۲٤٤    ۱۹٤٬۹۸۰ ینایر ۱الرصید في 
 ٤۱٤٬٤۹۱  ۲۳٤٬٥٥۲  ۱۷۹٬۹۳۹    ٦۹۳٬۰۸٦    ٦۹۳٬۰۸٦      -   مشتریات

 ) ۹۹۲٬۸٦٥(  ) ۹۹۲٬۸٦٥(      -  ) ۹٦۹٬٥۳٥(  ) ۸۳۷٬۳۲۸(  ) ۱۳۲٬۲۰۷( استبعادات 
في القیمة العادلة  التغیر

 ۱٤۳٬۳۷٥  ۱۲۸٬۳۳٤  ۱٥٬۰٤۱    ٤۱٬۱۲۷    ٤۷٬۹۲۸  ) ٦٬۸۰۱( لالستثمارات 
 ۱٬۲۳٥٬۲۲٤  ۱٬۰٤۰٬۲٤٤  ۱۹٤٬۹۸۰    ۹۹۹٬۹۰۲    ۹٤۳٬۹۳۰    ٥٥٬۹۷۲ دیسمبر ۳۱الرصید في 

            
 ۲٬۷٤٦٬۷٤۸  ۲٬۳۸۸٬۹۳۱  ۳٥۷٬۸۱۷  ۳٬۰۱۸٬٥٦٦  ۲٬۷۱۷٬۰۲۹  ۳۰۱٬٥۳۷ اإلجمالي

 
 :لي بیاناً بالحركة في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیعفیما ی 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

    عملیات التأمین 
 ۱۹۳٬۳۷۷  ) ٦۹٬۰۱۱( التغیر في القیمة العادلة 

     -  ) ٥۲٬۳۳٦( استبعاد استثمارات  الناتجة من صافي األرباح المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة 
 -    ۲٬٦۳۷ االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع

 )۱۱۸٬۷۱۰ (  ۱۹۳٬۳۷۷ 
    

    عملیات المساھمین 
 ۱٤۳٬۳۷٥    ٤۱٬۱۲۷ التغیر في القیمة العادلة 

 ۲۷٬۹۹۱  ) ۱٬۷۷٤( استبعاد استثماراتالناتجة من الخسائر المحولة إلى قائمة الدخل الموحدة )/األرباح(صافي 
 -    ۲٬۱۷٥ في قیمة االستثمارات المتاحة للبیعاالنخفاض 

 ٤۱٬٥۲۸  ۱۷۱٬۳٦٦ 
    

 ۳٦٤٬۷٤۳  ) ۷۷٬۱۸۲( اإلجمالي 

  بلغت الخسائر المتراكمة غیر المحققة لالستثمارات المتاحة للبیع واالستثمار في حصة شركات مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة من الدخل 
 ). ملیون لایر سعودي ۱٦۷٫٤: م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(  ملیون لایر سعودي ۸۹٫٥الشامل اآلخر 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۳۱ - 

 

 

 

 
 

 المرابحة /ودائع المضاربة  .۹
 

وغالباً ما تكون ھذه الودائع .  محتفظ بھا لدى بنوك ومؤسسة مالیة مسجلة لدى ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیةإن الودائع  
ي ولھا استحقاق أصلي ألكثر من ثالثة أشھر إلى سنة و تعطي عائد على  إن ھذه الودائع مقومة بالریال السعود. على شكل مضاربة

 ).٪۲٫۲٤: م۲۰۱۹( ٪۱٫٥۱متوسط الدخل المالي بمعدل 
 

 :م۲۰۱۹م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱فیما یلي بیاناً بالحركة في الودائع خالل السنة المنتھیة في 
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

    عملیات التأمین 
 ۱٬۳۸۷٬٥۰۰    ۱٬٥۷۷٬۹۱۲ ینایر ۱الرصید في 

 ٥٬٥۳٤٬۸٤٦    ٤٬٦۸۷٬۲۲۲ مودعة خالل السنة 
 )٥٬۳٤٤٬٤۳٤(  ) ٤٬۹۷۳٬٦٦۹( متحصالت خالل السنة 

 ۱٬٥۷۷٬۹۱۲    ۱٬۲۹۱٬٤٦٥ دیسمبر ۳۱الرصید في 
    

    عملیات المساھمین 
 ۸٥۱٬٦۲٥    ۱٬۹٦۱٬٤٦٤ ینایر ۳۱الرصید في 

 ٥٬۳٦۲٬۹۰۷    ٥٬٦۰٥٬۷٥۰ مودعة خالل السنة 
 )٤٬۲٥۳٬۰٦۸(  ) ٥٬۷۲۳٬۷٤۷( متحصالت خالل السنة 

 ۱٬۹٦۱٬٤٦٤    ۱٬۸٤۳٬٤٦۷ دیسمبر ۳۱الرصید في 
    

 ۳٬٥۳۹٬۳۷٦  ۳٬۱۳٤٬۹۳۲ اإلجمالي 
 

 مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصاریف .۱۰
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 

 بآالف الریاالت السعودیة  
 ۱٦۹٬۱۳۲  ۲۷۰٬۳۲۹ یرھمدفعات مقدمة لمقدمي الخدمات الطبیة وغ

ً  مصاریف  ٤۰٬۱٥۹    ۳۹٬۹۸۳ مدفوعة مقدما
 ۳٤٬٦۲۱    ۳۰٦٬٥۸۳ موجودات أخرى 

 ٦۱٦٬۸۹٥  ۲٤۳٬۹۱۲ 
 

تعلق بربط ضریبة القیمة المضافة الذي أصدرتھ الھیئة العامة للزكاة  ت تتمثل الموجودات األخرى في مبالغ مدفوعة بواسطة الشركة 
  تم دفع المبالغ إلى الھیئة لتجنب الغرامات . ملیون لایر سعودي ۳۰٦٫٥۸م بمبلغ ۲۰۱۹م و ۲۰۱۸المالیتین للسنتین ") الھیئة("والدخل 

وقد رفضت الھیئة االعتراض وقدمت الشركة اعتراضاَ إلى األمانة العامة للجان الضریبیة  .  على الربطعتراض المقدم  جنبا إلى جنب اال
ة بقوة أن ھناك أساساً معقوالً یتمثل في أن الربط الذي تم رفعھ في األمانة العامة للجان الضریبیة  وتعتقد إدارة الشرك.  وفقًا ألحكام النظام

 .   كةسیكون في صالح الشر
 

 قساط غیر المكتسبة والمطالبات تحت التسویة األمؤجلة، دخل العموالت غیر المكتسبة،  الوثائق  الالحركة في تكالیف اقتناء   .۱۱
 

 لة تكالیف اكتتاب وثائق مؤج  )أ
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۱۳۰٬٦٥۱    ۱۲۰٬۸٤٥ ینایر ۱الرصید في 
 ۳٥۰٬۱٦۷    ٤۱۲٬٤٤٦ متكبدة خالل السنة 
 )۳٥۹٬۹۷۳(  ) ۳۹۸٬٥٦۷( مطفأة خالل السنة 

 ۱۲۰٬۸٤٥    ۱۳٤٬۷۲٤ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 

 دخل عمولة غیر مكتسب  )ب
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۳۹٬۲۹۹    ٤۳٬۳۲۳ ینایر ۱الرصید في 
 ۱۲٦٬٤٦۲    ۱۱۰٬۹٤۱ عموالت مقبوضة خالل السنة 

 )۱۲۲٬٤۳۸(  ) ۱۱٦٬۷۲٦( مكتسبة خالل السنة عموالت 
 ٤۳٬۳۲۳    ۳۷٬٥۳۸ دیسمبر ۳۱الرصید في 

  



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۳۲ - 

        
 
 

غیر المكتسبة والمطالبات تحت  قساطاألمؤجلة، دخل العموالت غیر المكتسبة، الوثائق الالحركة في تكالیف اكتتاب  -۱۱
 )یتبع(التسویة 

 
 األقساط غیر المكتسبة  )ج

 م ۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 

 صافي حصة معیدي التأمین اإلجمالي
 

 اإلجمالي
حصة معیدي 

 صافي التأمین
 بآالف الریاالت السعودیة 

 ۳٬۲۷٥٬٤٥٤ ) ٥٤٤٬۸۳۹( ۳٬۸۲۰٬۲۹۳   ۳٬۱۱۰٬۱٦۰ ) ۷۱٥٬۹٥۹(  ۳٬۸۲٦٬۱۱۹ ینایر ۱الرصید في 
قساط المكتتبة خالل األ

 ٦٬۷۲٥٬٦۷۲ ) ۱٬٦٥۰٬۱۸۸( ۸٬۳۷٥٬۸٦۰   ۷٬٥۸۳٬٤۲۲ ) ۱٬٤۷۸٬۳٤٦(  ۹٬۰٦۱٬۷٦۸ السنة
قساط المكتسبة خالل األ

 ) ٦٬۸۹۰٬۹٦٦( ۱٬٤۷۹٬۰٦۸ ) ۸٬۳۷۰٬۰۳٤(  ) ۷٬۰٥۷٬۹۰۲(  ۱٬٥۱۰٬٦۰۷ ) ۸٬٥٦۸٬٥۰۹( السنة
 ۳٬۱۱۰٬۱٦۰ ) ۷۱٥٬۹٥۹( ۳٬۸۲٦٬۱۱۹   ۳٬٦۳٥٬٦۸۰ ) ٦۸۳٬٦۹۸(  ٤٬۳۱۹٬۳۷۸ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
 واالحتیاطیات األخرى تحت التسویة  المطالبات  )د

 م ۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 

 اإلجمالي
حصة معیدي 

 صافي التأمین
 

 اإلجمالي
حصة معیدي 

 صافي التأمین
 بآالف الریاالت السعودیة 

 ۲٬۰٤٤٬۹٦٥ ) ۲٬۹۱۷٬٦٤٦( ٤٬۹٦۲٬٦۱۱   ۲٬۱۸٥٬۱۳٥ ) ۳٬٤۲۸٬۱۷۰(  ٥٬٦۱۳٬۳۰٥ ینایر ۱الرصید في 
 ) ٥٬٦۷۲٬۸۱٦( ۱٬۳۰۲٬۳٤۲ ) ٦٬۹۷٥٬۱٥۸(  ) ٥٬۸۰۷٬۰٥۹(  ۱٬۱۲۷٬۳۸۱ ) ٦٬۹۳٤٬٤٤۰( مطالبات مدفوعة 
 ٥٬۸۱۲٬۹۸٦ ) ۱٬۸۱۲٬۸٦٦( ۷٬٦۲٥٬۸٥۲   ٥٬٤۸۷٬۹۷۳   ٤۸٬٤۳٥  ٥٬٤۳۹٬٥۳۸ مطالبات متكبدة 

 ۲٬۱۸٥٬۱۳٥ ) ۳٬٤۲۸٬۱۷۰( ٥٬٦۱۳٬۳۰٥   ۱٬۸٦٦٬۰٤۹ ) ۲٬۲٥۲٬۳٥٤(  ٤٬۱۱۸٬٤۰۳ دیسمبر ۳۱الرصید في 
        

 ٦۱۷٬٤۸٥ ) ۳٬۱۰۰٬٤٤٦( ۳٬۷۱۷٬۹۳۱    ٥۸٥٬٥۳٥ ) ۱٬۹٦۲٬٥۷۰(  ۲٬٥٤۸٬۱۰٥ تحت التسویةمطالبات 
 ) ۳۳٬۰٤۰(     - ) ۳۳٬۰٤۰(  ) ۳۱٬٤٥۳(     - ) ۳۱٬٤٥۳( الخردة واإلحالل

إجمالي المطالبات تحت 
 ٥۸٤٬٤٤٥ ) ۳٬۱۰۰٬٤٤٦( ۳٬٦۸٤٬۸۹۱    ٥٥٤٬۰۸۲ ) ۱٬۹٦۲٬٥۷۰(  ۲٬٥۱٦٬٦٥۲ التسویة

یاطیات المطالبات احت
 ۱٬٥۹۷٬۸٦۰ ) ۳۲۷٬۷۲٤( ۱٬۹۲٥٬٥۸٤   ۱٬۲٥۹٬٥٦٦ ) ۲۸۹٬۷۸٤(  ۱٬٥٤۹٬۳٥۰ عنھاالمتكبدة وغیر المبلغ 
احتیاطي عجز أقساط 

 ۲٬۸۳۰     - ۲٬۸۳۰    ٥۲٬٤۰۱     -   ٥۲٬٤۰۱ التأمین
 ۲٬۱۸٥٬۱۳٥ ) ۳٬٤۲۸٬۱۷۰( ٥٬٦۱۳٬۳۰٥   ۱٬۸٦٦٬۰٤۹ ) ۲٬۲٥۲٬۳٥٤(  ٤٬۱۱۸٬٤۰۳ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 
.  التأكد التي یجب أخذھا في االعتبار عند تقدیر المطلوبات التي ستدفعھا الشركة في النھایة مقابل ھذه المطالباتوھناك العدید من مصادر عدم  

 . أجرت اإلدارة والخبیر االكتواري المعین تقییماً تفصیلیاً لالحتیاطیات الفنیة والمقاییس المختلفة في تقییم المطلوبات الفنیة
 

إجمالي مطالبات  (م، واستناداً إلى توصیات الخبیر االكتواري الخارجي، سجلت اإلدارة احتیاطیات فنیة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
ویتعلق جزء كبیر من ھذه االحتیاطیات ).  ملیار لایر سعودي  ٥٫٦:  م۲۰۱۹(ملیار لایر سعودي    ٤٫۱بلغت قیمتھا  )  تحت التسویة  واحتیاطیات

ملیون لایر سعودي    ۹۱۷م، سجلت الشركة خمس مطالبات جوھریة تحت التسویة بقیمة  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  .  الصحيبأعمال التأمین  
: م۲۰۱۹( ٪۹۹٫۸وبحصة إعادة تأمین من المطالبة تحت التسویة بنسبة بلغت ) ملیار لایر سعودي  ۱٫٥بقیمة  اتأربع مطالب : م۲۰۱۹(

 .  والحوادث تتعلق بأعمال التأمین على الممتلكات) ۹۹٪
 

 معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة، صافيحصة  .۱۲
 

 : تتكون حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة من صافي المبالغ المستحقة مما یلي
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 

 بآالف الریاالت السعودیة  
 ۳٬٤۳٤٬٦۳۸    ۲٬۲٥۳٬۸۱۲ حصة معیدي التأمین من مطلوبات التأمین

 )٦٬٤٦۸(  ) ۱٬٤٥۸( القیمة خفاض في مخصص االن 
 ۲٬۲٥۲٬۳٥٤    ۳٬٤۲۸٬۱۷۰ 

 
ز  من المتوقع أن یتم استالم ما یقارب جمیع المبالغ الجوھریة المستحقة من معیدي التأمین في غضون اثني عشر شھًرا من تاریخ قائمة المرك

یتم إجراء  . بالتناسب مع نمط توزیع المخاطر ذات الصلةویتم احتساب حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة . المالي الموحدة
ترتیبات إعادة التأمین مع األطراف األخرى ذات تصنیف ائتماني سلیم بموجب منھجیة التقییم الخاصة بستاندرد آند بورز وتكون درجات  

 .التقییم حسب الوكاالت األخرى ذات التصنیف االئتماني الجیدة
 

 ).  ۱۳إیضاح (ة من معیدي التأمین فیما یتعلق بالمطالبات التي دفعتھا الشركة بالفعل في الذمم المدینة، صافي یتم إدراج المبالغ المستحق



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۳۳ - 

 
 
 
 
 
 

 ذمم مدینة، صافي .۱۳
 

 : تتكون الذمم المدینة من صافي المبالغ المستحقة مما یلي
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ٦٦۸٬٥۹۹  ۱٬۹۷۸٬۲۱۲ حاملي وثائق التأمین
 ۸۰٦٬۲۰٥    ۱٬٤٤۳٬۸٥۹ وسطاء ووكالء 

 ۱۲۲٬۲۸۳  ۱۳٥٬۷۸٦ ) ۲۹إیضاح (أطراف ذات عالقة  
 ۳٬٥٥۷٬۸٥۷  ۱٬٥۹۷٬۰۸۷ 

 ٤٥٬۰۱٥    ۱۲۰٬۲۸۱ ذمم مدینة مستحقة من معیدي التأمین
 ٥٬٤۳٤    ۳٬۲٥٦ برنامج خدمات إداریة  

 ۳٬٦۸۱٬۳۹٤  ۱٬٦٤۷٬٥۳٦ 
 )۱٥۱٬٦٤۲(  ) ۲۰۰٬۸٤۱( مشكوك في تحصیلھامخصص ذمم مدینة 

 ۱٬٤۹٥٬۸۹٤  ۳٬٤۸۰٬٥٥۳ ذمم مدینة، صافي 
 : فیما یلي بیان بالحركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا خالل السنة

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۱٥۹٬٥٤۰    ۱٥۱٬٦٤۲ ینایر  ۱الرصید في 
 ۲۸٬۸٤٤    ٤۹٬۱۹۹ المخصص للسنة 

 )۳٦٬۷٤۲(      - شطب 
 ۱٥۱٬٦٤۲    ۲۰۰٬۸٤۱ دیسمبر   ۳۱في الرصید 

 

 :دیسمبر ۳۱فیما یلي أعمار عقود الذمم المدینة كما في 
  

لیست متأخرة 
السداد ولیست 
 منخفضة القیمة

 متأخرة السداد ومنخفضة القیمة متأخرة السداد لكن لیست منخفضة القیمة

 اإلجمالي 
 ۳۰أقل من 
 یوماً 

۳۱ – ٦۰  
 یوماً 

٦۱ – ۹۰  
 یوماً 

 
۹۱ – ۱۸۰  

 یوماً 

 
۱۸۱ –  
 یوماً  ۳٦۰

  ۳٦۰أكثر من 
 یوماً 

 بآالف الریاالت السعودیة 
         م ۲۰۲۰

أقساط وذمم مدینة إعادة 
         تأمین

   ۱۰٦٬٤۹۰   ۲٤٥٬۳۱٤   ۳۹٬۲٤۸   ٥٦۷٬۳۱۷   ٤۳٬۰۲٥ ۱٦۹٬۱٤۱   ۸۰۷٬٦۷۷ ۱٬۹۷۸٬۲۱۲ حاملي وثائق التأمین -
   ٤۰٬۹۰۲   ۱۰۷٬۱۲٦   ۲۲۹٬٥۲۸   ۳۹٬۱۷۳   ۱۷۰٬۹۰۰   ۱٦٤٬۰۲۰   ٦۹۲٬۲۱۰  ۱٬٤٤۳٬۸٥۹ وسطاء ووكالء -
مستحق من أطراف ذات  -

   ۱٥۳  ٦  ۷٬۸۷۰  ۲٬۸۰۳  ۱٬۷۸٦ ۱۰٤٬۷۷۱   ۱۸٬۳۹۷ ۱۳٥٬۷۸٦ عالقة
ذمم مدینة مستحقة من  -

  ۳٬۲۹۹   ٦٥۷   ٥۰٬۸٤۷   ٤۲٬۱٦٤  ٥٬۳۹۱   ۱۷٬۹۲۳     -   ۱۲۰٬۲۸۱ معیدي التأمین
  ۲٬٤٦٤     -     -     -     -   ۷۹۲     -  ۳٬۲٥٦ برنامج خدمات إداریة -

   ۱٥۳٬۳۰۸   ۳٥۳٬۱۰۳   ۳۲۷٬٤۹۳   ٦٥۱٬٤٥۷   ۲۲۱٬۱۰۲ ٤٥٦٬٦٤۷  ۱٬٥۱۸٬۲۸٤ ۳٬٦۸۱٬۳۹٤ اإلجمالي
 

  
لیست متأخرة 
السداد ولیست 
 منخفضة القیمة

 السداد ومنخفضة القیمةمتأخرة  متأخرة السداد لكن لیست منخفضة القیمة

 اإلجمالي 
 ۳۰أقل من 
 ً  یوما

۳۱ – ٦۰  
 ً  یوما

٦۱ – ۹۰  
 ً  یوما

 
۹۱ – ۱۸۰  

 ً  یوما

 
۱۸۱ –  
۳٦۰  ً  یوما

  ۳٦۰أكثر من 
 ً  یوما

 بآالف الریاالت السعودیة 
         م ۲۰۱۹

أقساط وذمم مدینة إعادة 
         تأمین

 ۷۹٬٦٥۹ ٤۷٬۰٤٦ ۲٤٬۳۸٦ ۱٤٬۳٤۸ ۹٬۷٥٥ ۷٬٤٥۲ ٤۸٥٬۹٥۳ ٦٦۸٬٥۹۹ حاملي وثائق التأمین -
 ۲۹٬٤۳۸ ۲٦٬٤۷۸ ٤۳٬٦۳۸ ٤۲٬٦۲٤ ۷۲٬۸۳٦ ۹٦٬۳۲۱ ٤۹٤٬۸۷۰ ۸۰٦٬۲۰٥ وسطاء ووكالء -
مستحق من أطراف ذات  -

 ۱٬۲۱٥ ۸۰٦ ۲٬۱۳۰ ۲۲٤ ۸٬۰۱۳ ۸۷٬۱۰۳ ۲۲٬۷۹۲ ۱۲۲٬۲۸۳ عالقة
ذمم مدینة مستحقة من  -

 ۳٬٥۰٤ ۱٬٥۱٥ ۱٥٬۲۱۰ ۱۸٬٦۸۱ ۱٬٤٥٦ ٤٬٦٤۹     - ٤٥٬۰۱٥ معیدي التأمین
 ۲٬٤٦٤     -     -     -     - ۲٬۹۷۰     - ٥٬٤۳٤ برنامج خدمات إداریة -

 ۱۱٦٬۲۸۰ ۷٥٬۸٤٥ ۸٥٬۳٦٤ ۷٥٬۸۷۷ ۹۲٬۰٦۰ ۱۹۸٬٤۹٥ ۱٬۰۰۳٬٦۱٥ ۱٬٦٤۷٬٥۳٦ اإلجمالي
 

إن سیاسة الشركة ھي أن جمیع العمالء . ائتمانیةال تدخل الشركة في عقود التأمین وإعادة التأمین إال مع أطراف أخرى معروفة وذات جدارة 
باإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم المدینة بشكل مستمر من .  روط االئتمان یخضعون إلجراءات التحقق االئتمانيالذین یرغبون في التداول بش

 . أجل تقلیل تعرض الشركة للدیون المعدومة



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۳٤ - 

 
 
 
 
 
 
 

 )یتبع(ذمم مدینة، صافي  -۱۳
 

عودیة وشركات إعادة تأمین بشكل رئیسي خارج تتكون الذمم المدینة من عدد كبیر من العمالء بشكل رئیسي داخل المملكة العربیة الس
 مسـتحقة)  ملیون لایر سـعودي ٤۱۸: م۲۰۱۹(ملیون لایر سـعودي   ٤٥٥وتشـتمل الذمم المدینة على مبلغ .  المملكة العربیة السـعودیة

ــي ــكل رئیسـ ــركة دفع المبالغ خالل . بعمالت أجنبیة، وبالدوالر األمریكي بشـ ــروط أعمال الشـ ا من تاریخ یومً  ۹۰إلى  ۳۰تتطلب شـ
تمثل حـسابات . وعادةً ما تتطلب الترتیبات المبرمة مع معیدي التأمین إجراء تـسویة في غـضون فترة زمنیة معینة متفق علیھا. المعاملة

 .م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱من أقساط التأمین المدینة كما في ) ٪٤۲: م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( ٪۳۷عمالء ما نسبتھ خمسة أكثر 
 

 الودیعة النظامیة .۱٤
 

من رأس مالھا  ٪۱۰من الالئحة التنفیذیة لنظام التأمین الصــادرة عن البنك المركزي الســعودي، قامت الشــركة بإیداع  ٥۸اً للمادة طبق
لدى بنك تم اختیاره من قبل البنك المركزي )  ملیون لایر ســــعودي ۱۲٥: م۲۰۱۹دیســــمبر   ۳۱(ملیون لایر ســــعودي   ۱۲٥والبالغ 

ــعودي ــول على موافـقة البـنك المركزي ـعة النـظامـیة لـ ویتم االحتـفاظ ـبالودی .  الســ ــحبـھا بـعد الحصــ دى البـنك األھلي التـجاري ویمكن ســ
 .السعودي فقط

 

 النقد وما في حكمھ .۱٥
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

    عملیات التأمین 
 ۱٬۲۹۷٬٤۰۱  ۳۳۷٬۳٥۹ أرصدة البنك والنقد

 ۱٬۲۹۷٬٤۰۱  ۳۳۷٬۳٥۹ اإلجمالي 
    

    المساھمین  عملیات
 ۹٬۱٤۹  ۱۰۸٬٤۳٥ أرصدة البنك والنقد

 ۹٬۱٤۹  ۱۰۸٬٤۳٥ اإلجمالي 
    

 ۱٬۳۰٦٬٥٥۰  ٤٤٥٬۷۹٤ إجمالي النقد وما في حكمھ 
 

ــال  ۱٫۲: م۲۰۱۹دیـسمبر  ۳۱(ملیون لایر ـسعودي   ۹۳تـشتمل أرـصدة البنك والنقد على رـصید حـساب تحت الطلب بمبلغ  ملیون ریـــ
لدى أطراف أخرى ذات تـصنیف ائتماني مرتفع ) بما فیھا التعرـضات خارج قائمة المركز المالي(رـصدة البنكیة یتم إیداع األ).  ـسعودي

 . وفقاً لمنھجیة تصنیف وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة مودیز
 

 توزیعات الفائض الدائنة .۱٦
 

 فائض عملیات التأمین 
وال تعد التغیرات في القیمة العادلة  . ۸و  ۷نحو المبین في اإلیضاح تستثمر عملیات التأمین فائض أموالھا في االستثمارات على ال

سیتم إدراج . م جزءاً من صافي الفائض المتاح للتوزیع على حاملي وثائق التأمین۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لالستثمارات المتاحة للبیع في 
 .   ذه االستثمارات أو تحقیق أرباح أو خسائراالستثمارات في قائمة الدخل الموحدة كفائض منسوب إلى عملیات التأمین عند بیع ھ

 
 المستحقة والمطلوبات األخرى مصاریفالمطالبات الدائنة وال .۱۷

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۸۲۲٬۲۰۰  ۱٬۱۹٦٬۹٥۷ والمستشفیات ذمم دائنة لحاملي وثائق التأمین
 ۷۷٬٥۲۷    ۱۰۸٬۸۷۹ الھیئة العامة للزكاة والدخل   -ذمم دائنة 
 ۱٤۸٬۸۳۹  ۱۸۸٬۹۲۸ مستحقة  مصاریف

 ۲۹٬۲۸۷    ۱۹٬۱۷۲ عمولة مندوبي التسویق 
 ٥۷٬۳۷۸    ۱٤۲٬٥۳٥ حصة التأمین من توزیع األرباح الدائنة

 -    ۱۳٬۹۰۹ وزارة الحج والعمرة  -ذمم دائنة 
 ۱۳٬٤۸٦    ۲۱٬۳٦٦ مخصص الصرف النقدي لإلجازات 

 ۱۷٬٥۷۷    ۳۲٬۸۳٤ ) ۱-۱۷(خطة ادخار الموظفین 
 ۸٬٦۸۸    ۱۲٬۷۷۲ مطلوبات أخرى  

 ۱٬۷۳۷٬۳٥۲  ۱٬۱۷٤٬۹۸۲ 
 

دوري، حیث تقوم التعاونیة لدى الشركة خطة ادخار لموظفیھا السعودیین یتم بموجبھا خصم نسبة محددة من رواتب الموظفین بشكل   ۱۷-۱
إجمالي عدد المشتركین في  وصل . عة اإلسالمیةباستثمار ھذا المبلغ من خالل أحد الصنادیق االستثماریة المتوافقة مع أحكام الشری 

 .  ملیون لایر سعودي ۲۰٬٦موظفاً باشتراك قدره  ۲٥۳ إلى م۲۰۲۰نھایة سنة 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۳٥ - 

 
 
 
 
 
 
 

 التزامات المنافع المحددة ۱۸
 

م االكتواري یتم قید االســـتحقاقات وفقاً للتقیی .  الشـــركة خطة مكافأة نھایة الخدمة لموظفیھا طبقاً لنظام العمل الســـعودي الســـائدتطبق  
 . بموجب طریقة وحدة االئتمان المخططة في حین یتم دفع التزام مدفوعات المنافع عند استحقاقھا

 
 :الموحدة والحركات في االلتزامات خالل السنة استناداً إلى قیمتھا الحالیةفیما یلي المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي 

 
 :ئمة المركز المالي الموحدة بناًء على قیمتھا الحالیةفیما یلي المبالغ المسجلة في قا ۱۸-۱

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۱۲۹٬٤۸۰  ۱۳٤٬۹۹۰ القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة
 ۱۳٤٬۹۹۰  ۱۲۹٬٤۸۰ 

 
 الحركة في التزامات المنافع المحددة  ۱۸-۲

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  
 ۱۳۳٬۲۷٦  ۱۲۹٬٤۸۰ رصید االفتتاحي ال

 ۱۲٬۸۳۲  ۱٤٬۲٥٥ المحملة على قائمة الدخل الموحدة 
 ۲٬۳۱٤  ٥٬۷۲۱ المحملة على قائمة الدخل الشامل الموحدة 

 )۱۸٬۹٤۲(  ) ۱٤٬٤٦٦( مدفوعة خالل السنة منافع 
 ۱۲۹٬٤۸۰  ۱۳٤٬۹۹۰ الرصید الختامي

 
 المحددة تسویة القیمة الحالیة اللتزامات المنافع   ۱۸-۳

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۱۳۳٬۲۷٦  ۱۲۹٬٤۸۰ ینایر ۱القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة كما في 
 ۹٬۸۸٥  ۱۱٬۲٤٤ تكالیف الخدمة الحالیة 

 ۲٬۹٤۷  ۳٬۰۱۱ تكالیف تمویل
 ۲٬۳۱٤  ٥٬۷۲۱ خسائر اكتواریة من تعدیالت الخبرة 

 )۱۸٬۹٤۲(  ) ۱٤٬٤٦٦( ة منافع مدفوعة خالل السن 
 ۱۲۹٬٤۸۰  ۱۳٤٬۹۹۰ دیسمبر ۳۱القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة كما في 

 
 االفتراضات االكتواریة األساسیة ٤-۱۸

 
 : یففیما یلي مجموعة من االفتراضات االكتواریة األساسیة المستخدمة من قبل الشركة في تقییم التزامات المنافع لما بعد انتھاء التوظ

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 

 ٪۳  ٪۳ معدل خصم التقییم
  ٪٦ - ٪۰٫٥    ٪٦  - ٪۰٫٥ المعدل المتوقع للزیادة في مستوى الرواتب عبر مختلف الشرائح العمریة 

 
 تحلیل حساسیة االفتراضات اإلكتواریة  ٥-۱۸

 
 : فیما یلي أثر التغیرات في حساسیات القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  
 األثر على التزامات المنافع المحددة  

    معدل خصم التقییم
 )٤٬٦۷۹(  ) ٤٬۷٦٦( ٪۰٫٥زیادة بنسبة  -
 ٥٬۰۰۰    ٥٬۰۸٥ ٪۰٫٥نقص بنسبة  -

     المعدل المتوقع للزیادة في مستوى الرواتب عبر مختلف الشرائح العمریة 
 ٤٬۸۲٥    ٥٬۰۰٥ ٪۰٫٥زیادة بنسبة  -
 )٤٬۳۳۷(  ) ٤٬٤۹۹( ٪۰٫٥نقص بنسبة  -

 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۳٦ - 

 
 
 
 
 
 

 جدول تطور المطالبات .۱۹
 

یعكس الجدول التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة، بما في ذلك كل من المطالبات المعلنة والمتكبدة وغیر المبلغ عنھا عن كل سنة 
ویوفر تطور  . الدفعات المتراكمة حتى تاریخھانب حوادث من السنوات المتتالیة في تاریخ كل قائمة مركز مالي موحدة، إلى ج

 . مطلوبات التأمین مقیاساً لقدرة الشركة على تقدیر القیمة النھائیة للمطالبات
 

وتھدف الشركة إلى الحفاظ على احتیاطیات كافیة فیما یتعلق بأعمال التأمین لدیھا من أجل الحمایة من التجربة والتطور السلبي  
م ۲۰۱٥یتعلق تقدیر المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا بالتزامات المطالبات للفترات التي تبدأ من سنة و. ةللمطالبات المستقبلی 

 . وما بعدھا والتي لم یتم تطویر تجربة مطالباتھا بشكل كامل
 

 . یتم إجراء أكثر من وسیلتین تحلیل للمطالبات حسب سنوات الحوادث التي تمتد لعدد من السنوات المالیة
 

 : جدول تطور إجمالي المطالبات متضمنة حصة إعادة التأمین 
 

        م ۲۰۲۰
 

 م وما قبلھا۲۰۱٥
 

 م ۲۰۱٦
 

 م ۲۰۱۷
 

 م ۲۰۱۸
 

 م ۲۰۱۹
 

 م ۲۰۲۰
 

 سنة الحادث اإلجمالي
 بآالف الریاالت السعودیة 

تقدیر تكلفة 
        :المطالبات النھائیة

   ٤٬٥٥٤٬۲٤۲  ٥٬۹٤٦٬۰٤٥  ۷٬٤۲۳٬٤۹۸  ٥٬۸٤۲٬٦٤۲  ٥٬۰۰٤٬٤٦۰ ۲۷٬۳٤۱٬۱٥۸ في نھایة سنة الحادث
     ۷٬۱۲۹٬۳۳۸  ۸٬٥۸۳٬٥۲۹  ۷٬۰٦٥٬۷۸٤  ٦٬۰٤٥٬٦٤٥   ۲۸٬۰٦۹٬۳۷۹ بعد سنة   
       ۸٬٥۸۷٬۸۱۳  ۷٬۲٦۳٬۱٤۱  ٦٬۱٦۱٬۷۱٥   ۲۷٬۹۲۳٬۷۹٤ بعد سنتین   
         ۷٬۳۰۳٬۲۸۰  ٦٬۲٥۱٬٥٦٥   ۲۷٬۸۲۸٬۰۰٤ بعد ثالث سنوات   
           ٦٬۲٥۰٬۰۷٤   ۲۷٬۷۹٦٬۹۸۲ نواتبعد أربع س   
              ۲۷٬۷۸۱٬۱۲۹ بعد خمس سنوات   

التقدیر الحالي 
   ٦۱٬٦۰٥٬۸۷٦  ٤٬٥٥٤٬۲٤۲  ۷٬۱۲۹٬۳۳۸  ۸٬٥۸۷٬۸۱۳  ۷٬۳۰۳٬۲۸۰  ٦٬۲٥۰٬۰۷٤   ۲۷٬۷۸۱٬۱۲۹ للمطالبات المتراكمة 

المدفوعات المتراكمة 
 ) ٥۹٬۰٥۷٬۷۷۱( ) ٤٬۱۳۱٬٦۰۲( ) ٦٬۲٤۰٬۳٦٦( ) ۷٬۹٦٥٬٦۷٥( ) ۷٬۱۰۰٬٤٤٤( ) ٦٬۰۳۹٬۸۸۱( ) ۲۷٬٥۷۹٬۸۰۳( حتى تاریخھ

المطلوبات المثبتة في 
قائمة المركز المالي 

  ۲٬٥٤۸٬۱۰٥   ٤۲۲٬٦٤۰   ۸۸۸٬۹۷۲   ٦۲۲٬۱۳۸   ۲۰۲٬۸۳٦   ۲۱۰٬۱۹۳   ۲۰۱٬۳۲٦ الموحدة
 ) ۳۱٬٤٥۳(       الخردة واإلحالل

المتكبدة المطالبات 
  ۱٬٥٤۹٬۳٥۰  ۱٬٤۳۲٬۲۸٤   ٤۱٬٤۳۷   ۱۹٬۹۷٤   ۱۰٬۱٤۰   ۱٤٬۰۱۲   ۳۱٬٥۰۳ وغیر المبلغ عنھا

احتیاطي عجز أقساط 
   ٥۲٬٤۰۱       التأمین

 المطالبات
تحت  واالحتیاطیات

  ٤٬۱۱۸٬٤۰۳       التسویة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۳۷ - 

 
 
 
 
 
 
 

 (یتبع) جدول تطور المطالبات .۱۹
 

        م ۲۰۱۹
 

 م وما قبلھا۲۰۱٤
 

 م ۲۰۱٥
 

 م ۲۰۱٦
 

 م ۲۰۱۷
 

 م ۲۰۱۸
 

 م ۲۰۱۹
 

 سنة الحادث اإلجمالي
 بآالف الریاالت السعودیة 

تقدیر تكلفة المطالبات 
        :النھائیة

   ٥٬۹٤٦٬۰٤٥   ۷٬٤۲۳٬٤۹۸   ٥٬۸٤۲٬٦٤۲   ٥٬۰۰٤٬٤٦۰   ٤٬۸٦۲٬۱۲٦    ۲۲٬۰٦٥٬۲۷٦  في نھایة سنة الحادث
    ۸٬٥۸۳٬٥۲۹   ۷٬۰٦٥٬۷۸٤   ٦٬۰٤٥٬٦٤٥   ٥٬٥۸۰٬٦٥۱    ۲۲٬٤۷۹٬۰۳۲  بعد سنة   
     ۷٬۲٦۳٬۱٤۱   ٦٬۱٦۱٬۷۱٥   ٥٬٦۱٥٬۰٤۰    ۲۲٬٤۸۸٬۷۲۸  بعد سنتین   
      ٦٬۲٥۱٬٥٦٥   ٥٬۷۹۲٬۱۲۰    ۲۲٬۳۰۸٬۷٥٤  بعد ثالث سنوات   
       ٥٬۷۸۲٬۳٤۹    ۲۲٬۰۳٥٬۸۸٤  بعد أربع سنوات   
         ۲۲٬۰۱٤٬٦۳۳  بعد خمس سنوات   

التقدیر الحالي للمطالبات 
   ٥٥٬۸٤۱٬۲٦۲   ٥٬۹٤٦٬۰٤٥   ۸٬٥۸۳٬٥۲۹   ۷٬۲٦۳٬۱٤۱   ٦٬۲٥۱٬٥٦٥   ٥٬۷۸۲٬۳٤۹    ۲۲٬۰۱٤٬٦۳۳  اكمة المتر

المدفوعات المتراكمة 
 ) ٥۲٬۱۲۳٬۳۳۱(  ) ٤٬٥۳۳٬۲۰٤(  ) ۷٬۱٥۲٬۷۰۱(  ) ٦٬۹۲۷٬٥۸۱(  ) ٦٬۰۲۹٬٦۷۹(  ) ٥٬٦۳۰٬۰۰٤(  ) ۲۱٬۸٥۰٬۱٦۲( حتى تاریخھ

المطلوبات المثبتة في 
ي قائمة المركز المال

  ۳٬۷۱۷٬۹۳۱   ۱٬٤۱۲٬۸٤۱   ۱٬٤۳۰٬۸۲۸    ۳۳٥٬٥٦۰    ۲۲۱٬۸۸٦    ۱٥۲٬۳٤٥    ۱٦٤٬٤۷۱  الموحدة
 ) ۳۳٬۰٤۰(       الخردة واإلحالل

المطالبات المتكبدة وغیر 
 ۱٬۹۲٥٬٥۸٤ ۱٬٤۳۹٬۸۹۲ ٤۰۸٬۲۲۹ ۳۸٬٥۲۹ ۸٬٤٥۲ ٦٬۱۸۷ ۲٤٬۲۹٥ المبلغ عنھا

احتیاطي عجز أقساط 
 ۲٬۸۳۰       التأمین
 ات واالحتیاطیاتالمطالب

 ٥٬٦۱۳٬۳۰٥       تحت التسویة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۳۸ - 

 
 
 
 
 
 
 

 )یتبع(جدول تطور المطالبات  -۱۹
 

 :  جدول تطور صافي المطالبات متضمنة حصة إعادة التأمین 
 

        م ۲۰۲۰
 

 م وما قبلھا۲۰۱٥
 

 م ۲۰۱٦
 

 م ۲۰۱۷
 

 م ۲۰۱۸
 

 م ۲۰۱۹
 

 م ۲۰۲۰
 

 سنة الحادث اإلجمالي
 بآالف الریاالت السعودیة 

تقدیر تكلفة المطالبات 
        :النھائیة

   ٤٬۳۷۰٬۰۰۷  ٤٬۷۷۳٬٦۹٥  ٥٬۲۱۹٬٦۸٦  ٥٬٤٤٤٬۱٥۸  ٤٬٤٦۸٬٤۲۲   ۲۰٬۹۰٥٬۸۲۹ في نھایة سنة الحادث
     ٥٬۸۲٤٬۸٤۰  ٥٬۹٥۲٬۰۸٦  ٦٬٥۲۱٬۲۱٦  ٥٬٤۲۳٬۷۷۳   ۲۱٬٥۷٥٬٤۷۸ بعد سنة   
       ٦٬۳۰۲٬۸۱۷  ٦٬٦۹۳٬٥۰٥  ٥٬٦۱۸٬۱۲۸   ۲۱٬٦۱۷٬۳٦۲ بعد سنتین   
         ٦٬۷۱۳٬٤۱۲  ٥٬٦۳۱٬۰۹۳   ۲۱٬٥۹٥٬٦۲۳ بعد ثالث سنوات   
           ٥٬٦۲۸٬۹۹۳   ۲۱٬٥۸۹٬٥٥٦ بعد أربع سنوات   
              ۲۱٬٥۷٤٬۹۷٥ بعد خمس سنوات   

التقدیر الحالي 
   ٥۰٬٤۱٥٬۰٤٤  ٤٬۳۷۰٬۰۰۷  ٥٬۸۲٤٬۸٤۰  ٦٬۳۰۲٬۸۱۷  ٦٬۷۱۳٬٤۱۲  ٥٬٦۲۸٬۹۹۳   ۲۱٬٥۷٤٬۹۷٥ للمطالبات المتراكمة 

المدفوعات المتراكمة 
 ) ٤۹٬۸۲۹٬٥۰۹( ) ٤٬۰۷۰٬۰۳۹( ) ٥٬۷۷۹٬۳۲۲( ) ٦٬۲٥۳٬۷۷٦( ) ٦٬٦٦۲٬۸۰۹( ) ٥٬٥۸٤٬۸٦۲( ) ۲۱٬٤۷۸٬۷۰۱( حتى تاریخھ

المطلوبات المثبتة في 
قائمة المركز المالي 

   ٥۸٥٬٥۳٥   ۲۹۹٬۹٦۸   ٤٥٬٥۱۸   ٤۹٬۰٤۱   ٥۰٬٦۰۳   ٤٤٬۱۳۱   ۹٦٬۲۷٤ الموحدة
 ) ۳۱٬٤٥۳(       الخردة واإلحالل

المطالبات المتكبدة 
  ۱٬۲٥۹٬٥٦٦  ۱٬۱٥۷٬۳۷٦   ۳۳٬۳۱۷   ۱٦٬٦٦۱  ۹٬۷٤۲   ۱۳٬٦٥٥   ۲۸٬۸۱٥ وغیر المبلغ عنھا

احتیاطي عجز أقساط 
   ٥۲٬٤۰۱       التأمین

 المطالبات
تحت  واالحتیاطیات

  ۱٬۸٦٦٬۰٤۹       التسویة
 
  



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ۳۹ - 

 
 
 
 
 
 
 

 )یتبع(جدول تطور المطالبات  -۱۹
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        م ۲۰۱۹
م وما  ۲۰۱٤ 

 قبلھا
 

 م ۲۰۱٥
 

 م ۲۰۱٦
 

 م ۲۰۱۷
 

 م ۲۰۱۸
 

 م ۲۰۱۹
 

 سنة الحادث اإلجمالي
 بآالف الریاالت السعودیة 

تقدیر تكلفة 
        :المطالبات النھائیة

   ٤٬۷۷۳٬٦۹٥   ٥٬۲۱۹٬٦۸٦   ٥٬٤٤٤٬۱٥۸   ٤٬٤٦۸٬٤۲۲   ۳٬٦٦۲٬۰۹۲    ۱٦٬۷۱۹٬٤۳۷  في نھایة سنة الحادث
    ٥٬۹٥۲٬۰۸٦   ٦٬٥۲۱٬۲۱٦   ٥٬٤۲۳٬۷۷۳   ٤٬۲۸۸٬٥٥۲    ۱۷٬۲٤۳٬۷۳۷  بعد سنة

     ٦٬٦۹۳٬٥۰٥   ٥٬٦۱۸٬۱۲۸   ٤٬۳٤۱٬۹۷٦    ۱۷٬۲۸٦٬۹۲٦  بعد سنتین
      ٥٬٦۳۱٬۰۹۳   ٤٬۳٤۲٬۸۱٦    ۱۷٬۲۷٥٬۳۸٦  بعد ثالث سنوات
       ٤٬۳٤۱٬۷۱۱    ۱۷٬۲٥۲٬۸۰۷  بعد أربع سنوات

         ۱۷٬۲٤۷٬۸٤٥  بعد خمس سنوات
التقدیر الحالي 

   ٤٤٬٦۳۹٬۹۳٥   ٤٬۷۷۳٬٦۹٥   ٥٬۹٥۲٬۰۸٦   ٦٬٦۹۳٬٥۰٥   ٥٬٦۳۱٬۰۹۳   ٤٬۳٤۱٬۷۱۱    ۱۷٬۲٤۷٬۸٤٥  للمطالبات المتراكمة 
المدفوعات المتراكمة 

 ) ٤٤٬۰۲۲٬٤٥۰( ) ٤٬٤٥٥٬۲۰۱(  ) ٥٬۸۸٤٬٥٥۲(  ) ٦٬٦۳۲٬۷۰۹(  ) ٥٬٥۷۸٬٦۹٦(  ) ٤٬۲۹۸٬۷٤۳(  ) ۱۷٬۱۷۲٬٥٤۹( حتى تاریخھ
المطلوبات المثبتة 
في قائمة المركز 

   ٦۱۷٬٤۸٥    ۳۱۸٬٤۹٤    ٦۷٬٥۳٤    ٦۰٬۷۹٦    ٥۲٬۳۹۷    ٤۲٬۹٦۸    ۷٥٬۲۹٦  المالي الموحدة
 ) ۳۳٬۰٤۰(       الخردة واإلحالل

المطالبات المتكبدة 
 ۱٬٥۹۷٬۸٦۰ ۱٬۱۲۲٬۷٤۷ ۳۹۸٬٤۲٤ ۳۷٬٦٥٤ ۸٬٤٤۹ ٦٬۱۸٦ ۲٤٬٤۰۰ وغیر المبلغ عنھا

احتیاطي عجز 
 ۲٬۸۳۰       أقساط التأمین

 المطالبات
تحت  واالحتیاطیات

 ۲٬۱۸٥٬۱۳٥       التسویة



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٤۰ - 

 
 
 
 
 
 

 الزكاة .۲۰
 

 : یعتمد مخصص الزكاة للسنة الحالیة على ما یلي )أ
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

  ۱٬۲٥۰٬۰۰۰     ۱٬۲٥۰٬۰۰۰ رأس المال 
  ۱٬٤۹٤٬٦٦٤   ۱٬٦۲۹٬۸٤۳ احتیاطیات ومخصصات افتتاحیة وتسویات أخرى 

 )٤۳۸٬٤٤۰(   ) ٤۷۲٬۰۱٦( القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل 
 ۲٬٤۰۷٬۸۲۷   ۲٬۳۰٦٬۲۲٤  

  ۳۷٦٬۰٤۲     ٥۹۱٬۲۰٤ المعدل  دخلصافي ال
  ٥۹٬٤٥٤   ٦۲٬۰۷٤ من وعاء الزكاة  ٪۲٫٥۷۸الزكاة بواقع 
  ۹٬٤۰۱     ۱٤٬۷۸۰ المعدل  دخلمن صافي ال ٪۲٫٥الزكاة بواقع 

 ۷٦٬۸٦   ٥٤۸٬۸٥٥  
 

من  ٪۲٫٥من وعاء الزكاة و  ٪۲٫٥۷۸الخاضع للزكاة، یتم احتساب الزكاة للسنة بواقع  دخلنظًرا ألن وعاء الزكاة للسنة أعلى من ال
 . المعدل للسنة دخلصافي ال

 

 : الزكاة للسنة مخصص فیما یلي بیاناً بالحركة في  )ب
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۲۳۷٬۰۸۰    ۲٥٥٬٥٥٤ ینایر ۱الرصید في 
 ٦۸٬۸٥٥  ۷٦٬۸٥٤ خالل السنة   خصصالم
 ٥٬۷۲٤  ٤٤٬۲۷٥ للسنوات السابقة  حملالم

 )٥٦٬۱۰٥(  ) ۳۰٬٤٥۹( خالل السنة  المدفوع
 ۲٥٥٬٥٥٤  ۳٤٦٬۲۲٤ دیسمبر ۳۱الرصید في 

 

 : الربوطموقف  )ج
 

أصدرت الھیئة الربوط  . م۲۰۱۹م حتى ۲۰۱٤للسنوات من ") الھیئة ("قدمت الشركة إقرارات الزكاة إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل 
ً ۲۰۱۸م و۲۰۱٥م و  ۲۰۱٤للسنوات   م، فقد رفضت الھیئة االعتراض وتم استئنافھ  ۲۰۱٤بالنسبة لسنة  .  م، وتم تقدیم اعتراض علیھا الحقا

ھذا، ولم یتم إحراز أي تقدم بعد تقدیم . العلیا كونھا ھي األمانة العامة للجان الضریبیة، وینتظر موعد الجلسة  ع اللجنةمرة أخرى م
وترى اإلدارة أنھ . م۲۰۱۹كما لم تبدأ الھیئة بعد فحصھا للربط الخاص بسنة . م۲۰۱۸م إلى ۲۰۱٥االعتراض لدى الھیئة للسنوات من 

ھ لیس من المتوقع أن یكون إلنھاء الربوط المذكورة أعاله تأثیراً جوھریاً على القوائم المالیة  ئمة وأن تم تكوین مخصصات كافیة ومال
 .م۲۰۲۰الموحدة للسنة المنتھیة في 

 
 رأس المال .۲۱

 
ملیار لایر  ۱٫۲٥: م۲۰۱۹(ملیار لایر سـعودي   ۱٫۲٥م، إن رأس المال المصـرح بھ والُمصـدر والمدفوع البالغ ۲۰۲۰دیسـمبر  ۳۱في  

 .لایر سعودي لكل سھم ۱۰ملیون سھم بقیمة  ۱۲٥یتكون من ) سعودي
 

 .ویخضع المساھمون بالشركة للزكاة: وفیما یلي بیاناً بھیكل الملكیة بالشركة
 م ۲۰۲۰  
 المدفوع  والُمصدر المصرح بھ   
 بآالف الریاالت السعودیة  عدد األسھم   

   ۷۹۰٬۲٥٥   ۷۹۰٬۲٥٥   ۷۹٬۰۲٥٬٥۰۹  مملوك بواسطة الجمھور 
   ۲۳٦٬۱۲۷   ۲۳٦٬۱۲۷   ۲۳٬٦۱۲٬٦۸٥  المؤسسة العامة للتقاعد 

   ۲۲۳٬٦۱۸   ۲۲۳٬٦۱۸   ۲۲٬۳٦۱٬۸۰٦  المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 
  ۱۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰   ۱٬۲٥۰٬۰۰۰   ۱٬۲٥۰٬۰۰۰   

 
 م۲۰۱۹  
 المدفوع  المصرح بھ والُمصدر   
 بآالف الریاالت السعودیة  عدد األسھم  

  ۷۹۰٬۲٥٥  ۷۹۰٬۲٥٥  ۷۹٬۰۲٥٬٥۰۹  واسطة الجمھور مملوك ب 
  ۲۳٦٬۱۲۷  ۲۳٦٬۱۲۷  ۲۳٬٦۱۲٬٦۸٥  المؤسسة العامة للتقاعد 

  ۲۲۳٬٦۱۸  ۲۲۳٬٦۱۸  ۲۲٬۳٦۱٬۸۰٦  للتأمینات االجتماعیة المؤسسة العامة 
  ۱۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٬۲٥۰٬۰۰۰  ۱٬۲٥۰٬۰۰۰  

 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٤۱ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القروض قصیرة األجل .۲۲
 

  ٪۰٫٦٥أشــھر ســایبور زائداً  ۳ملیون مع بنك الریاض لمدة  ٤۰۰م بمبلغ وقدره  ۲۰۲۰یونیو  ۲۸الشــركة تســھیل ائتماني في أبرمت 
دیسـمبر  ۳۱(ملیون لایر سـعودي   ٤۰۰م، اسـتخدمت الشـركة من التسـھیل مبلغ ۲۰۲۰دیسـمبر  ۳۱كما في  . یوماً لعملیاتھا ۳٦۰لمدة 

 .ملیون لایر سعودي ۱٫۹۹المستحقة على ھذا التمویل الجاري الفائدة  مصاریفتبلغ ). ال شيء: م۲۰۱۹
 

 االحتیاطي النظامي .۲۳
 

من الالئحة التنفیذیة لنظام التأمین الصـادرة عن البنك المركزي السـعودي، یتعین )  ز) (۲( ۷۰وفقاً لعقد تأسـیس الشـركة ووفقاً للمادة  
ویتم إجراء .  ى االحتیاطي النظامي حتى تســاوي قیمتھ رأس المالمن صــافي أرباحھا الســنویة إل ٪۲۰على الشــركة اقتطاع ما نســبتھ 
 .للتوزیع على المساھمین بالشركة حتى یتم تصفیة الشركة إن ھذا االحتیاطي غیر قابل. ھذا التحویل فقط في نھایة السنة

 
 توزیعات حصة التأمین .۲٤

  
 : اتفاقیة منافذ المشتركة ) ۱(

 
شـركة تأمین أخرى اتفاقیة منافذ المشـتركة المتعلقة بالتأمین على السـیارات ضـد  ۲٥نب  م إلى جا۲۰۱٥ینایر  ۱۳وقعت الشـركة في  

اریة المفعول اعتباراً من  یارات التي تدخل . م۲۰۱٥ینایر  ۱المـسؤولیة تجاه الغیر والتي أصـبحت ـس وتتعلق االتفاقیة بالتأمین على الـس
عودیة مبر  ۳۱م وحتى ۲۰۱۹ینایر  ۱اعتباراً من  یننت دة سـ تم تجدید االتفاقیة الحقاً لم.  المملكة العربیة الـس ركة  ۲٥م مع ۲۰۲۰دیـس ـش

 .تأمین أخرى
 

 :وفیما یلي أبرز شروط االتفاقیة المذكورة أعاله
 

 من صافي نتائج محفظة منافذ؛ ٪۱٥تحصل الشركة على أتعاب إدارة بنسبة  -
 غیر المباشرة ذات الصلة؛ و  ریفمصاال من إجمالي أقساط منافذ المكتتبة لتغطیة ٪٤٫۲٥تحصل الشركة على نسبة  -
سیتم مشاركة النتیجة الصافیة لمحفظة منافذ بعد خصم البندین المذكورین أعاله بالتساوي من قبل الشركة وشركات التأمین  -

 . األخرى
 

، " نجم "خدمات التأمین شركات تأمین أخرى وشركة نجم ل  ۳م، ووفقاً التفاقیة مشتركة جدیدة تم توقیعھا مع ۲۰۲۱ینایر  ۱اعتباراً من 
ویتمحور .  وســوف یتصــرف كوكیل نیابة عن شــركات التأمین في االتفاقیة)  المكاتب الحدودیة(ســیكون نجم مســؤوالً عن إدارة منافذ  

دیة وثائق التأمین للمركبات األجنبیة التي تدخل أو تعبر حدود المملكة العربیة الســعوالغرض من إعادة الھیكلة ھذه في التعامل مع بیع 
وســیشــارك نجم وثائق التأمین بصــورة متســاویة مع شــركات التأمین المشــاركة وســیتم تســجیل .  نیابة عن شــركات التأمین المشــاركة

ل كل شــركة من شــركات التأمین المشــاركة في القوائم محاســبة أقســاط التأمین وتكالیف المطالبات ذات الصــلة بشــكل منفصــل من قب 
 . المالیة الخاصة بھا

 
 : اقیة العمرة المشتركةاتف ) ۲(

 
ـشركة تأمین أخرى اتفاقیة العمرة المـشتركة المتعلقة بالتأمین الـصحي والتأمین ـضد  ۲۸م إلى جانب ۲۰۲۰ینایر  ۱وقعت الـشركة في 

ــارـیة المفعول ــبـحت ســ ى الـقادمین إل الحـجاج  على ـتأمین الوتتعلق االتـفاقـیة بـ . م۲۰۲۰یـنایر  ۱اعتـباراً من  الحوادث الـعاـمة والتي أصــ
 .المملكة العربیة السعودیة

 
 :وفیما یلي أبرز شروط االتفاقیة المذكورة أعاله

 
 من صافي نتائج محفظة العمرة؛ ٪۲تحصل الشركة على أتعاب إدارة بنسبة  -
 غیر المباشرة ذات الصلة؛   مصاریفمن إجمالي أقساط العمرة المكتتبة لتغطیة ال ٪۲٫٥تحصل الشركة على نسبة  -
 من أموال المحفظة االستثماریة؛   ٪۰٫۳نسبة تحصل الشركة على  -
 من إجمالي أقساط العمرة المكتتبة من خالل وسیط؛  ٪۷٫٥تدفع الشركة عمولة وساطة بنسبة  -
 فائض محفظة العمرة لوزارة الحج والعمرة؛ و من  ٪۱۰تدفع الشركة  -
ه بالتساوي من قبل الشركة وشركات التأمین سیتم مشاركة النتیجة الصافیة لمحفظة العمرة بعد خصم جمیع البنود المذكورة أعال -

 . األخرى
 
 

  



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٤۲ - 

 
 
 
 
 
 

 إیرادات استثمار، صافي    -۲٥
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

    عملیات التأمین 
    متاحة للبیع

 -  ۲٬۳۱۸ دخل توزیعات أرباح  -
 ۱٤۷٬۹۸۸  ۱۰۲٬۸۳۳ دخل العموالت  -
     -  ٥۲٬۳۳٦ ) ۸إیضاح (ربح محقق من البیع  -

 ۱٤۷٬۹۸۸  ۱٥۷٬٤۸۷ إیرادات استثمار، صافي 
    

    عملیات المساھمین 
    متاحة للبیع

 -  ٦٬۱۲٤ دخل توزیعات أرباح  -
 ۱۰٤٬۸٦٤  ٥۲٬۰۲۷ دخل العموالت  -
 )۲۷٬۹۹۱(  ۱٬۷۷٤ ) ۸إیضاح (محققة من البیع ) خسارة ( /ربح -
 )۳٬۸۲۸(  ) ۸٬٦۲۰( رسوم استثمار   -

 ۷۳٬۰٤٥  ٥۱٬۳۰٥ ات استثمار، صافي إیراد
    

 ۲۲۱٬۰۳۳  ۲۰۸٬۷۹۲ ستثمار، صافي االإجمالي إیرادات 
    

 
 عمومیة وإداریة مصاریف .۲٦

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

  ۳۸٥٬٤۸٦     ٤۲۱٬۳۰٦ و مزایا رواتب 
  ۲٤٬۷٦۹     ٤٥٬٤۲٦ إعالن

  ۱٦٬٥۹۱     ۱٦٬۹٥۹ التأمین والمرافق والصیانة
  ٦٬٦٦۲     ٥٬۰۷۳ إیجارات 

  ۲٤٬٤٤۹     ۲۹٬٤٤٥ ) ٦،  ٤إیضاح (االستھالك 
  ۹٬۳۹۸     ۱۰٬٥۷٦ اتصاالت 

  ۳٬۳۰۸     ۳٬۳٥۹ اللوازم المكتبیة والطباعة 
  ٤٬۲۱۰     ٤٬٤۷۸ التدریب والتعلیم 

  ۳۰٬۱۳۷     ٥٬۹۰۱ أتعاب مھنیة
  ٦٬٤۹۹     ۹٬۱٦٥ تكلفة غیر مباشرة محملة  

  ۲۲٬۸۸۷     ۳۲٬۱۰٤ والرسوم األخرى  الترخیص 
  ٤۲٬۸٥۷     ٤٤٬۳۷۰ أخرى 

 ٦۲۸٬۱٦۲     ٥۷۷٬۲٥۳  
 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفضة .۲۷
 

 . ملیون سھم ۱۲٥السنة على ) خسارة( /تم حساب ربحیة السھم األساسیة والمخفضة بقسمة ربح 
 

 إیرادات استثمار مستحقة .۲۸
 

ــتحقة ــتثمار مس ــركة إیرادات اس ــجلت الش ــتثمارات متاحة للبیع قدرھا   س ــعودي   ۲٫٤على اس ملیون لایر  ٦٫۳: م۲۰۱۹(ملیون لایر س
 ).سعودي

 
 
 
 
 
 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٤۳ - 

 
 
 
 
 

 
 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة .۲۹

 

العلیا بالشركة، والشركات التي ھم مالكوھا  تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین الرئیسیین والمدیرین وموظفي اإلدارة 
یتم . الرئیسیین باإلضافة ألي منشآت أخرى یسیطرون علیھا أو یسیطرون علیھا بشكل مشترك أو یؤثرون علیھا بشكل جوھري

وفیما یلي تفاصیل أھم المعامالت مع . اعتماد سیاسات التسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتھا
 :دیسمبر ۳۱نة وأرصدتھا ذات الصلة في  األطراف ذات العالقة التي تمت خالل الس

 

 
 مبلغ المعامالت للسنة المنتھیة 

  بآالف الریاالت السعودیة  
 كما في ) دائن( /رصید مدین 

 بآالف الریاالت السعودیة 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰  م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 

        المساھمون الرئیسیون 
 ۳٬۸٦۲  ٦٬۷۸٦  ٥٤٬۲۹٥  ٦۲٬۹۰٦ أقساط تأمین مكتتبة

 )۳۸٤(  ) ٤۷٦(  -  - دیون المشكوك في تحصیلھامخصص ال
 -  -  ٤۳۸  ۳٤٦ مطالبات مدفوعة لمستشفیات  

 -  -  ۱۲۷  ۱۳٤ خدمات أخرى   -المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 
     -  -  ۱۳۱  ۱۲٥ إیجار مدفوعة  مصاریف

        

        الشركات الزمیلة 
 ٦۷٤  -  ۱٥٬۲۸۳  ۷٤۲ أقساط تأمین مكتتبة

 ) ۷۰(  -  -  - مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
 -  -  ۱۷  - مطالبات مدفوعة لمستشفیات  

     -   -  ۱۷٬٤۳۳  ۳٬۹۸۳ أتعاب وصیل مدفوعة 
 ۲٬٦٦۳  ۲۲۳  ۱۱٬۸۸۷  ۷٬۲۹۷ الشركة المتحدة للتأمینرسوم ومطالبات 

        

شركات مسیطر علیھا أو مسیطر علیھا بشكل مشترك أو  
        مارس علیھا تأثیراً جوھریاً من قبل األطراف ذات العالقة م

 ۱۱۷٬۷٤۷  ۱۲۹٬۰۰۰  ۲۸۸٬۷۳۰  ۲۲٦٬۸۱۱ أقساط تأمین مكتتبة
 )۹۷۸(  ) ۸۲۱(  -  - تحصیلھامخصص الدیون المشكوك في 
     -  -  ۲٬٥٥٤  ۱٬٦۱۰ مطالبات مدفوعة لمستشفیات  

 ) ٥٦۱(   ) ٥٦۱(  ۷٤۰  ۷٦۳ إیجار مدفوعة  مصاریف
 )٤٬۱۹۷(   -  ٥۲٬۹۳۷  - قیمة مطالبات مدفوعة لمستشفیات 

 

من األرباح المتبقیة من  ٪ ۱۰وفقًا لعقد تأسیس الشركة، یحق لمجلس اإلدارة في كل سنة الحصول على تعویض یصل إلى ما نسبتھ 
 . عملیات المساھمین، على النحو المحدد، بناًء على قرار من الجمعیة العامة

 

 عویض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المدیرین التنفیذیین مكافأة وت
یعرض الجدول أدناه الرواتب السنویة والمكافآت والبدالت التي یحصل علیھا أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار المدیرین 

 :م۲۰۱۹م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱التنفیذیین للسنة المنتھیة في 

 م ۲۰۲۰

أعضاء مجلس  
المدیرین  (اإلدارة  

  ) ذیین التنفی 

أعضاء مجلس  
المدیرین  (اإلدارة  

  ) التنفیذیین غیر 

كبار التنفیذیین بما في  
ذلك الرئیس التنفیذي  

 والمدیر المالي 
 بآالف الریاالت السعودیة                

   ۷٬۲۷۹      -  - رواتب ومكافآت 
   ۳٬۰٦۳    ۷٦۳  - بدالت

 ۱٬٥٥٦      -  - برامج تحفیزیة
 ۸٬۷۱۰    ۳٬۷۸۰  - مكافأة سنویة 

   ۸۱۹      -  - تعویضات نھایة الخدمة  
 ۲۱٬٤۲۷  ٤٬٥٤۳  - اإلجمالي 

 

 م۲۰۱۹

أعضاء مجلس  
المدیرین (اإلدارة 

  )التنفیذیین

أعضاء مجلس  
المدیرین (اإلدارة 

  )غیر التنفیذیین

كبار التنفیذیین بما في 
ذلك الرئیس التنفیذي 

 والمدیر المالي
 یاالت السعودیةبآالف الر                 

 ۷٬۲٤٥  -  - رواتب ومكافآت 
 ۲٬۹۹۲  ۸۲۲  - بدالت

 ۲٬۰۹۳  -  - برامج تحفیزیة
 ۲٬٤٤۳  ۳٬۳۳٥  - مكافأة سنویة 

 ۷۷٦  -  - تعویضات نھایة الخدمة 
 ۱٥٬٥٤۹  ٤٬۱٥۷  - اإلجمالي 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٤٤ - 

 
 
 
 
 
 

 القیم العادلة لألدوات المالیة .۳۰
 

السوق  (یع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة في السوق الرئیسیة أو إن القیمة العادلة ھي السعر المستلم من ب 
في تاریخ القیاس وفق ظروف السوق الحالیة بغض النظر عما إذا كان ھذا السعر قابل للمالحظة مباشرة أو یتم تقدیره )  األكثر فائدة

 .  ییم أخرىباستخدام طریقة تق
 
 لسل الھرمي للقیمة العادلةتحدید القیمة العادلة والتس 

 
 :  تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي عند تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة واإلفصاح عنھا

 
 . أدوات مالیة ذات أسعار معلنة غیر معدلة ألدوات مماثلة في أسواق نشطة:  سعر السوق المعلن:  ۱المستوى  -
النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أسالیب التقییم األخرى التي تستند إلیھا األسعار المعلنة في األسواق : ۲المستوى  -

 . جمیع المدخالت الھامة وفقاً لبیانات السوق القابلة للمالحظة
 .  للمالحظة في السوق طرق تقییم تكون مدخالتھا الھامة غیر مبنیة على بیانات قابلة :  ۳المستوى  -

للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة متضمنة بما في ذلك مستویاتھا حسب التسلسل الھرمي   یظھر الجدول التالي القیمة الدفتریة
انت القیمة  ال یشمل الجدول القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي ال تقاس بالقیمة العادلة إذا ك. للقیمة العادلة

 .  الدفتریة تقارب بشكل معقول قیمتھا العادلة
  بآالف الریاالت السعودیة    

 اإلجمالي  ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   م ۲۰۲۰
      استثمارات متاحة للبیع

      عملیات التأمین 
 ۲٦۳٬۳٦٤ - ۲٦۳٬۳٦٤ -  ) صنادیق استثمار(صنادیق محلیة  

 ۱٬٤۷۸٬۳۷٦ - ٤٤٥٬٦۳۲ ۱٬۰۳۲٬۷٤٤  ) حكومیة وشركات وأوراق مالیة(استثمارات الدخل الثابت 
 ۱۷٦٬۹٦۷ - - ۱۷٦٬۹٦۷  أسھم حقوق الملكیة  - ادارة محافظ

 ۱۰٬۲٥۰ ۱۰٬۲٥۰ - -  استثمارات في حقوق ملكیة خاصة 
 ۸۹٬۷۰۷ - - ۸۹٬۷۰۷  أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 

  ۱٬۲۹۹٬٤۱۸ ۷۰۸٬۹۹٦ ۱۰٬۲٥۰ ۲٬۰۱۸٬٦٦٤ 
      

      عملیات المساھمین 
 ٦۲۷٬۰۲۸ - ٦۲۷٬۰۲۸ -  ) استثمارصنادیق (صنادیق محلیة  

 ۱٦۷٬۰۲۲ - ۱۳۹٬۸۰٥ ۲۷٬۲۱۷  ) حكومیة وشركات وأوراق مالیة(استثمارات الدخل الثابت 
 ۱۱۱٬۱٤۱ - - ۱۱۱٬۱٤۱  أسھم حقوق الملكیة  - ادارة محافظ

 ٥۳٬۱٤٥ ٥۳٬۱٤٥ - -  استثمارات في حقوق ملكیة خاصة 
 ٤۱٬٥٦٦ - - ٤۱٬٥٦٦  أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 

  ۱۷۹٬۹۲٤ ۷٦٦٬۸۳۳ ٥۳٬۱٤٥ ۹۹۹٬۹۰۲ 
      

 ۳٬۰۱۸٬٥٦٦ ٦۳٬۳۹٥ ۱٬٤۷٥٬۸۲۹ ۱٬٤۷۹٬۳٤۲  اإلجمالي 
  

  بآالف الریاالت السعودیة    
 اإلجمالي  ۳المستوى  ۲المستوى  ۱المستوى   م۲۰۱۹

      استثمارات متاحة للبیع
      عملیات التأمین 

 ٥۳٬۱٦٥ - ٥۳٬۱٦٥ -  ) ثمارصنادیق است (صنادیق محلیة  
 ۱٬۲۱۳٬۳۱۰ - ۱٬۲۱۳٬۳۱۰ -  ) حكومیة وشركات وأوراق مالیة(استثمارات الدخل الثابت 

 ۱٥۷٬۰۸٤ - - ۱٥۷٬۰۸٤  أسھم حقوق الملكیة  - ادارة محافظ
 ٦٬۳٤۱ ٦٬۳٤۱ - -  ) صكوك(استثمارات الدخل الثابت 

 ۸۱٬٦۲٤ - - ۸۱٬٦۲٤  أموال مودعة لدى مدیر المحفظة 
  ۲۳۸٬۷۰۸ ۱٬۲٦٦٬٤۷٦٬ ٥۳٤۱ ۱٬٥۱۱٬٥۲٤ 
      

      عملیات المساھمین 
 ٥۹۸٬۷۷۲     -  ٥۹۸٬۷۷۲     -   ) صنادیق استثمار(صنادیق محلیة  

  ۳۸۸٬۳٤٤      -   ۳۸۸٬۳٤٤      -   ) حكومیة وشركات وأوراق مالیة(استثمارات الدخل الثابت 
 ۱۲۲٬۷۲۳     -      -   ۱۲۲٬۷۲۳   الملكیة أسھم حقوق  - ادارة محافظ

 ٥۳٬۱٤٥ ٥۳٬۱٤٥     -      -   استثمارات في حقوق ملكیة خاصة 
 ۷۲٬۲٤۰ - - ۷۲٬۲٤۰  المحفظة أموال مودعة لدى مدیر 

  ۱۹٤٬۹٦۳ ۹۸۷٬۱۱٥ ٦۳٬۱٤٥ ۱٬۲۳٥٬۲۲٤ 
      

 ۲٬۷٤٦٬۷٤۸ ٥۹٬٤۸٦ ۲٬۲٥۳٬٥۹۱ ٤۳۳٬٦۷۱  اإلجمالي 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٤٥ - 

 
 
 
 
 
 

 )یتبع(عادلة لألدوات المالیة القیم ال    -۳۰
 

إلى سعر إغالق السوق لذلك السھم اعتباًرا من تاریخ التقییم،   ۱یستند تقییم كل استثمار یتم تداولھ بشكل عام مصنف ضمن المستوى  
ستثمار في المستوى  إن القیمة العادلة لالستثمارات ذات الدخل الثابت وصنادیق اال .  ناقصاً الخصم في حال كانت األوراق المالیة مقیدة

یتم تحدید القیمة العادلة لالستثمار في حقوق  . مصادر موثوق بھا ومن مصادر خارجیة تضم رویترز، بلومبرج، إلخمأخوذة من  ۲
بناًء على آخر قیمة مسجلة لصافي قیمة الموجودات للشركات المستثمر   ۳الملكیة الخاصة وصنادیق االستثمار المصنفة في المستوى  

یخ قائمة المركز المالي الموحدة مع األخذ باالعتبار القیمة العادلة لالستثمارات األساسیة  قاریر إداري الصندوق كما في تارفیھا وت 
على أساس التدفقات النقدیة المخصومة والتي تتضمن  ۳یتم تحدید القیمة العادلة للصكوك المصنفة في المستوى . من قبل الصندوق

م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لم یتم أي مناقالت بین مستویات القیمة العادلة للسنة المنتھیة في . ماني مناسبافتراضات تتعلق بنطاق ائت 
مصنف  )  ملیار لایر سعودي   ۲٫٥:  م۲۰۱۹(ملیار لایر سعودي    ۲٫۹م، استثمرت الشركة مبلغ  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كما في  .  م۲۰۱۹و

 . ة وسیطة مسجلة في جزر كایمنشركة إسالمی  تحت بند االستثمارات المتاحة للبیع في أوراق شرعیة صادرة عن
 

المرابحة، واألرصدة    /ال تختلف القیم العادلة للودائع النظامیة، وإیرادات االستثمار المستحقة على الودائع النظامیة، وودائع المضاربة  
أة، بشكل كبیر عن القیم لتكلفة المطفالبنكیة والموجودات المالیة األخرى المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة والتي تظھر با

 . الدفتریة المدرجة في القوائم المالیة الموحدة بسبب الطبیعة قصیرة األجل لألرصدة
 

    في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة  ۳تسویة قیاسات القیمة العادلة المتكررة والمصنفة ضمن المستوى 
  بآالف الریاالت السعودیة      
  الخسارة المدرجة فيلربح أو إجمالي ا       

 م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

 
  ۱الرصید في  

 ینایر 
  /مشتریات
 مبیعات  تحویالت 

قائمة الدخل  
 الدخل الشامل اآلخر  الموحدة 

  ۳۱الرصید في  
 دیسمبر 

        عملیات التأمین 
 - - - ) ٦٬۳٤۱( - ٦٬۳٤۱  صكوك    

استثمارات في حقوق ملكیة  
 خاصة 

 
- ۱۰٬۲٥۰ - - - ۱۰٬۲٥۰ 
  ٦٬۳٤۱ ۱۰٬۲٥۰ )٦٬۳٤۱ ( - - ۱۰٬۲٥۰ 
        

        عملیات المساھمین 
استثمارات في حقوق ملكیة  

 خاصة 
 

٥۳٬۱٥ - - - - ٤٥۳٬۱٤٥ 
  ٥۳٬۱٥ - - - - ٤٥۳٬۱٤٥ 
        

 ٦۳٬۳۹٥ - - ) ٦٬۳٤۱( ۱۰٬۲٥۰ ٥۹٬٤۸٦  اإلجمالي 
 

  بآالف الریاالت السعودیة     
  خسارة المدرجة فيإجمالي الربح أو ال    
 
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
  ۱الرصید في 

 ینایر
  /مشتریات 

 إعادة تصنیف
إعادة  /مبیعات 
 تصنیف

قائمة الدخل  
 الدخل الشامل اآلخر  الموحدة 

  ۳۱الرصید في 
 دیسمبر

       عملیات التأمین 
 ٦٬۳٤۱     -     - )۲۱۸٬۷۹۹(     -  ۲۲٥٬۱٤۰  صكوك 

 ۲۲٥٬۱٤۰  -     )۲۱۸٬۷۹۹( -     -     ٦٬۳٤۱ 
       

       عملیات المساھمین 
     - ۹٤٬۷۸۸ )۲٦٬۸٤٦( )۷۰۷٬۰۷۱( ۳۷٬٥۰۰ ٦۰۱٬٦۲۹   صنادیق استثماریة

استثمارات في حقوق ملكیة  
 ٥۳٬۱٤٥     -     -     - ٥۳٬۱٤٥     - خاصة 

     -     -     - )۹۰٬۰۰۰(     -  ۹۰٬۰۰۰  صكوك 
 ٦۹۱٬٦۲۹ ۹۰٬٦٤٥ )۷۹۷٬۰۷۱( )۲٦٬۸٤٦( ۹٤٬۷۸۸ ٥۳٬۱٤٥ 

       
 ٥۹٬٤۸٦ ۹٤٬۷۸۸ )۲٦٬۸٤٦( )۱٬۰۱٥٬۸۷۰( ۹۰٬٦٤٥ ۹۱٦٬۷٦۹ اإلجمالي 

 
 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٤٦ - 

 
 
 
 
 

 
 )یتبع(القیم العادلة لألدوات المالیة      -۳۰

 
 :۳یعرض الجدول أدناه المدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة والمستخدمة في تقییم االستثمارات في المستوى 

 

 الوصف 

ة كما  القیمة العادل
 القیمة العادلة كما في  في

مدخالت غیر  
قابلة  

 للمالحظة 
 

عالقات المدخالت غیر القابلة   مجموعة المدخالت  
 للمالحظة بالقیمة العادلة 

م  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 ) لایر سعودي(

م  ۲۰۱۹دیسمبر   ۳۱
 م ۲۰۱۹و م  ۲۰۲۰ ) لایر سعودي(

افتراض   ٦٬۳٤۱ - صكوك 
نطاق  

االئتمان 
وأسعار  
 .لخالفائدة، إ

إن الزیادة في أقساط المخاطرة     ۰٫۱٪ -+/
نقاط أساس ستؤدي   ۱۰البالغة 

إلى تغییر في القیمة العادلة  
ألدوات الدین تلك بمبلغ ال شيء  

ملیون لایر  ۰٫۰٦: م۲۰۱۹(
 ). سعودي 

استثمارات في  
 حقوق ملكیة خاصة 

معدل النمو  ٥۳٬۱٤٥ ٦۳٬۳۹٥
 ٪ ٦السنوي 

 غیر متاح ٪ ۲٥ -+/

 ۳ة لالستثمارات في المستوى تحلیل الحساسی

 

 
 القطاعات التشغیلیة     -۳۱

 
. اً مع عملیة إعداد التقاریر الداخلیة بالشركة، فقد اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغیلیة بشأن أنشطة الشركة وموجوداتھا ومطلوباتھاتماشی 

 . العملیات بوصفھ صانع القراروتم تحدید المعلومات المفصح عنھا في ھذا اإلیضاح على أساس التقاریر الحالیة المقدمة لرئیس 
 

واالستثمارات المتاحة للبیع  ستثمارات العقاریةالقطاعات على الممتلكات والمعدات والموجودات غیر الملموسة واال ال تشتمل موجودات 
والنقد  المستحقة الموجودات األخرى وصافي الذمم المدینة وإیرادات االستثمار المدفوعة مقدماً و مصاریفالمرابحة وال/وودائع المضاربة 

ال تشتمل المطلوبات األخرى على توزیعات  . وعلیھ، یتم إدراجھا في الموجودات غیر الموزعة . التأمین الخاصة بعملیات في حكمھ وما 
المستحقة والمطلوبات األخرى والقروض قصیرة األجل وأرصدة    اریفمصالفائض الدائنة والتزامات المنافع المحددة والمطالبات الدائنة وال

 . وعلیھ، یتم إدراجھا في المطلوبات غیر الموزعة. تأمینمعیدي التأمین الدائنة الخاصة بعملیات ال
 

ي تحصیلھا  المتعلقة بمخصص الدیون المشكوك ف مصاریفبما في ذلك ال(ال یتم رفع تقریر عن الموجودات والمطلوبات غیر الموزعة 
ع القرار ضمن القطاعات ذات الصلة، ویتم  إلى رئیس العملیات بوصفھ صان )  المتعلقة بأقساط التأمین المدینة واستھالك الممتلكات والمعدات 

 ً  . السنةالتي تم توحید حساباتھا ھذه " شركة تیجان الخلیج"كما تشتمل عملیات المساھمین على أرصدة من الشركة التابعة . مراقبتھا مركزیا

 
 

 م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱

 
 

 عامل الحساسیة 

التأثیر على القیمة العادلة  
بسبب الزیادة في عامل  

 الحساسیة 

التأثیر على القیمة العادلة  
بسبب النقص في عامل  

 الحساسیة 
 بآالف الریاالت السعودیة   

    عملیات التأمین 
 )۱٬۰۲٥( ۱٬۰۲٥ تغیر في نطاق االئتمان  ٪۱۰ -+/ ملكیة خاصة استثمارات في حقوق 

    
    عملیات المساھمین 

 )٥٬۳۱٥( ٥٬۳۱٥ ٪ تغیر في نطاق االئتمان ۱۰ -+/ استثمارات في حقوق ملكیة خاصة 

 
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
 

 عامل الحساسیة 

التأثیر على القیمة العادلة 
بسبب الزیادة في عامل  

 الحساسیة 

 التأثیر على القیمة العادلة
بسبب النقص في عامل  

 الحساسیة 
 بآالف الریاالت السعودیة   

    عملیات التأمین 
 )٦۳٤( ٦۳٤ ٪ تغیر في نطاق االئتمان۱۰ -+/ صكوك 

    
    عملیات المساھمین 

 )٥٬۳۱٥( ٥٬۳۱٥ ٪ تغیر في نطاق االئتمان۱۰ -+/ استثمارات في حقوق ملكیة خاصة 



 شركة التعاونیة للتأمین   
 )شركة مساھمة سعودیة(

 دة إیضاحات حول القوائم المالیة الموح
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٤۷ - 
 

 )یتبع(القطاعات التشغیلیة  -۳۱
 م ۲۰۲۰ 

 لكات وحوادثممت منافذ سیارات العمرة -طبي  طبي القطاعات التشغیلیة
 - ةادث عاموح

 العمرة
حمایة 
 وادخار

عملیات  إجمالي
 التأمین

عملیات  إجمالي
 اإلجمالي المساھمین

 بآالف الریاالت السعودیة 
           اإلیرادات

           إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 ۸٥۷٬۳۷۸  ۸٥۷٬۳۷۸ ۲٦٤ ۹۲٬۳۸٥ ۱۹٬٤٥۰ ۷٥٬۹۳۱ ٤۹۷٬۱٤٥ ۱٤٥٬۱۷٦ ۲۷٬۰۲۷ أفراد  -
 ۳۸٦٬۲۹۸  ۳۸٦٬۲۹۸ - - ۱۸٬٦٥۱ - ۱۹٬۰۷۰ - ۳٤۸٬٥۷۷ منشآت متناھیة الصغر -
 ۲۸۰٬٤۸۰  ۲۸۰٬٤۸۰ ۱۸٦ - ۲٤٬۱٤٦ - ۱۱٬۸۱۲ - ۲٤٤٬۳۳٦ منشآت صغیرة -
 ۳٤٦٬۱٤۹  ۳٤٦٬۱٤۹ ۹۲٦ - ۳۰٬۲۳۷ - ۲۷٬٦۷۸ - ۲۸۷٬۳۰۸ منشآت متوسطة -
 ۷٬۱۹۱٬٤٦۳  ۷٬۱۹۱٬٤٦۳ ۳۰٬۳۲٦ - ۱٬٤٥۳٬۳۹۹ - ٤٤٬۹۹۳ - ٥٬٦٦۲٬۷٤٥ شركات -

 ٦٬٥٦۹٬۹۹۳ ۱٤٥٬۱۷٦ ٦۰۰٬٦۹۸ ۷٥٬۹۳۱ ۱٬٥٤٥٬۸۸۳ ۹۲٬۳۸٥ ۳۱٬۷۰۲ ۹٬۰٦۱٬۷٦۸  ۹٬۰٦۱٬۷٦۸ 
 ) ۹٥٬۷٦۹(  ) ۹٥٬۷٦۹( ) ۲۳٬٤۸۸( - ) ۷۲٬۲۸۱( - - - - محلي –إعادة التأمین المسند 

 ) ۱٬۳۸۲٬٥۷۷(  ) ۱٬۳۸۲٬٥۷۷( ) ٥٬۳۲٦( - ) ۱٬۳۷٥٬۹۱۹( - - - ) ۱٬۳۳۲( إعادة التأمین المسند، دولي
 ٦٬٦٦۷  ٦٬٦٦۷ ٦٬٦٦۷ - - - - - - إیرادات رسوم من التكافل

 ) ۲۲٬۱۸٤(  ) ۲۲٬۱۸٤( - ) ۲٬۹۰۳( ) ۱۱٬۳٤۸( ) ۲٬٦۳٤( ) ٥٬۲۹۹( - - أقساط فائض الخسارة
 ۷٬٥٦۷٬۹۰٥  ۷٬٥٦۷٬۹۰٥ ۹٬٥٥٥ ۸۹٬٤۸۲ ۸٦٬۳۳٥ ۷۳٬۲۹۷ ٥۹٥٬۳۹۹ ۱٤٥٬۱۷٦ ٦٬٥٦۸٬٦٦۱ األقساط المكتتبة صافي

قساط غیر المكتسبة، التغییرات في األ
 ) ٥۲٥٬٥۲۰(  ) ٥۲٥٬٥۲۰( ۱۸۳ ) ۱٤( ۹۸۸ ۸٬٤۳۹ ۱٦٬٦۷۸ ) ۲۲( ) ٥٥۱٬۷۷۲( صافي
 ۷٬۰٤۲٬۳۸٥  ۷٬۰٤۲٬۳۸٥ ۹٬۷۳۸ ۸۹٬٤٦۸ ۸۷٬۳۲۳ ۸۱٬۷۳٦ ٦۱۲٬۰۷۷ ۱٤٥٬۱٥٤ ٦٬۰۱٦٬۸۸۹ األقساط المكتسبة صافي

 ۱۱٦٬۷۲٦  ۱۱٦٬۷۲٦ - - ۱۱٥٬٤۲۳ - - - ۱٬۳۰۳ عموالت إعادة التأمین
 ٦٬۸۸۹  ٦٬۸۸۹ - - ۱٬٤۷٦ - ٤٬۰٥۱ - ۱٬۳٦۲ اكتتاب أخرىإیرادات 

 ۷٬۱٦٦٬۰۰۰  ۷٬۱٦٦٬۰۰۰ ۹٬۷۳۸ ۸۹٬٤٦۸ ۲۰٤٬۲۲۲ ۸۱٬۷۳٦ ٦۱٦٬۱۲۸ ۱٤٥٬۱٥٤ ٦٬۰۱۹٬٥٥٤ إجمالي اإلیرادات
           

           االكتتاب مصاریفتكالیف و
 مصاریفإجمالي المطالبات المدفوعة وال

 ٦٬۹۳٤٬٤٤۰  ٦٬۹۳٤٬٤٤۰ ۳۰٬٤٥۰ ۲٬٤۳۲ ۱٬۰٦۳٬۸۱٦ ۱۸٬٤۸۹ ۳۱۱٬۹۷۲ ٥٤٬۸۲٤ ٥٬٤٥۲٬٤٥۷ المتكبدة المتعلقة بالمطالبات
حصة معیدي التأمین من المطالبات 

 ) ۱٬۱۲۷٬۳۸۱(  ) ۱٬۱۲۷٬۳۸۱( ) ۲۸٬٤٥٦( - ) ۱٬۰۳۸٬٦۳٤( - ) ٤٬۳٥۲( - ) ٥٥٬۹۳۹( المدفوعة
صافي المطالبات والمزایا األخرى 

 ٥٬۸۰۷٬۰٥۹  ٥٬۸۰۷٬۰٥۹ ۱٬۹۹٤ ۲٬٤۳۲ ۲٥٬۱۸۲ ۱۸٬٤۸۹ ۳۰۷٬٦۲۰ ٥٤٬۸۲٤ ٥٬۳۹٦٬٥۱۸ المدفوعة
التغیرات في المطالبات تحت التسویة، 

 ) ۳۰٬۳٦۳(  ) ۳۰٬۳٦۳( ٤۷۲ - ۱٬۱۲۰ ٤٬۲۷۰ ) ٥٬۱٥۷( - ) ۳۱٬۰٦۸( صافي
التغیرات في احتیاطي المطالبات 
 ) ۳۳۸٬۲۹٤(  ) ۳۳۸٬۲۹٤( ٤۷۱ ۳۱ ) ۲۷٬۹٥۰( ) ٦٬٥٦۹( ) ٥٬۳٤٥( ۲۷۷ ) ۲۹۹٬۲۰۹( المتكبدة وغیر المبّلغ عنھا، صافي

التغیرات في احتیاطي عجز أقساط 
 ٤۹٬٥۷۱  ٤۹٬٥۷۱ ) ۳٤( - ۱٤٬۸۹۸ - - - ۳٤٬۷۰۷ التأمین

مطالبات والمزایا األخرى صافي ال
 ٥٬٤۸۷٬۹۷۳  ٥٬٤۸۷٬۹۷۳ ۲٬۹۰۳ ۲٬٤٦۳ ۱۳٬۲٥۰ ۱٦٬۱۹۰ ۲۹۷٬۱۱۸ ٥٥٬۱۰۱ ٥٬۱۰۰٬۹٤۸ المتكبدة

 ) ۱٬٤٦۲(  ) ۱٬٤٦۲( ) ۱٬٤٦۲( - - - - - - التغیرات في احتیاطي أنشطة التكافل



 شركة التعاونیة للتأمین   
 )شركة مساھمة سعودیة(

 دة إیضاحات حول القوائم المالیة الموح
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٤۸ - 
 

 م ۲۰۲۰ 

 ممتلكات وحوادث منافذ سیارات العمرة -طبي  طبي القطاعات التشغیلیة
 -حوادث عامة 

 العمرة
حمایة 
 وادخار

عملیات  إجمالي
 التأمین

عملیات  إجمالي
 اإلجمالي المساھمین

 بآالف الریاالت السعودیة 
           

 ۳۹۸٬٥٦۷  ۳۹۸٬٥٦۷ ۸۱٤ ٦٬۹۲۸ ٤۰٬۰٦۳ ۲٦٬٤۷۹ ۸۲٬۲۳۱ ۱۰٬۸۸۷ ۲۳۱٬۱٦٥ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین
 ۱۲۹٬۹٥۳  ۱۲۹٬۹٥۳ ۸۱٥ ۱۱٬۸۱٤ ٦٬۱۰۱ ٤٬٤۳۰ ) ۹۹٦( ۱٤٬۱۷۲ ۹۳٬٦۱۷ اكتتاب أخرى مصاریف

 ۱٤۲٬٥۳٥  ۱٤۲٬٥۳٥ - ٦۲٬۷۱۲ - ۲۲٬۰۷۲ - ٥۷٬۷٥۱ - توزیعات حصة التأمین
 ٦٬۱٥۷٬٥٦٦  ٦٬۱٥۷٬٥٦٦ ۳٬۰۷۰ ۸۳٬۹۱۷ ٥۹٬٤۱٤ ٦۹٬۱۷۱ ۳۷۸٬۳٥۳ ۱۳۷٬۹۱۱ ٥٬٤۲٥٬۷۳۰ االكتتاب  مصاریفإجمالي تكالیف و

           
 ۱٬۰۰۸٬٤۳٤  ۱٬۰۰۸٬٤۳٤ ٦٬٦٦۸ ٥٬٥٥۱ ۱٤٤٬۸۰۸ ۱۲٬٥٦٥ ۲۳۷٬۷۷٥ ۷٬۲٤۳ ٥۹۳٬۸۲٤ االكتتابصافي دخل 

 ) ٦۲۸٬۱٦۲( ) ٥٬۹۹۷( ) ٦۲۲٬۱٦٥(        عمومیة وإداریة مصاریف
 ) ٤۹٬۱۹۹( - ) ٤۹٬۱۹۹(        مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

 ۲۰۸٬۷۹۲ ٥۱٬۳۰٥ ۱٥۷٬٤۸۷        ، صافيایرادات استثمار
الربح من االستثمارات في شركة حصة 

مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، 
  صافي

 

   

 

 )۱۰۸ ( ۱٥٬۱٥۲ ۱٥٬۰٤٤ 
االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة 

  للبیع
 

   
 

 )۲٬٦۳۷ ( )۲٬۱۷٤٬( ) ٥۸۱۲ ( 
 ۱٤٬۹۷۲ ٦۸۰ ۱٤٬۲۹۲        ، صافيأخرى إیرادات
 ٥٦٥٬۰٦۹ ٥۸٬۹٦٥ ٥۰٦٬۱۰٤        الزكاةالعائد والسنة قبل دخل صافي 



 شركة التعاونیة للتأمین   
 )شركة مساھمة سعودیة(

 دة إیضاحات حول القوائم المالیة الموح
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٤۹ - 
 

 )یتبع(القطاعات التشغیلیة  -۳۱
 م ۲۰۱۹ 

 منافذ سیارات طبي القطاعات التشغیلیة
ممتلكات 
 وحوادث

حمایة 
 وادخار

إجمالي عملیات 
 التأمین

إجمالي عملیات 
 مالياإلج المساھمین

 بآالف الریاالت السعودیة 
         اإلیرادات

         المكتتبةإجمالي أقساط التأمین 
 ۷٦۱٬۳۷٦  ۷٦۱٬۳۷٦ ٤۱۹ ۲٥٬٤۷۲ ۱٥۲٬۹۲۷ ٥٥۰٬۹٤٦ ۳۱٬٦۱۲ أفراد  -
 ۲۹٦٬۳۹٦  ۲۹٦٬۳۹٦ - ٤۷٬٦۹٦ - ۱٦٬٦۰۰ ۲۳۲٬۱۰۰ منشآت متناھیة الصغر -
 ۳٤۱٬۳٤٦  ۳٤۱٬۳٤٦ ۱۹٥ ۲۲٬۷٤۸ - ۱٤٬۹٥۱ ۳۰۳٬٤٥۲ منشآت صغیرة -
 ٤٤۰٬٦۳۹  ٤٤۰٬٦۳۹ ۱٬۰۷۳ ۱۷٬۷٤٤ - ۱۹٬۸۸۲ ٤۰۱٬۹٤۰ منشآت متوسطة -
 ٦٬٥۳٦٬۱۰۳  ٦٬٥۳٦٬۱۰۳ ۲٤٬٦۱۰ ۱٬٥۰۷٬٤۳٥ - ۳٦٬۲٦۸ ٤٬۹٦۷٬۷۹۰ شركات -

 ٥٬۹۳٦٬۸۹٦ ٤۳۸٬٦٤۷ ۱٥۲٬۹۲۷ ۱٬٦۲۱٬۰۹٥ ۲٦٬۲۹۷ ۸٬۳۷٥٬۸٦۰  ۸٬۳۷٥٬۸٦۰ 
 ) ۸۹٬۷٤۸(  ) ۸۹٬۷٤۸( ) ۱٦٬۸۸۷( ) ۷۲٬۸٦۱( - - - محلي -إعادة التأمین المسند 

 ) ۱٬٥٦۰٬٤٤۰(  ) ۱٬٥٦۰٬٤٤۰( ) ٦٬٦۹۳( ) ۱٬٤٥٥٬۸۷۷( - - ) ۹۷٬۸۷۰( إعادة التأمین المسند، دولي
 ٦٬٦٦٦  ٦٬٦٦٦ ٦٬٦٦٦ - - - - إیرادات رسوم من التكافل

 ) ۲۰٬۳۱٤(  ) ۲۰٬۳۱٤( - ) ٥٬٤٦۱( ) ۱٬۹٥۸( ) ۱۲٬۸۹٥( - أقساط فائض الخسارة
 ٦٬۷۱۲٬۰۲٤  ٦٬۷۱۲٬۰۲٤ ۹٬۳۸۳ ۸٦٬۸۹٦ ۱٥۰٬۹٦۹ ٦۲٥٬۷٥۲ ٥٬۸۳۹٬۰۲٤ تبةصافي األقساط المكت

 ۱٦٥٬۲۹٤  ۱٦٥٬۲۹٤ ۳۱۲ ۱۰٬٦۳٦ ) ۲٬٥۸۳( ۱٬٥۳۲ ۱٥٥٬۳۹۷ التغییرات في األقساط غیر المكتسبة، صافي
 ٦٬۸۷۷٬۳۱۸  ٦٬۸۷۷٬۳۱۸ ۹٬٦۹٥ ۹۷٬٥۳۲ ۱٤۸٬۳۸٦ ٦۲۷٬۲۸٤ ٥٬۹۹٤٬٤۲۱ صافي األقساط المكتسبة

 ۱۲۲٬٤۳۸  ۱۲۲٬٤۳۸ - ۱۱۹٬٥۱۳ - ۱٤۸ ۲٬۷۷۷ مینعموالت إعادة التأ
 ۱۰٬٥۳۰  ۱۰٬٥۳۰ - - - ۱۰٬٥۳۰ - إیرادات اكتتاب أخرى

 ۷٬۰۱۰٬۲۸٦  ۷٬۰۱۰٬۲۸٦ ۹٬٦۹٥ ۲۱۷٬۰٤٥ ۱٤۸٬۳۸٦ ٦۳۷٬۹٦۲ ٥٬۹۹۷٬۱۹۸ إجمالي اإلیرادات
         االكتتاب مصاریفتكالیف و

 ٦٬۹۷٥٬۱٥۸  ٦٬۹۷٥٬۱٥۸ ۱۳٬٥۸۰ ۱٬۲۲۷٬۳٤٥ ۲٦٬٦۸٥ ۳۳٦٬۸۸۹ ٥٬۳۷۰٬٦٥۹ علقة بالمطالباتالمتكبدة المت مصاریفإجمالي المطالبات المدفوعة وال
 ) ۱٬۳۰۲٬۳٤۲(  ) ۱٬۳۰۲٬۳٤۲( ) ۱۲٬۳۸٦( ) ۱٬۲۰۱٬٦٦۲( - ) ۸٬۱۳۱( ) ۸۰٬۱٦۳( حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 ٥٬٦۷۲٬۸۱٦  ٥٬٦۷۲٬۸۱٦ ۱٬۱۹٤ ۲٥٬٦۸۳ ۲٦٬٦۸٥ ۳۲۸٬۷٥۸ ٥٬۲۹۰٬٤۹٦ صافي المطالبات والمزایا األخرى المدفوعة
 ۳۹٬۰۹۸  ۳۹٬۰۹۸ ) ۱٬۱۱۷( ) ٥٬۷۷٦( ۳٬٥٥۱ ٤۱٬۸۰۱ ٦۳۹ التغیرات في المطالبات تحت التسویة، صافي

 ۱۰٥٬٥۱٤  ۱۰٥٬٥۱٤ ۱۲۳ ) ۱٬۱۲۸( ) ۳۲٥( ) ٤٦٬۲۸۰( ۱٥۳٬۱۲٤ التغیرات في احتیاطي المطالبات المتكبدة وغیر المبّلغ عنھا، صافي
 ) ٤٬٤٤۲(  ) ٤٬٤٤۲( ۳٤ ۳٤ - - ) ٤٬٥۱۰( جز أقساط التأمینالتغیرات في احتیاطي ع

 ٥٬۸۱۲٬۹۸٦  ٥٬۸۱۲٬۹۸٦ ۲۳٤ ۱۸٬۸۱۳ ۲۹٬۹۱۱ ۳۲٤٬۲۷۹ ٥٬٤۳۹٬۷٤۹ صافي المطالبات والمزایا األخرى المتكبدة
 ) ۳٬٦۸٤(  ) ۳٬٦۸٤( ) ۳٬٦۸٤( - - - - التغیرات في احتیاطي أنشطة التكافل

 ۳٥۹٬۹۷۳  ۳٥۹٬۹۷۳ ۹۲٥ ۳۹٬۷۱۹ ۳۲٬٤۱۳ ۸٦٬۲٦٤ ۲۰۰٬٦٥۲ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین
 ۱۳٬٦۷۸  ۱۳٬٦۷۸ ۱٬۹۱۲ ) ۲٦٬۳٤۹( ۱۱٬۲۹٥ ) ۲۸٬۰٦۰( ٥٤٬۸۸۰ اكتتاب أخرى مصاریف

 ٥۷٬۳۷۸  ٥۷٬۳۷۸ - - ٥۷٬۳۷۸ - - توزیعات حصة التأمین
 ٦٬۲٤۰٬۳۳۱  ٦٬۲٤۰٬۳۳۱ ) ٦۱۳( ۳۲٬۱۸۳ ۱۳۰٬۹۹۷ ۳۸۲٬٤۸۳ ٥٬٦۹٥٬۲۸۱ االكتتاب مصاریفإجمالي تكالیف و

         
 ۷٦۹٬۹٥٥  ۷٦۹٬۹٥٥ ۱۰٬۳۰۸ ۱۸٤٬۸٦۲ ۱۷٬۳۸۹ ۲٥٥٬٤۷۹ ۳۰۱٬۹۱۷ صافي دخل االكتتاب

 ) ٥۷۷٬۲٥۳( ) ۸٬۱٥۰( ) ٥٦۹٬۱۰۳(      عمومیة وإداریة مصاریف
 ) ۲۸٬۸٤٤( - ) ۲۸٬۸٤٤(      مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

 ۲۲۱٬۰۳۳ ۷۳٬۰٤٥ ۱٤۷٬۹۸۸      ، صافيایرادات استثمار
 ۳۱٬۱٦۰ ۲۸٬۷۲۳ ۲٬٤۳۷      ربح من االستثمارات في شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، صافيحصة ال

 ۲۰٬۳۹۷ - ۲۰٬۳۹۷      ، صافيإیرادات أخرى
 ٤۳٦٬٤٤۸ ۹۳٬٦۱۸ ۳٤۲٬۸۳۰      الزكاةالعائد والسنة قبل دخل صافي 

 



 شركة التعاونیة للتأمین   
 )شركة مساھمة سعودیة(

 دة إیضاحات حول القوائم المالیة الموح
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٥۰ - 
 

 )یتبع(القطاعات التشغیلیة  -۳۱

 
 
 
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  

 منافذ سیارات العمرة -طبي  طبي عات التشغیلیةالقطا
ممتلكات 
 وحوادث

 ةادث عاموح
 حمایة وادخار العمرة -

عملیات  إجمالي
 التأمین

إجمالي عملیات 
 اإلجمالي المساھمین

 السعودیةبآالف الریاالت  
           الموجودات 

 ۱۲٬۷۲۳  ۱۲٬۷۲۳ - - ۱۲٬۲۸۰ ٤٤۳ - - - أقساط فائض خسارة مؤجلة
 ۱۳٤٬۷۲٤  ۱۳٤٬۷۲٤ ۲۱۳ ۱ ۱۸٬۰٥۲ ۱٬۰۷٥ ۲۲٬۹۰۷ ۲ ۹۲٬٤۷٤ تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة

حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات تحت 
 ۱٬۹٦۲٬٥۷۰  ۱٬۹٦۲٬٥۷۰ ۱۹٬۳۸۹ - ۱٬۹۱۹٬٤٤۸ ٥٬۰۳۸ ۱۸٬٦۷٤ - ۲۱ التسویة

حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر 
 ۲۸۹٬۷۸٤  ۲۸۹٬۷۸٤ ۱۱٬۰۲٥ - ۲٦٤٬۹۱۲ - ٦٬٥۰۳ - ۷٬۳٤٤ مبلغ عنھاال

 ٦۸۳٬٦۹۸  ٦۸۳٬٦۹۸ ۳٬٤۰۷ - ٦۸۰٬۲۹۱ - - - - حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة
           :الموزعةالموجودات غیر 

واستثمارات  ات عقاریةتشمل استثمار(استثمارات 
في شركة مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 

 /حة للبیع وودائع مضاربة واستثمارات متا
 ٦٬۳۰۳٬۳٥۲ ۲٬۹۲۹٬۷٥۲ ۳٬۳۷۳٬٦۰۰        )مرابحة وإیرادات استثمارات مستحقة

 ۳٬٤۸۰٬۲۸۹  ۳٬٤۸۰٬۲۸۹        ذمم مدینة، صافي
 ٤٤٥٬۷۹٤ ۱۰۸٬٤۳٥ ۳۳۷٬۳٥۹        نقد وما في حكمھ

 ۹٤٤٬۲۲۸ ۱۲۷٬۷۷٤ ۸۱٦٬٤٥٤        موجودات أخرى غیر موزعة
 ۱٤٬۲٥۷٬٤۲٦ ۳٬۱٦٥٬۹٦۱ ۱۱٬۰۹۱٬٤٦٥        جودات إجمالي المو

           
           المطلوبات

 ۳٬٥٤٤  ۳٬٥٤٤ ۳٬٥٤٤ - - - - - - إحتیاطي أنشطة تكافل
 ۲٬٥۱٦٬٦٥۲  ۲٬٥۱٦٬٦٥۲ ۲۰٬۸٦۸ - ۲٬۰٥٥٬۹٥۲ ۲٤٬۹٥۱ ۱۸۹٬٥٦۱ - ۲۲٥٬۳۲۰ إجمالي المطالبات تحت التسویة
 ۱٬٥٤۹٬۳٥۰  ۱٬٥٤۹٬۳٥۰ ۱۱٬۸۸٤ ۳۱ ۲٦۰٬۸۳٥ ۷٬۰۲۸ ۱٤۹٬٥۷۹ ۲۷۷ ۱٬۱۱۹٬۷۱٦ وغیر مبلغ عنھااحتیاطیات المطالبات المتكبدة 

 ٥۲٬٤۰۱  ٥۲٬٤۰۱ - - ۱۷٬٦۹٤ - - - ۳٤٬۷۰۷ احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ۳۷٬٥۳۸  ۳۷٬٥۳۸ ۷۷۷ - ۳٦٬۷٦۱ - - - - دخل عمولة غیر مكتسب

 ٤٬۳۱۹٬۳۷۸  ٤٬۳۱۹٬۳۷۸ ۳٬۹۲۷ ۱٤ ۷۳٤٬۳۷٦ ۱۸٬۲۰۷ ۳۰۹٬۳۰۰ ۲۲ ۳٬۲٥۳٬٥۳۲ إجمالي األقساط غیر المكتسبة
           :موزعةالمطلوبات غیر ال

 ۲٥٤٬٥٥۹  ۲٥٤٬٥٥۹        أرصدة معیدي التأمین الدائنة
 ۲٬۷۱٤٬٦٤۲ ۳٥۹٬٤۹۰ ۲٬۳٥٥٬۱٥۲        غیر موزعةأخرى مطلوبات 

 ۱۱٬٤٤۸٬۰٦٤ ۳٥۹٬٤۹۰ ۱۱٬۰۸۸٬٥۷٤        إجمالي المطلوبات 



 شركة التعاونیة للتأمین   
 )شركة مساھمة سعودیة(

 دة إیضاحات حول القوائم المالیة الموح
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٥۱ - 
 

 )یتبع(القطاعات التشغیلیة   -۳۱
 

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في  
 منافذ سیارات طبي القطاعات التشغیلیة 

ممتلكات 
 وحوادث

حمایة 
 وادخار

إجمالي عملیات 
 التأمین

إجمالي عملیات 
 اإلجمالي المساھمین

 بآالف الریاالت السعودیة  
         الموجودات  

 ۷٬۷۱٤  ۷٬۷۱٤ - ٥٬۰٦٤ - ۲٬٦٥۰ - أقساط فائض خسارة مؤجلة 
 ۱۲۰٬۸٤٥  ۱۲۰٬۸٤٥ ۳۹۰ ۱۲٬٤٤۷ ۱٬٤۳۱ ۲۱٬٦٤٥ ۸٤٬۹۳۲ تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة 

 ۳٬۱۰۰٬٤٤٦  ۳٬۱۰۰٬٤٤٦ ۱٦٬٦٦۷ ۳٬۰٥۷٬۹۳٥ ٥٬۲٤۱ ۲۰٬٥۸۱ ۲۲ التأمین من إجمالي المطالبات تحت التسویة حصة معیدي 
 ۳۲۷٬۷۲٤  ۳۲۷٬۷۲٤ ٤٬٥۲۷ ۲۸٥٬۸۱٥ - ۱۳٬۰۱۷ ۲٤٬۳٦٥ مبلغ عنھاالحصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة وغیر 

 ۷۱٥٬۹٥۹  ۷۱٥٬۹٥۹ ٤٬۱۰٥ ٦٥۹٬۹۰۳ - - ٥۱٬۹٥۱ حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة
         : الموجودات غیر الموزعة

واستثمارات في شركة مستثمر   ات عقاریةتشمل استثمار(استثمارات 
  /ات متاحة للبیع وودائع مضاربة  فیھا بطریقة حقوق الملكیة واستثمار

 ٦٬٤۰۳٬۸۳۸ ۳٬۲۸۹٬۹۹۲ ۳٬۱۱۳٬۸٤٦      ) مرابحة وإیرادات استثمارات مستحقة
 ۱٬٤۹٥٬۸۹٤  ۱٬٤۹٥٬۸۹٤      ذمم مدینة، صافي 

 ۱٬۳۰٦٬٥٥۰ ۹٬۱٤۹ ۱٬۲۹۷٬٤۰۱      نقد وما في حكمھ ال
 ٦۳٥٬٥۱٥ ۱۲۷٬٥۱۳ ٥۰۸٬۰۰۲      موجودات أخرى غیر موزعة 

 ۱٤٬۱۱٤٬٤۸٥ ۳٬٤۲٦٬٦٥٤ ۱۰٬٦۸۷٬۸۳۱      موجودات  إجمالي ال
         

         المطلوبات 
 ٥٬۰۰٦  ٥٬۰۰٦ ٥٬۰۰٦ - - - - إحتیاطي أنشطة تكافل 

 ۳٬٦۸٤٬۸۹۱  ۳٬٦۸٤٬۸۹۱ ۱۷٬٦۷٤ ۳٬۱۹۳٬۳۱۹ ۲۰٬۸۸٤ ۱۹٦٬٦۲٥ ۲٥٦٬۳۸۹ إجمالي المطالبات تحت التسویة 
 ۱٬۹۲٥٬٥۸٤  ۱٬۹۲٥٬٥۸٤ ٤٬۹۱٥ ۳۰۹٬٦۸۸ ۱۳٬٥۹۷ ۱٦۱٬٤۳۸ ۱٬٤۳٥٬۹٤٦ عنھامبلغ الاحتیاطیات المطالبات المتكبدة وغیر 

 ۲٬۸۳۰  ۲٬۸۳۰ ۳٤ ۲٬۷۹٦ - - - احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ٤۳٬۳۲۳  ٤۳٬۳۲۳ ۸۸۲ ٤۱٬۱۷۰ - - ۱٬۲۷۱ دخل عمولة غیر مكتسب 

 ۳٬۸۲٦٬۱۱۹  ۳٬۸۲٦٬۱۱۹ ٤٬۸۰۸ ۷۱٤٬۹۷٦ ۲٦٬٦٤٦ ۳۲٥٬۹۷۸ ۲٬۷٥۳٬۷۱۱ إجمالي األقساط غیر المكتسبة 
         : موزعةالمطلوبات غیر ال

 ٥۲۳٬۸۲۰  ٥۲۳٬۸۲۰      أرصدة معیدي التأمین الدائنة
 ۱٬٦۰۳٬۲۲۳ ۲٦۸٬٦۳۸ ۱٬۳۳٤٬٥۸٥      مطلوبات أخرى غیر موزعة  

 ۱۱٬٦۱٤٬۷۹٦ ۲٦۸٬٦۳۸ ۱۱٬۳٤٦٬۱٥۸      إجمالي المطلوبات  
 
 

 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٥۲ - 

 المعلومات اإلضافیة .۳۲
 قائمة المركز المالي الموحدة  )أ

 
 

 م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في   م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في  

 عملیات التأمین 
عملیات 

 اإلجمالي المساھمین
 

 عملیات التأمین
عملیات 
 اإلجمالي المساھمین

 بآالف الریاالت السعودیة 
        الموجودات

   ۱۲٥٬۰۰۰    ۱۲٥٬۰۰۰      -     ۱۲٥٬۰۰۰   ۱۲٥٬۰۰۰ - ودیعة نظامیة
  ۲٬٥۱۳   ۲٬٥۱۳      -    ۲٬۷۷٤  ۲٬۷۷٤ - ستحق من الودیعة النظامیةدخل م

 ۲۰٦٬٥٥۳     -    ۲۰٦٬٥٥۳    ۱۹۱٬۸٥۱     -   ۱۹۱٬۸٥۱ ممتلكات ومعدات، صافي
  ۳٬۹۷۱      -   ۳٬۹۷۱    ۷٬۷۰۸     -  ۷٬۷۰۸ موجودات غیر ملموسة

  ٦۳٬٤۲۷     -   ٦۳٬٤۲۷    ٦۲٬۱۳۸     -   ٦۲٬۱۳۸ ات عقاریةاستثمار
استثمارات في شركات مستثمر 

   ۱۰۱٬٥۲۰    ۹۱٬۱٦۲    ۱۰٬۳٥۸     ۸٥٬۳۱۹   ۸٥٬۳۱۹     - فیھا بطریقة حقوق الملكیة
  ۲٬۷٤٦٬۷٤۸   ۱٬۲۳٥٬۲۲٤   ۱٬٥۱۱٬٥۲٤    ۳٬۰۱۸٬٥٦٦   ۹۹۹٬۹۰۲  ۲٬۰۱۸٬٦٦٤ استثمارات متاحة للبیع

  ۳٬٥۳۹٬۳۷٦   ۱٬۹٦۱٬٤٦٤   ۱٬٥۷۷٬۹۱۲    ۳٬۱۳٤٬۹۳۲  ۱٬۸٤۳٬٤٦۷  ۱٬۲۹۱٬٤٦٥ مرابحة /ودائع مضاربة 
إلى عملیات  /مستحق من 

     -  ) ۷٥۸٬٥٥۸(    ۷٥۸٬٥٥۸       -   ۲۷٬۰۹۱ ) ۲۷٬۰۹۱( المساھمین
مدفوعة مقدماً  مصاریف

 ۲٤۳٬۹۱۲     -  ۲٤۳٬۹۱۲  ٦۱٦٬۸۹٥     - ٦۱٦٬۸۹٥ وموجودات أخرى
  ۷٬۷۱٤      -   ۷٬۷۱٤     ۱۲٬۷۲۳     -   ۱۲٬۷۲۳ أقساط فائض خسارة مؤجلة
   ۱۲۰٬۸٤٥      -    ۱۲۰٬۸٤٥     ۱۳٤٬۷۲٤     -   ۱۳٤٬۷۲٤ تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة

حصة معیدي التأمین من 
  ۳٬۱۰۰٬٤٤٦     -  ۳٬۱۰۰٬٤٤٦   ۱٬۹٦۲٬٥۷۰     -  ۱٬۹٦۲٬٥۷۰ المطالبات تحت التسویة

حصة معیدي التأمین من 
مبلغ الالمطالبات المتكبدة وغیر 

   ۳۲۷٬۷۲٤     -   ۳۲۷٬۷۲٤    ۲۸۹٬۷۸٤     -   ۲۸۹٬۷۸٤ عنھا
حصة معیدي التأمین من األقساط 

   ۷۱٥٬۹٥۹     -   ۷۱٥٬۹٥۹    ٦۸۳٬٦۹۸     -   ٦۸۳٬٦۹۸ غیر المكتسبة
 ۱٬٤۹٥٬۸۹٤     -  ۱٬٤۹٥٬۸۹٤  ۳٬٤۸۰٬٥٥۳     - ۳٬٤۸۰٬٥٥۳ ذمم مدینة، صافي

  ٦٬۳۳۳   ۲٬۱٤۲   ٤٬۱۹۱    ۲٬۳۹۷  ۱٬۰٦٤  ۱٬۳۳۳ إیرادات استثمار مستحقة
  ۱٬۳۰٦٬٥٥۰   ۹٬۱٤۹   ۱٬۲۹۷٬٤۰۱     ٤٤٥٬۷۹٤   ۱۰۸٬٤۳٥   ۳۳۷٬۳٥۹ نقد وما في حكمھال

  ۱٤٬۱۱٤٬٤۸٥  ۲٬٦٦۸٬۰۹٦   ۱۱٬٤٤٦٬۳۸۹  ۱٤٬۲٥۷٬٤۲٦  ۳٬۱۹۳٬۰٥۲ ۱۱٬۰٦٤٬۳۷٤ إجمالي الموجودات
        

        المطلوبات
 ۳٤٬۲۸۳ - ۳٤٬۲۸۳    ۸٤٬۸۹۳  -   ۸٤٬۸۹۳ توزیعات الفائض الدائنة

 ۱۲۹٬٤۸۰ - ۱۲۹٬٤۸۰    ۱۳٤٬۹۹۰ -   ۱۳٤٬۹۹۰ امات المنافع المحددةالتز
على الودیعة  ایرادات مستحقة

 ۲٬٥۱۳ ۲٬٥۱۳ -   ۲٬۷۷٤  ۲٬۷۷٤ - النظامیة
 مصاریفمطالبات دائنة و

 ۱٬۱۷٤٬۹۸۲ ٤٬۱٦۰ ۱٬۱۷۰٬۸۲۲  ۱٬۷۳۷٬۳٥۲  ٤٬۰۸۱ ۱٬۷۳۳٬۲۷۱ مستحقة ومطلوبات أخرى
 - - -    ٤۰۱٬۹۹۸ -   ٤۰۱٬۹۹۸ روض قصیرة األجلق

 ٥٬۰۰٦ - ٥٬۰۰٦   ۳٬٥٤٤ -  ۳٬٥٤٤ إحتیاطي أنشطة تكافل
 ۳٬٦۸٤٬۸۹۱ - ۳٬٦۸٤٬۸۹۱   ۲٬٥۱٦٬٦٥۲ -  ۲٬٥۱٦٬٦٥۲ إجمالي المطالبات تحت التسویة  

اطیات المطالبات المتكبدة احتی
 ۱٬۹۲٥٬٥۸٤ - ۱٬۹۲٥٬٥۸٤   ۱٬٥٤۹٬۳٥۰ -  ۱٬٥٤۹٬۳٥۰ مبلغ عنھاالوغیر 

 ۲٬۸۳۰ - ۲٬۸۳۰    ٥۲٬٤۰۱ -   ٥۲٬٤۰۱ احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ٤۳٬۳۲۳ - ٤۳٬۳۲۳    ۳۷٬٥۳۸ -   ۳۷٬٥۳۸ عمولة غیر مكتسبدخل 
 ۳٬۸۲٦٬۱۱۹ - ۳٬۸۲٦٬۱۱۹   ٤٬۳۱۹٬۳۷۸ -  ٤٬۳۱۹٬۳۷۸ لي األقساط غیر المكتسبةإجما

 ٥۲۳٬۸۲۰ - ٥۲۳٬۸۲۰    ۲٥٤٬٥٥۹ -   ۲٥٤٬٥٥۹ ة معیدي التأمین الدائنةأرصد
 ٦٬٤۱۱ ٦٬٤۱۱ -   ٦٬٤۱۱ ٦٬٤۱۱     - توزیعات أرباح مستحقة

 ۲٥٥٬٥٥٤ ۲٥٥٬٥٥٤ -  ۳٤٦٬۲۲٤ ۳٤٦٬۲۲٤     - زكاة مستحقة
 ۱۱٬٦۱٤٬۷۹٦ ۲٦۸٬٦۳۸ ۱۱٬۳٤٦٬۱٥۸  ۱۱٬٤٤۸٬۰٦٤ ۳٥۹٬٤۹۰ ۱۱٬۰۸۸٬٥۷٤ إجمالي المطلوبات

        

        حقوق الملكیة
  ۱٬۲٥۰٬۰۰۰   ۱٬۲٥۰٬۰۰۰      -    ۱٬۲٥۰٬۰۰۰  ۱٬۲٥۰٬۰۰۰ - رأس المال

 ۱٬۰٦٥٬٥۱۷ ۱٬۰٦٥٬٥۱۷     -   ۱٬۱٤٤٬۱۸۳ ۱٬۱٤٤٬۱۸۳ - احتیاطي نظامي
احتیاطي القیمة العادلة 

   ۱٦۷٬٤۷۲    ٥۲٬۷۰۱    ۱۱٤٬۷۷۱     ۸۹٬٥۳٦   ۹۳٬٤۷٥ ) ۳٬۹۳۹( لالستثمارات
 ) ۱٤٬٥٤۰(      -  ) ۱٤٬٥٤۰(   ) ۲۰٬۲٦۱(     -            ) ۲۰٬۲٦۱( إعادة قیاس التزام المنافع المحددة

 ۳۱٬۲٤۰ ۳۱٬۲٤۰     -   ۳٤٥٬۹۰٤ ۳٤٥٬۹۰٤ - األرباح المبقاة
 ۲٬٤۹۹٬٦۸۹ ۲٬۳۹۹٬٤٥۸  ۱۰۰٬۲۳۱  ۲٬۸۰۹٬۳٦۲ ۲٬۸۳۳٬٥٦۲ ) ۲٤٬۲۰۰( الملكیة إجمالي حقوق

إجمالي المطلوبات وحقوق 
 ۱٤٬۱۱٤٬٤۸٥ ۲٬٦٦۸٬۰۹٦ ۱۱٬٤٤٦٬۳۸۹  ۱٤٬۲٥۷٬٤۲٦ ۳٬۱۹۳٬۰٥۲ ۱۱٬۰٦٤٬۳۷٤ الملكیة



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٥۳ - 

 )یتبع(المعلومات اإلضافیة    -۳۲
 

 قائمة الدخل الموحدة   )ب

 
 

 م۲۰۱۹  م۲۰۲۰ 

 اإلجمالي عملیات المساھمین  عملیات التأمین 
 

 عملیات التأمین
عملیات  
 اإلجمالي  المساھمین

 بآالف الریاالت السعودیة 
        اإلیرادات

إجمالي أقساط التأمین 
  ۸٬۳۷٥٬۸٦۰    ۸٬۳۷٥٬۸٦۰    ۹٬۰٦۱٬۷٦۸    ۹٬۰٦۱٬۷٦۸  المكتتبة

 )۱٬٦٥۰٬۱۸۸(   )۱٬٦٥۰٬۱۸۸(   )۱٬٤۷۸٬۳٤٦(  )۱٬٤۷۸٬۳٤٦( إعادة التأمین المسند
 )۲۰٬۳۱٤(   )۲۰٬۳۱٤(   )۲۲٬۱۸٤(  )۲۲٬۱۸٤( أقساط فائض الخسارة 

  ٦٬٦٦٦    ٦٬٦٦٦    ٦٬٦٦۷   ٦٬٦٦۷ إیرادات رسوم من التكافل 
  ٦٬۷۱۲٬۰۲٤    ٦٬۷۱۲٬۰۲٤    ۷٬٥٦۷٬۹۰٥   ۷٬٥٦۷٬۹۰٥ تبةصافي األقساط المكت

التغییرات في األقساط غیر  
  ۱٦٥٬۲۹٤    ۱٦٥٬۲۹٤   )٥۲٥٬٥۲۰(  )٥۲٥٬٥۲۰( المكتسبة، صافي

  ٦٬۸۷۷٬۳۱۸    ٦٬۸۷۷٬۳۱۸    ۷٬۰٤۲٬۳۸٥   ۷٬۰٤۲٬۳۸٥ صافي األقساط المكتسبة 
  ۱۲۲٬٤۳۸    ۱۲۲٬٤۳۸    ۱۱٦٬۷۲٦   ۱۱٦٬۷۲٦ عموالت إعادة التأمین

  ۱۰٬٥۳۰    ۱۰٬٥۳۰    ٦٬۸۸۹   ٦٬۸۸۹ إیرادات اكتتاب أخرى  
  ۷٬۰۱۰٬۲۸٦    ۷٬۰۱۰٬۲۸٦    ۷٬۱٦٦٬۰۰۰   ۷٬۱٦٦٬۰۰۰ إجمالي اإلیرادات

        االكتتاب مصاریفتكالیف و
  ٦٬۹٥٥٬۸۳۳    ٦٬۹٥٥٬۸۳۳    ٦٬۸۷٦٬۷۰٤   ٦٬۸۷٦٬۷۰٤ إجمالي المطالبات المدفوعة

متكبدة متعلقة   مصاریف
  ۱۹٬۳۲٥    ۱۹٬۳۲٥    ٥۷٬۷۳٦   ٥۷٬۷۳٦ بالمطالبات 

حصة معیدي التأمین من 
 )۱٬۳۰۲٬۳٤۲(   )۱٬۳۰۲٬۳٤۲(   )۱٬۱۲۷٬۳۸۱(  )۱٬۱۲۷٬۳۸۱( المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات والمزایا  
  ٥٬٦۷۲٬۸۱٦    ٥٬٦۷۲٬۸۱٦    ٥٬۸۰۷٬۰٥۹   ٥٬۸۰۷٬۰٥۹ األخرى المدفوعة 

في المطالبات تحت   التغیرات
  ۳۹٬۰۹۸    ۳۹٬۰۹۸   )۳۰٬۳٦۳(  )۳۰٬۳٦۳( التسویة، صافي

المطالبات  التغیرات في  
المتكبدة وغیر المبلّغ عنھا،  

  ۱۰٥٬٥۱٤    ۱۰٥٬٥۱٤   )۳۳۸٬۲۹٤(  )۳۳۸٬۲۹٤( صافي
التغیرات في احتیاطي عجز  

 )٤٬٤٤۲(   )٤٬٤٤۲(    ٤۹٬٥۷۱   ٤۹٬٥۷۱ أقساط التأمین
البات والمزایا  صافي المط

  ٥٬۸۱۲٬۹۸٦    ٥٬۸۱۲٬۹۸٦    ٥٬٤۸۷٬۹۷۳   ٥٬٤۸۷٬۹۷۳ األخرى المتكبدة
التغیرات في احتیاطیات  

 )۳٬٦۸٤(   )۳٬٦۸٤(   )۱٬٤٦۲(  )۱٬٤٦۲( أنشطة التكافل 
  ۳٥۹٬۹۷۳    ۳٥۹٬۹۷۳    ۳۹۸٬٥٦۷   ۳۹۸٬٥٦۷ تكالیف اكتتاب وثائق التأمین

  ۱۳٬٦۷۸    ۱۳٬٦۷۸    ۱۲۹٬۹٥۳   ۱۲۹٬۹٥۳ اكتتاب أخرى  مصاریف
  ٥۷٬۳۷۸    ٥۷٬۳۷۸    ۱٤۲٬٥۳٥   ۱٤۲٬٥۳٥ توزیعات حصة التأمین

  مصاریفإجمالي تكالیف و
  ٦٬۲٤۰٬۳۳۱    ٦٬۲٤۰٬۳۳۱    ٦٬۱٥۷٬٥٦٦   ٦٬۱٥۷٬٥٦٦ االكتتاب

 ۷٦۹٬۹٥٥  ۷٦۹٬۹٥٥  ۱٬۰۰۸٬٤۳٤  ۱٬۰۰۸٬٤۳٤ صافي دخل االكتتاب
إیرادات ) / مصاریف(

        خرىتشغیلیة أ
 )٥۷۷٬۲٥۳(  )۸٬۱٥۰(  )٥٦۹٬۱۰۳(   )٦۲۸٬۱٦۲( )٥٬۹۹۷( )٦۲۲٬۱٦٥(  عمومیة وإداریة مصاریف

مخصص الدیون المشكوك  
 )۲۸٬۸٤٤(      -  )۲۸٬۸٤٤(   )٤۹٬۱۹۹(     - )٤۹٬۱۹۹(  تحصیلھافي 

  ۲۲۱٬۰۳۳   ۷۳٬۰٤٥   ۱٤۷٬۹۸۸    ۲۰۸٬۷۹۲  ٥۱٬۳۰٥  ۱٥۷٬٤۸۷ إیرادات استثمار، صافي
حصة الربح من  

االستثمارات في شركة  
مستثمر فیھا بطریقة حقوق  

  ۳۱٬۱٦۰   ۲۸٬۷۲۳   ۲٬٤۳۷    ۱٥٬۰٤٤  ۱٥٬۱٥۲ )۱۰۸(  الملكیة، صافي
االنخفاض في قیمة  

     )٤٬۸۱۲( )۲٬۱۷٥( )۲٬٦۳۷(  االستثمارات المتاحة للبیع 
 ۲۰٬۳۹۷     - ۲۰٬۳۹۷   ۱٤٬۹۷۲  ٦۸۰  ۱٤٬۲۹۲ إیرادات أخرى، صافي 

العائد  السنة قبل دخل صافي 
  ٤۳٦٬٤٤۸   ۹۳٬٦۱۸   ۳٤۲٬۸۳۰    ٥٦٥٬۰٦۹  ٥۸٬۹٦٥   ٥۰٦٬۱۰٤ الزكاة و

الفائض المحول إلى عملیات  
     -   ۳۰۸٬٥٤۷  )۳۰۸٬٥٤۷(       -  ٤٥٥٬٤۹٤ )٤٥٥٬٤۹٤(  المساھمین 

  ٤۳٦٬٤٤۸   ٤۰۲٬۱٦٥   ۳٤٬۲۸۳    ٥٦٥٬۰٦۹  ٥۱٤٬٤٥۹  ٥۰٬٦۱۰ لسنة قبل الزكاة ا دخلصافي 
 )۷٤٬٥۷۹( )۷٤٬٥۷۹( -  )۱۲۱٬۱۲۹( )۱۲۱٬۱۲۹( - الزكاة المحملة للسنة 

العائد  السنة بعد دخل صافي 
 ۳٦۱٬۸٦۹ ۳۲۷٬٥۸٦ ۳٤٬۲۸۳  ٤٤۳٬۹٤۰ ۳۹۳٬۳۳۰ ٥۰٬٦۱۰ الزكاة و



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٥٤ - 

 )یتبع(المعلومات اإلضافیة  -۳۲
 

 قائمة الدخل الشامل الموحدة  )ب
 

  

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰  

عملیات   
 التأمین 

ات  عملی
 اإلجمالي  المساھمین 

عملیات  
 التأمین

عملیات 
 اإلجمالي  المساھمین

 بآالف الریاالت السعودیة  
 ۳٦۱٬۸٦۹ ۳۲۷٬٥۸٦    ۳٤٬۲۸۳  ٤٤۳٬۹٤۰ ۳۹۳٬۳۳۰ ٥۰٬٦۱۰ الزكاة و العائدالسنة بعد  دخلصافي 

        
                : الدخل الشامل اآلخر

مة  لن یعاد تحویلھا مرة أخرى إلى قائ
        : الدخل الموحدة في سنوات الحقة
         )۲٬۳۱٤(     - )۲٬۳۱٤(  ) ٥٬۷۲۱( - ) ٥٬۷۲۱( إعادة قیاس التزام المنافع المحددة 

إلى قائمة  سیعاد تحویلھا مرة أخرى 
        : الدخل الموحدة في سنوات الحقة

        استثمارات متاحة للبیع 
 ۳۳٦٬۷٥۲ ۱٤۳٬۳۷٥ ۱۹۳٬۳۷۷  ) ۲۷٬۸۸٤(   ٤۱٬۱۲۷ ) ٦۹٬۰۱۱( لة  صافي التغیر في القیمة العاد -
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة الدخل   -

   ٤۰۱ ) ٤۹٬٦۹۹( الموحدة 
        

)٤۹٬۲۹۸ (  -     ۲۷٬۹۹۱ ۲۷٬۹۹۱ 
        

الحصة من الدخل الشامل اآلخر  
للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق  

 ۱٬٤٥۳ ۱٬٤٥۳     -  ) ۷٥٤( ) ۷٥٤( - الملكیة
 ۷۲٥٬۷٥۱ ٥۰۰٬٤۰٥ ۲۲٥٬۳٤٦  ۳٦۰٬۲۸۳ ٤۳٤٬۱۰٤ ) ۷۳٬۸۲۱( إجمالي الدخل الشامل للسنة 

        
        : التسویات

العائد إلى عملیات  صافي الربح :  یخصم
التأمین المحول إلى توزیعات الفائض 

 )۳٤٬۲۸۳(    ) ٥۰٬٦۱۰(   الدائنة
 ٦۹۱٬٤٦۸    ۳۰۹٬٦۷۳   إجمالي الدخل الشامل للسنة 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٥٥ - 

 )یتبع(المعلومات اإلضافیة  -۳۲
 قائمة التدفقات النقدیة الموحدة     )ج

 
 
 
 
 
 

 م ۲۰۱۹  م ۲۰۲۰  

 عملیات التأمین 
عملیات 

 اإلجمالي المساھمین
عملیات  

 التأمین
عملیات 
 اإلجمالي المساھمین

 بآالف الریاالت السعودیة 
        :األنشطة التشغیلیة

المساھمین قبل ى العائد إلالسنة دخل صافي 
 ٤۰۲٬۱٦٥ ٤۰۲٬۱٦٥ -  ٥۱٤٬٤٥۹ ٥۱٤٬٤٥۹ - الزكاة

        :لبنود غیر النقدیةتعدیالت على ا
 ۳٤٬۲۸۳ - ۳٤٬۲۸۳  ٥۰٬٦۱۰ - ٥۰٬٦۱۰ العائد إلى عملیات التأمین دخلصافي ال
 ۲٤٬٤٤۹ - ۲٤٬٤٤۹  ۲۹٬٤٤٥ - ۲۹٬٤٤٥ استھالك

 ٦٬۱۲۸ - ٦٬۱۲۸  ۱٬۰٥۷ - ۱٬۰٥۷ إطفاء موجودات غیر ملموسة
 ۳٦ - ۳٦  - - - خسارة من بیع ممتلكات ومعدات

دیون مشكوك ) رد مخصص( /مخصص 
 ) ۷٬۸۹۸( - ) ۷٬۸۹۸(  ٤۹٬۱۹۹ - ٤۹٬۱۹۹ في تحصیلھا 

 ) ۲٥۲٬۸٥۲( ) ۱۰٤٬۸٦٤( ) ۱٤۷٬۹۸۸(  ) ۱٦۳٬۳۰۲( ) ٥۸٬۱٥۱( ) ۱۰٥٬۱٥۱( دخل توزیعات األرباح والعموالت
 ۲۷٬۹۹۱ ۲۷٬۹۹۱ -  ) ٥٤٬۱۱۰( ) ۱٬۷۷٤( ) ٥۲٬۳۳٦( اتستثماراالالخسارة من بیع )/الربح(

االستثمارات المتاحة االنخفاض في قیمة 
 - - -  ٤٬۸۱۲ ۲٬۱۷٥ ۲٬٦۳۷ للبیع

 - - -  ۱٬۹۹۸ - ۱٬۹۹۸ تكلفة تمویل
حصة الربح من االستثمارات في شركات 
 ) ۳۱٬۱٦۰( ) ۲۸٬۷۲۳( ) ۲٬٤۳۷(  ) ۱٥٬۰٤٤( ) ۱٥٬۱٥۲( ۱۰۸ مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة، صافي

 ۱۲٬۸۳۲ - ۱۲٬۸۳۲  ۱٤٬۲٥٥ - ۱٤٬۲٥٥ مخصص التزامات المنافع المحددة
 )۸٬۱۷۸ ( ٤٤۱٬٥٥۷ ٤۳۳٬۳۷۹  )۸۰٬٥۹٥ ( ۲۹٦٬٥٦۹ ۲۱٥٬۹۷٤ 

التغیرات في الموجودات والمطلوبات 
        :التشغیلیة

 ۱۷٬۱۷٦ - ۱۷٬۱۷٦  ) ۳۷۲٬۹۸۳( - ) ۳۷۲٬۹۸۳( مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصاریف
 ۱٬۰٦۱ - ۱٬۰٦۱  ) ٥٬۰۰۹( - ) ٥٬۰۰۹( أقساط فائض خسارة مؤجلة
 ۹٬۸۰٦ - ۹٬۸۰٦  ) ۱۳٬۸۷۹( - ) ۱۳٬۸۷۹( تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة

حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت 
 ) ۳۷٤٬٦۳۷( - ) ۳۷٤٬٦۳۷(  ۱٬۱۳۷٬۸۷٦ - ۱٬۱۳۷٬۸۷٦ التسویة

حصة معیدي التأمین من المطالبات المتكبدة 
 ) ۱۳٥٬۸۸۷( - ) ۱۳٥٬۸۸۷(  ۳۷٬۹٤۰ - ۳۷٬۹٤۰ مبلغ عنھاالیر وغ

حصة معیدي التأمین من األقساط غیر 
 ) ۱۷۱٬۱۲۰( - ) ۱۷۱٬۱۲۰(  ۳۲٬۲٦۱ - ۳۲٬۲٦۱ المكتسبة

 ۲۹٬۹۹۱ - ۲۹٬۹۹۱  ) ۲٬۰۳۳٬۸٥۸( - ) ۲٬۰۳۳٬۸٥۸( ذمم مدینة، صافي
 ٤۲۹٬۱۰۰ - ٤۲۹٬۱۰۰  ) ۲٦۹٬۲٦۱( - ) ۲٦۹٬۲٦۱( أرصدة معیدي التأمین الدائنة

 ٥٬۸۲٦ - ٥٬۸۲٦  ٤۹۳٬۲٥۹ - ٤۹۳٬۲٥۹ المكتسبةإجمالي األقساط غیر 
 ٤٬۰۲٤ - ٤٬۰۲٤  ) ٥٬۷۸٥( - ) ٥٬۷۸٥( دخل عمولة غیر مكتسب

 ٤۱۳٬۷۳٥ - ٤۱۳٬۷۳٥  ) ۱٬۱٦۸٬۲۳۹( - ) ۱٬۱٦۸٬۲۳۹( إجمالي المطالبات تحت التسویة 
مبلغ الاحتیاطیات المطالبات المتكبدة وغیر 

 ۲٤۱٬٤۰۱ - ۲٤۱٬٤۰۱  ) ۳۷٦٬۲۳٤( - ) ۳۷٦٬۲۳٤( عنھا
 ) ٤٬٤٤۲( - ) ٤٬٤٤۲(  ٤۹٬٥۷۱ - ٤۹٬٥۷۱ احتیاطي عجز أقساط التأمین

 ) ۳٬٦۸٤( - ) ۳٬٦۸٤(  ) ۱٬٤٦۲( - ) ۱٬٤٦۲( إحتیاطي أنشطة تكافل
مستحقة  مصاریفمطالبات دائنة و

 ) ۳۳۹٬۷٤۱( ) ۳٬٦٦۲( ) ۳۳٦٬۰۷۹(  ٥٦۲٬۳۷۰ ) ۷۹( ٥٦۲٬٤٤۹ ومطلوبات أخرى
 (۱٬۹٤۱٬٥۳۲) ٤٤۱٬٤۷۸ )۱٬٥۰۰٬۰٤٥٬٦  ) ٥٤۷٦ ۲۹۲٬۹۰۷ ۳۳۸٬٥۸۳ 

 ) ٥٦٬۱۰٥( ) ٥٦٬۱۰٥( -  ) ۳۰٬٤٥۹( ) ۳۰٬٤٥۹( - زكاة مدفوعة خالل السنة
 ) ۱۸٬۹٤۲( - ) ۱۸٬۹٤۲(  ) ۱٤٬٤٦٦( - ) ۱٤٬٤٦٦( التزامات المنافع المحددة المدفوعة

)/ المستخدم في(صافي التدفقات النقدیة 
 ۲٦۳٬٥۳٦ ۲۳٦٬۸۰۲ ۲٦٬۷۳٤  ) ۱٬٥٤٤٬۹۷۹( ٤۱۱٬۰۱۹ (۱٬۹٥٥٬۹۹۸) الناتج من األنشطة التشغیلیة



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٥٦ - 

 )یتبع(المعلومات اإلضافیة  -۳۲
 

 )یتبع(قائمة التدفقات النقدیة الموحدة  )ج
 

 
 

 م ۲۰۱۹  م ۲۰۲۰  

 عملیات التأمین 
عملیات 

 اإلجمالي المساھمین
 

 عملیات التأمین
عملیات 
 اإلجمالي المساھمین

 یةالسعودبآالف الریاالت  
        :األنشطة االستثماریة

المتحصل من بیع استثمارات متاحة 
 ۱٬٤۲۳٬٦٥۲ ۹۹۲٬۸٦٥ ٤۳۰٬۷۸۷  ۲٬۱۸۰٬۷٥٦ ۹٦۹٬٥۳٥ ۱٬۲۱۱٬۲۲۱ للبیع

 ) ۹۲۸٬٥۱۸( ) ٤۱٤٬٤۹۱( ) ٥۱٤٬۰۲۷(  ) ۲٬٤۷۰٬۲۰۸( ) ٦۹۳٬۰۸٦( ) ۱٬۷۷۷٬۱۲۲( شراء استثمارات متاحة للبیع
المتحصل من استحقاق ودائع 

 ۹٬٥۹۷٬٥۰۲ ٤٬۲٥۳٬۰٦۸ ٥٬۳٤٤٬٤۳٤  ۱۰٬٦۹۷٬٤۱٦ ٥٬۷۲۳٬۷٤۷ ٤٬۹۷۳٬٦٦۹ لمرابحةا /المضاربة 
 /إیداع في ودائع المضاربة 

 ) ۱۰٬۸۹۷٬۷٥۳( ) ٥٬۳٦۲٬۹۰۷( ) ٥٬٥۳٤٬۸٤٦(  ) ۱۰٬۲۹۲٬۹۷۲( ) ٥٬٦۰٥٬۷٥۰( ) ٤٬٦۸۷٬۲۲۲( المرابحة
دخل توزیعات األرباح والعموالت 

 ۲٤٦٬٥۱۹ ۱۰۲٬۷۲۲ ۱٤۳٬۷۹۷  ۱٦۷٬۲۳۸ ٥۹٬۲۲۹ ۱۰۸٬۰۰۹ ةمستلمال
توزیعات أرباح مستلمة من 

استثمارات في شركات مستثمر فیھا 
 ۲٦٬۲۰۹ ۲٦٬۲۰۹ -  ۲۰٬۲٤۱ ۲۰٬۲٤۱ - بطریقة حقوق الملكیة 

 ) ۱۸٬۳۷۱( - ) ۱۸٬۳۷۱(  ) ۱۳٬٤٥٤( - ) ۱۳٬٤٥٤( شراء ممتلكات ومعدات
 ) ٦٬٤٦٦( - ) ٦٬٤٦٦(  ) ٤٬۷۹٤( - ) ٤٬۷۹٤( شراء موجودات غیر ملموسة

دفقات النقدیة صافي الت
الناتجة من )/ المستخدمة في(

 ) ٥٥۷٬۲۲٦( ) ٤۰۲٬٥۳٤( ) ۱٥٤٬٦۹۲(  ۲۸٤٬۲۲۳ ٤۷۳٬۹۱٦ ) ۱۸۹٬٦۹۳( األنشطة االستثماریة
        

        :األنشطة التمویلیة
قصیرة المتحصل من قروض 

 - - -  ٤۰۰٬۰۰۰  ٤۰۰٬۰۰۰ األجل
 - ) ۳۰۸٬۱۰۱( ۳۰۸٬۱۰۱   ) ۷۸٥٬٦٤۹( ۷۸٥٬٦٤۹ مستحق للشركاء

صافي التدفقات النقدیة الناتجة 
األنشطة ) المستخدمة في(/من

 - ) ۳۰۸٬۱۰۱( ۳۰۸٬۱۰۱  ٤۰۰٬۰۰۰ ) ۷۸٥٬٦٤۹( ۱٬۱۸٥٬٦٤۹ التمویلیة
         

صافي التغیر في النقد وما في 
 ) ۲۹۳٬٦۹۰( ) ٤۷۳٬۸۳۳( ۱۸۰٬۱٤۳  ) ۸٦۰٬۷٥٦( ۹۹٬۲۸٦ ) ۹٦۰٬۰٤۲( خالل السنةحكمھ 

 ۱٬٦۰۰٬۲٤۰ ٤۸۲٬۹۸۲ ۱٬۱۱۷٬۲٥۸  ۱٬۳۰٦٬٥٥۰ ۹٬۱٤۹ ۱٬۲۹۷٬٤۰۱ بدایة السنة نقد وما في حكمھ فيال
 ۱٬۳۰٦٬٥٥۰ ۹٬۱٤۹ ۱٬۲۹۷٬٤۰۱  ٤٤٥٬۷۹٤ ۱۰۸٬٤۳٥ ۳۳۷٬۳٥۹ نقد وما في حكمھ في نھایة السنةال

        
        :معلومات إضافیة غیر نقدیة
التغیرات في القیمة العادلة 
 ۳٦٤٬۷٤۳ ۱۷۱٬۳٦٦ ۱۹۳٬۳۷۷  ) ۷۷٬۱۸۲( ٤۱٬٥۲۸ ) ۱۱۸٬۷۱۰( لالستثمارات المتاحة للبیع

من الدخل الشامل الشركة حصة 
اآلخر لالستثمارات في شركات 

 مستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة 
 - )۷٥٤ ( )۷٥٤ (  - ۱٬٤٥۳ ۱٬٤٥۳ 

خسارة من إعادة قیاس التزام 
 ) ۲٬۳۱٤( - ) ۲٬۳۱٤(  ) ٥٬۷۲۱( - ) ٥٬۷۲۱( المنافع المحددة

یف إلى استثمارات إعادة التصن
متاحة للبیع من استثمارات في 

مستثمر فیھا بطریقة حقوق شركات 
 - - -  ۱۰٬۲٥۰ - ۱۰٬۲٥۰ الملكیة



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٥۷ - 

 إدارة المخاطر -۳۳
 

 مخاطر التأمین  )أ
 

وتتمحور المـخاطر .  إن المـخاطر بموـجب عقود الـتأمین ھي مـخاطر وقوع ـحدث مؤمن علـیھ بـما في ذـلك ـعدم الـتأـكد من مبلغ وتوقـیت أي مـطالـبة ـناتـجة
ــركة   ـــیة التي تواجھـھا الشــ وھذا یـتأثر  . بموجب ھذه العقود في أن المـطالـبات الفعلـیة ودفـعات المزایا تتـجاوز القیـمة الدفتریة لمطلوبات الـتأمینالرئیســ

ــدة المطالبات والمزایا الفعلیة المدفوعة والتي تزید عن المزایا التي تم تقدیرھا في   ــاس والتطور الالحق للمطالبات بمدى تكرار المطالبات وشــ األســ
 .التطورطویلة األجل و

 
رضـة یتم تحسـین تباین المخاطر من خالل تنویع مخاطر الخسـارة لمحفظة كبیرة من عقود التأمین على أسـاس أن المحفظة األكثر تنوعاً تكون أقل ع

من خالل االختیار   كما یتم تحسین تباین المخاطر.  ائج غیر المتوقعةللتأثر في جمیع المجاالت بالتغیر في أي مجموعة فرعیة من المحفظة، وكذلك للنت 
 .والتطبیق الدقیق الستراتیجیة التأمین والمبادئ التوجیھیة وكذلك استخدام ترتیبات إعادة التأمین

 
ندة وفقاً للمعاھدة واألـساس االختیاري مع اختالف حدود االسـ  یتم تقدیر . تبقاء حـسب خطوط اإلنتاجیتم وضـع جزء كبیر من أعمال إعادة التأمین المـس

ابلة لالســترداد من معیدي التأمین بطریقة تتماشــى مع االفتراضــات المســتخدمة للتحقق من مزایا الوثیقة األســاســیة ویتم عرضــھا في قائمة المبالغ الق
 .المركز المالي الموحدة كموجودات إعادة تأمین

 
ــركة ترتیبات إعادة تأمین، إال ــرة تجاه حا ورغم أن لدى الش ــة بھا، وبالتالي ھناك تعرض أنھا ال تُعفى من التزاماتھا المباش ملي وثائق التأمین الخاص

 .ة التأمین ھذهائتماني یتعلق بإعادة التأمین المسندة، بالقدر الذي ال یتمكن فیھ أي معید تأمین من الوفاء بالتزاماتھ المفترضة بموجب ترتیبات إعاد
 

 تكرار وشدة المطالبات 
 

عوامل مثل الكوارث الطبیعیة والفیضانات واالضطرابات البیئیة واالقتصادیة والجویة وتركز المخاطر  یمكن أن یتأثر تكرار وشدة المطالبات بعدة 
رض حدت الشركة من مخاطرھا عن طریق ف . وتدیر الشركة ھذه المخاطر من خالل التدابیر المذكورة أعاله. وأعمال الشغب المدنیة وما إلى ذلك 

مثل األعاصیر والزالزل واألضرار (لك استخدام ترتیبات إعادة التأمین من أجل الحد من التعرض للكوارث  أقصى مبالغ للمطالبة على عقود معینة وكذ
الشركة في  ویتمحور الغرض من استراتیجیات التأمین وإعادة التأمین ھذه في الحد من التعرض للكوارث بناًء على رغبة ). الناجمة عن الفیضانات

 .  دارة تقبل المخاطر وفقاً لما تقرره اإل
 

 تركز مخاطر التأمین 
 

 .ویتم التركیز الرئیسي على قطاع التأمین الصحي. تراقب الشركة تركز مخاطر التأمین بشكل أساسي حسب فئات أعمال التأمین
 

خاطر الزالزل والفیضانات، بالنسبة لم.  تغطیھا في نفس الموقع الجغرافيتراقب الشركة تركز المخاطر من خالل إجراء تقییم للمخاطر المتعددة التي یتم  
وبالنسبة لمخاطر الحریق والممتلكات، یعتبر المبنى المحدد والمباني المجاورة لھ والتي من الممكن أن تتأثر بالحادثة .  تصنف مدینة كاملة كموقع واحد

سفینة واحدة تعتبر كخطر واحد عند تقییم تركز لمخاطر المتعددة التي یتم تغطیتھا في رحلة وبالمثل، بالنسبة للمخاطر البحریة، فإن ا. كموقع واحد
ً لتركز التعرض لمخاطر التأمین الفردیة والتراكمیة وتضع سیاسة إعادة التأمین الخاصة بھا للحد من مثل ھذه . المخاطر وتجري الشركة تقییما

 . التعرضات وجعلھا في مستویات مقبولة للشركة
 

ملكة العربیة السعودیة، وبالتالي، فإن جمیع مخاطر التأمین تتعلق بوثائق التأمین المكتتبة داخل المملكة  ونظراً ألن الشركة تمارس نشاطھا فقط في الم
 . العربیة السعودیة

 
 المصادر الرئیسیة لعدم التأكد عند تقدیر دفعات المطالبات المستقبلیة 

المركز المالي الموحدة بتقییم المطالبات قید التسویة، سواء تم اإلبالغ عنھا أم ال،  أكد من التقدیرات في تاریخ قائمة تتعلق المصادر الرئیسیة لعدم الت 
ویتعین على اإلدارة استخدام حكم كبیر عند تقدیر المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمین الناشئة عن . وتشمل تكالیف تسویة المطالبات المتوقعة

د ھذه التقدیرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما عالیة من تستن . المقدمة بموجب عقود التأمینالمطالبات 
ة تستخدم األحكام النوعی . الحكم وعدم التأكد، وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إلى تغییرات مستقبلیة في المطلوبات المقدرة

یھ االتجاھات السابقة في المستقبل، على سبیل المثال وقوع لمرة واحدة والتغیرات في عوامل السوق مثل الموقف العام لتقییم المدى الذي قد ال تطبق ف
 . كومیة على التقدیراتكما یستخدم الحكم لتقییم مدى تأثیر العوامل الخارجیة مثل القرارات القضائیة والتشریعات الح. للمطالبة والظروف االقتصادیة

 
  یجب عمل تقدیرات للتكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنھا بتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة والتكلفة النھائیة المتوقعة  وبشكل خاص،

 .  للمطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة
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 ) یتبع (مخاطر التأمین  ) أ
 الطریقة المستخدمة لتحدید االفتراضات 

األكثر المقصود من الطریقة المستخدمة في تحدید االفتراضات الحتساب احتیاطي المطالبات تحت التسویة ھو أن یؤدي إلى تقدیرات محایدة للنتیجة 
. التكھن بشكل مؤكد بالنتیجة المحتملة لمطالبة معینة والتكلفة النھائیة للمطالبات المبلغ عنھا  إن طبیعة العمل تجعل من الصعب جداً .  احتماالً أو المتوقعة 

م ویجري تقییم كل مطالبة مبلغ عنھا وذلك على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة ظروف المطالبة، والمعلومات المتوفرة من الجھات التي تقو
 . وتتم مراجعة تقدیرات الحالة بانتظام ویتم تحدیثھا كلما توافرت معلومات جدیدة. البات المماثلةطبالمعاینة واألدلة التاریخیة عن حجم الم

وفي مثل ھذه  یخضع تقدیر المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا بدرجة كبیرة لعدم التأكد مقارنة بتقدیر تكلفة سداد المطالبات المبلغ عنھا للشركة،
 . ویأخذ التقدیر بعین االعتبار طریقة اإلبالغ عن المطالبات السابقة وتفاصیل برامج إعادة التأمین.  ادث المطالبة متوفرةحالحالة، تكون المعلومات عن  

احتیاطي األقساط غیر المكتسبة واحتیاطي عجز األقساط  (تم تحدید مطلوبات أقساط التأمین بحیث أن مجموع مخصصات مطلوبات أقساط التأمین 
والمطالبات المستقبلیة المتوقعة والمحتمل حدوثھا لوثائق التأمین الساریة المفعول بتاریخ   مصاریفیكون كافیاً لخدمة ال)  ة المطلوباتی نتیجة اختبار كفا

خالل الفترة  یتم تحدید المطلوبات المستقبلیة المتوقعة باستخدام التقدیرات واالفتراضات المعتمدة التي تستند إلى الخبرة. قائمة المركز المالي الموحدة
 .  المنتھیة من العقود وتوقعات األحداث المستقبلیة والتي یعتقد بأنھا ستكون معقولة

 
 تحلیل الحساسیة 

ومع ذلك، فإن ھذه المبالغ غیر مؤكدة  . ترى الشركة أن المطلوبات الخاصة بمطلوبات عقود التأمین تحت التسویة في نھایة السنة سوف تكون كافیة
.  وتتأثر المطلوبات الخاصة بمطالبات التأمین بافتراضات مختلفة.  الفعلیة عن مطلوبات المطالبات الواردة في القوائم المالیة الموحدة  وقد تختلف الدفعات

 . ولم یكن من الممكن تحدید مدى تأثر كل متغیر من المتغیرات مثل التغییرات التشریعیة أو عدم التأكد في عملیة التقدیر
 

 :سیؤثر على الربح من عملیات التأمین كما یلي) بالصافي بعد خصم إعادة التأمین(في معدل المطالبة  ٪۱۰ي بنسبة ضإن التغییر االفترا

 مخاطر إعادة التأمین  )ب
 

ــیاق  ــركة خالل السـ ــأ عن مطالبات التأمین الكبیرة، تقوم الشـ لألعمال بإبرام االتفاقیات مع أطراف  االعتیاديلتقلیل المخاطر المالیة التي قد تنشـ
 .أخرى ألغراض إعادة التأمین

 
ركات إعادة التأمین ومتابعة ال ركة تقییماً للوضـع المالي لـش ركات إعادة التأمین، تجري الـش ائر كبیرة نتیجة إفالس ـش تركیز ولتقلیل تعرضـھا لخـس

 .شاطات أو الظروف االقتصادیة لمعیدي التأمینابھة والن على مخاطر االئتمان التي قد تنشأ في مناطق جغرافیة متش
 

ویمكن تلخیص الضوابط كما . یتم اختیار معیدي التأمین وفق المعاییر والتعلیمات التالیة المحددة من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنة إعادة التأمین
 :یلي

والذي یجب أال یقل عن  ) مثل ستاندرد آند بورز(رف بھا الحد األدنى لتصنیف االئتمان المقبول من قبل وكاالت التصنیف العالمیة المعت  -
BBB أو ما یعادلھا. 

 .سمعة شركات إعادة تأمین معینة -
 .عالقة العمل الحالیة أو السابقة مع معیدي التأمین -

ــیل ــركة بإجراء مراجعة تفصـ ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة  یة للقوة المالیة والخبرات اإلداریة والفنیة واألداء التاریخي، حیثما ینطبقكما تقوم الشـ
دیســـمبر  ۳۱كما في  . المتطلبات المحددة ســـابقاً من قبل مجلس إدارة الشـــركة ولجنة إعادة التأمین قبل الموافقة على تبادل عملیات إعادة التأمین

 .ھناك أي تركیز جوھري في أرصدة إعادة التأمینم، لم یكن ۲۰۱۹م و ۲۰۲۰
 تعفي الشـركة من التزاماتھا تجاه حاملي وثائق التأمین، ونتیجة لذلك تظل الشـركة مسـؤولة عن جزء المطالبات إن عقود إعادة التأمین المسـندة ال

 . بموجب اتفاقیات إعادة التأمینقید التسویة المعاد تأمینھا بالقدر الذي یفشل فیھ معید التأمین بالوفاء بالتزاماتھ 

 
 الفائض من عملیات التأمین  

 م۲۰۱۹ م ۲۰۲۰ ٪ ۱۰ -+/تأثیر التغییر في نسبة المطالبة بواقع 
 بآالف الریاالت السعودیة  

 ۱٦٦٬۷۹٥ ۱۳۷٬۲۳۸ طبي
 - ۲۸ العمرة  - طبي

 ۳٥٬۳۷۱ ۳۱٬۳۹٦ سیارات  
 ۲٬۹۲٤ ۲٬٦۹٤ منافذ

 ۱٦٬۲۰٥ ۱٥٬۰۱۲ ممتلكات وحوادث 
 - ۳ العمرة  - ةدث عامواح

 ۱٤۳ ۲۳٤ حمایة وادخار 
 ۱۸٦٬٦۰٥ ۲۲۱٬٤۳۸ 
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- ٥۹ - 

 )یتبع(إدارة المخاطر  -۳۳
 

 مخاطر السوق   )ج
لألوراق   ل مخاطر السوق في احتمالیة التذبذب في قیمة األداة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق أو األسعار السوقیةتتمث 

 . مال المضاربة والعرض والطلب على األوراق المالیة والسیولة في السوقالمالیة أو األداة، والتغیر في معنویات السوق وأع
 

ورغم قیام مجلس  . جلس إدارة الشركة من الحفاظ على التعرض العام لمخاطر السوق عند مستویات حذرة ومتماشیة مع رأس المال المتاحویتأكد م
. إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق تعد مسؤولیة فریق لجنة االستثمار بشكل رئیسياإلدارة بإعطاء توجیھات وأھداف استراتیجیة غال أن مھمة 

ویتم التخفیف من ھذه المخاطر من .  الفریق بإعداد تنبؤات تظھر تأثیر التغیرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر  یقوم
إلى ذلك،   باإلضافة.  فظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة منتظمة للتطورات في األسواق ذات الصلةتحت .  خالل االختیار الصحیح لألوراق المالیة

 .ر فیھاتتم مراقبة العوامل الرئیسیة التي تؤثر على تحركات سوق األسھم والصكوك، بما في ذلك تحلیل األداء التشغیلي والمالي للشركات المستثم
 

 . مخاطر العمالت، مخاطر أسعار العموالت ومخاطر األسعار األخرى: نواع من المخاطر ھي تتكون مخاطر السوق من ثالثة أ
 

 ر العمالت مخاط
 .  مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تعرض قیمة أداة مالیة ما للتقلب بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة

 

  المرابحة والتي تتم في الغالب بالدوالر  / لدى الشركة معامالت بعمالت أجنبیة تتعلق بأعمال التأمین واالستثمارات المتاحة للبیع وودائع المضاربة 
إن . ر األمریكينظراً ألن الریال السعودي مربوط بالدوالر األمریكي، ال تتعرض الشركة لمخاطر نتیجة تعاملھا بالدوال. األمریكي والریال السعودي

 . العملة المعامالت التي تم بعمالت أخرى بخالف الریال السعودي والدوالر األمریكي ال تعد جوھریة، وبالتالي فإن الشركة غیر معرضة لمخاطر
 

 مخاطر أسعار العموالت 
ار العموالت على الشركة في حدوث تغییرات  تتمثل مخاطر أسع. تستثمر الشركة في األوراق المالیة ولدیھا ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت

مخاطر أسعار العمولة محدودة بفعل مراقبة  وتعد . في أسعار العموالت مما یقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالیة المحملة بمعدل عمولة ثابت
 . التغیرات في أسعار العموالت واالستثمار في أدوات ذات معدل عمولة متغیرة

 ۳٫٦: م۲۰۱۹(ملیون لایر سعودي  ۳٫۱نقطة أساس في عوائد الفائدة قد ینتج عنھا تغییر في ربح السنة بمبلغ  ۱۰۰إن أي زیادة أو نقص بمقدار 
 ). ملیون لایر سعودي 

 : استحقاقھا ھي كما یليم، إن استثمارات الشركة المحملة بعمولة وغیر محملة بعمولة للشركة وتواریخ ۲۰۱۹م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 
 
 

 اإلجمالي  غیر محملة بعمولة  أكثر من سنة  أقل من سنة  
 بآالف الریاالت السعودیة  عملیات التأمین 

     م ۲۰۲۰
   ۱٬۲۹۱٬٤٦٥ - -   ۱٬۲۹۱٬٤٦٥ مرابحة  /ودائع مضاربة 

   ۲٬۰۱۸٬٦٦٤ ۱٬۱٤٦٬۸۲۳ ۸٤۷٬۲٦۷ ۲٤٬٥۷٤ استثمارات متاحة للبیع
   ۳۳۷٬۳٥۹   ۳۳۷٬۳٥۹ - - نقد وما في حكمھ ال

   ۳٬٦٤۷٬٤۸۸ ۱٬٤۸٤٬۱۸۲ ۸٤۷٬۲٦۷ ۱٬۳۱٦٬۰۳۹ اإلجمالي 
     

     م۲۰۱۹
 ۱٬٥۷۷٬۹۱۲     -     - ۱٬٥۷۷٬۹۱۲ مرابحة  /ودائع مضاربة 

 ۱٬٥۱۱٬٥۲٤ ۲۹۱٬۸۷۳ ۱٬۲۱۹٬٦٥۱     - بیعاستثمارات متاحة لل
 ۱٬۲۹۷٬٤۰۱ ۱٬۲۹۷٬٤۰۱     -     - نقد وما في حكمھ ال

 ٤٬۳۸٦٬۸۳۷ ۱٬٥۸۹٬۲۷٤ ۱٬۲۱۹٬٦٥۱ ۱٬٥۷۷٬۹۱۲ اإلجمالي 
     

     عملیات المساھمین 
     م ۲۰۲۰

   ۱٬۸٤۳٬٤٦۷     -     -   ۱٬۸٤۳٬٤٦۷ مرابحة  /ودائع مضاربة 
   ۹۹۹٬۹۰۲ ۸۲٥٬٥۷۰ ۱۷۱٬۲۸٤ ۳٬۰٤۸ استثمارات متاحة للبیع

   ۱۰۸٬٤۳٥   ۱۰۸٬٤۳٥     -     - نقد وما في حكمھ ال
   ۲٬۹٥۱٬۸۰٤ ۹۳٤٬۰۰٥ ۱۷۱٬۲۸٤ ۱٬۸٤٦٬٥۱٥ اإلجمالي 

     
     م۲۰۱۹

 ۱٬۹٦۱٬٤٦٤     -     - ۱٬۹٦۱٬٤٦٤ مرابحة  /ودائع مضاربة 
 ۱٬۲۳٥٬۲۲٤ ۸٤٦٬۸۸۰ ۳۸۸٬۳٤٤     - استثمارات متاحة للبیع

 ۹٬۱٤۹ ۹٬۱٤۹     -     - في حكمھ  نقد وماال
 ۳٬۲۰٥٬۸۳۷ ۸٥٦٬۰۲۹ ۳۸۸٬۳٤٤ ۱٬۹٦۱٬٤٦٤ اإلجمالي 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٦۰ - 

 )یتبع(إدارة المخاطر    -۳۳
 

 ) یتبع( مخاطر السوق ) ج
في أسعار العمولة لالستثمارات على ربح الشركة ستكون كما  ٪۱۰ونقص قدره  ٪۱۰إن تأثیر التغیر االفتراضي بزیادة قدرھا 

  : یلي
 

 في السعر  التغیر
 األثر على ربح الشركة 

 بآالف الریاالت السعودیة  
 ۱٥٬٤۸٦ ٪۱۰ -+ /  م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 ۲٥٬۲۸٥ ٪۱۰ -+ /  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
 مخاطر األسعار األخرى 

بخالف تلك (ت في أسعار السوق مخاطر األسعار األخرى ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة بسبب التغیرا
أو مصدرھا، أو  ، سواء كانت ھذه التغییرات ناتجة عن عوامل األداة المالیة الفردیة المحددة )الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة

ملیون لایر سعودي   ۳٥۱٫٥ي تبلغ قیمتھا إن استثمارات الشركة الت . العوامل التي تؤثر على جمیع األدوات المالیة المماثلة المتداولة في السوق
.  مالیة المستثمر فیھامعرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة عن عدم التأكد من القیمة المستقبلیة لألوراق ال) ملیون لایر سعودي ۳۳۲٫۹: م۲۰۱۹(

 . طورات بطریقة نشطة في األسواقوتقوم الشركة بالحد من طبیعة مخاطر السوق من خالل تنویع محافظھا المستثمر فیھا ومراقبة الت 
 

  :  في أسعار السوق لالستثمارات على ربح الشركة ستكون كما یلي ٪۱۰ونقص قدره  ٪۱۰إن تأثیر التغیر االفتراضي بزیادة قدرھا 
 

 التغیر في القیمة العادلة 
 األثر على ربح الشركة 

 بآالف الریاالت السعودیة  
 ۳٥٬۱٥۰ ٪۱۰ -+ /  م ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱
 ۳۳٬۲۹۷ ٪۱۰ -+ /  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

 
المعد لیس بالضرورة أن وعلیھ، فإن تحلیل الحساسیة . م۲۰۱۹م و ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱یستند تحلیل الحساسیة المعروض إلى مركز المحفظة كما في 

م اإلفصاح عن االستثمارات في المستوى  ت . یكون مؤشراً لتأثر موجودات الشركة بالحركات المستقبلیة في قیمة االستثمارات التي تحتفظ بھا الشركة
 .  ۳۰في إیضاح  ۳

 
 مخاطر االئتمان  )د

ــارة ـمالـیة  مـخاطر االئتـمان ھي المـخاطر المتعلـقة بـعدم ـقدرة طرف ـما في أداة ـمالـیة على . الوـفاء ـبالتزاـماـتھ مـما یؤدي إلى تكـبد الطرف اآلخر لخســ
، فإن الحد األقـصى للتعرض لمخاطر االئتمان للـشركة ھو القیمة الدفتریة كما ھو مبین في بالنـسبة لجمیع فئات األدوات المالیة التي تحتفظ بھا الـشركة

 .قائمة المركز المالي الموحدة
 

إدارة مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالعمالء من خالل اتباع ســیاســة الرقابة على االئتمان الخاصــة بالشــركة والرقابة على الذمم وتســعى الشــركة إلى  
تقوم اإلدارة بتقدیر مخـصـصات االنخفاض في القیمة المحددة على .  ائمة على أـساس مـستمر من أجل تقلیل تعرض الـشركة للدیون المعدومةالمدینة الق

باإلضافة إلى المخصصات المحددة، تقوم الشركة أیضاً بتكوین مخصص إضافي للمحفظة، یتم تقدیره على أساس جماعي، .  الة على حدةأساس كل ح
تســــعى الشــــركة للحد من مخاطر االئتمان فیما یتعلق باألطراف المقابلة األخرى عن طریق إیداع الودائع . عمار أقســــاط التأمین المدینةاســــتناداً أل

ذات (تقوم الشــركة بإبرام عقود إعادة تأمین مع أطراف أخرى معروفة وذات جدارة ائتمانیة .  ارات لدى مؤســســات مالیة ذات ســمعة طیبةواالســتثم
 ).أو أعلى Aتصنیف 

 

 :ویعرض الجدول التالي الحد األقصى من التعرض لمخاطر االئتمان للمكونات المالئمة في قائمة المركز المالي الموحدة

 
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

    عملیات التأمین   -الموجودات  
 ۱٬۲۹۷٬٤۰۱  ۳۳۷٬۳٥۹ نقد وما في حكمھ ال

 ۱٬٤۹٥٬۸۹٤  ۳٬٤۸۰٬٥٥۳ ذمم مدینة، صافي 
 ۱٬٥۱۱٬٥۲٤  ۲٬۰۱۸٬٦٦٤ استثمارات متاحة للبیع

 ۱٬٥۷۷٬۹۱۲  ۱٬۲۹۱٬٤٦٥ مرابحة  /ودائع مضاربة 
 ٤٬۱۹۱  ۱٬۳۳۳ مستحقة إیرادات استثمار 
 ۲۰۳٬۷٥۳  ٥۷٦٬۹۱۲ موجودات أخرى 

بما في ذلك المطالبات المتكبدة وغیر (حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة، صافي  
 ۳٬٤۲۸٬۱۷۰  ۲٬۲٥۲٬۳٥٤ )بلغ عنھاالم

 ۹٬٥۱۸٬۸٤٥  ۹٬۹٥۸٬٦٤۰ اإلجمالي  



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٦۱ - 

 )یتبع(إدارة المخاطر    -۳۳
 

 ) یتبع(مخاطر االئتمان ) د
 

 
 تركیز مخاطر االئتمان

 
رات في عوامل االقتصاد وقطاع العمل تأثیر مماثل على مجموعات من أطراف أخرى التي یكون یتوفر تركیز مخاطر االئتمان عندما یكون للتغی 

ً بالنسبة إلجمالي التعرض االئتماني الخاص بالشركة من أنشطة  ) ٪۹۹حوالي : م۲۰۱۹( ٪۹۹یتم تنفیذ حوالي . إجمالي التعرض االئتماني مھما
 وتتنوع محفظة األدوات المالیة الخاصة بالشركة على نطاق واسع وتُبرم المعامالت مع. دیةاالكتتاب الخاصة بالشركة في المملكة العربیة السعو

للحصول على تفاصیل حول تركیز  ۱۳راجع إیضاح . مختلف األطراف المقابلة ذات جدارة ائتمانیة، مما یقلل من أي تركیز ھام لمخاطر االئتمان
ة  مصنف) ملیار لایر سعودي ۲٫٥: م۲۰۱۹(ملیار لایر سعودي  ۲٫۹الشركة لمخاطر جوھریة بمبلغ تتعرض . مخاطر االئتمان المتعلقة بالذمم المدینة

 ). ۸راجع إیضاح (كاستثمارات متاحة للبیع في أوراق الشریعة الصادرة عن شركة كاستل لالستثمار المحدودة 
 

 تعرض االستثمارات لمخاطر االئتمان
 

. لألطراف المقابلةة لمخاطر االئتمان من خالل تصنیف الموجودات وفقاً للتصنیف االئتماني للشركة  یعرض الجدول أدناه معلومات حول تعرض الشرك 
إلى   Aaaأو من  /و ) وفقاً لستاندرد آند بورز (  BBB-إلى  AAتشیر تصنیفات درجة االستثمار إلى الشركات التي تتمتع بوضع ائتماني سلیم من 

Baa۳ )في السداد یفات التي تقل عن الحد المذكور كدرجة استثمار فرعي مع مخاطر عالیة من التعثروتعد التصن ).  وفقاً لوكالة مودیز  . 
 

 

 
 
 
 
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة  

    عملیات المساھمین  -الموجودات  
 ۹٬۱٤۹  ۱۰۸٬٤۳٥ نقد وما في حكمھ ال

 ۱٬۲۳٥٬۲۲٤  ۹۹۹٬۹۰۲ استثمارات متاحة للبیع
 ۱٬۹٦۱٬٤٦٤  ۱٬۸٤۳٬٤٦۷ مرابحة  /ودائع مضاربة 

 ۲٬۱٤۲  ۱٬۰٦٤ إیرادات استثمار مستحقة 
 ۱۲۷٬٥۱۳  ۱۲۷٬۷۷٤ ) بما في ذلك اإلیرادات المستحقة(ودیعة نظامیة  

 ۳٬۳۳٥٬٤۹۲  ۳٬۰۸۰٬٦٤۲ اإلجمالي  

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة   بآالف الریاالت السعودیة  

 الموجودات  
 درجة االستثمار  عملیات التأمین  

دون درجة  
 غیر مصنفة  استثمار 

 
 درجة االستثمار

دون درجة  
 یر مصنفةغ استثمار

     -      -   ۱٬٥۱۱٬٥۲٤  - -   ۲٬۰۱۸٬٦٦٤ استثمارات متاحة للبیع
     -      -   ۱٬٥۷۷٬۹۱۲  - -   ۱٬۲۹۱٬٤٦٥ مرابحة  /ودائع مضاربة 

 ۱٬٤۹٥٬۸۹٤ -     -   ۳٬٤۸۰٬٥٥۳ -     - ذمم مدینة، صافي 
 - - ٤٬۱۹۱  - - ۱٬۳۳۳ إیرادات استثمار مستحقة 

     -      -   ۱٬۲۹۷٬٤۰۱      - -   ۳۳۷٬۳٥۹ نقد وما في حكمھ ال
    ۱٬٤۹٥٬۸۹٤ -  ٤٬۳۹۱٬۰۲۸  ۳٬٤۸۰٬٥٥۳ -   ۳٬٦٤۸٬۸۲۱ اإلجمالي  

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 بآالف الریاالت السعودیة   بآالف الریاالت السعودیة  

 الموجودات 
 درجة االستثمار  عملیات المساھمین 

دون درجة  
 غیر مصنفة  استثمار 

 
 درجة االستثمار

  دون درجة
 غیر مصنفة استثمار

 - - ۱٬۲۳٥٬۲۲٤  - - ۹۹۹٬۹۰۲ استثمارات متاحة للبیع
 - - ۱٬۹٦۱٬٤٦٤  - - ۱٬۸٤۳٬٤٦۷ مرابحة  /ودائع مضاربة 

 - - ۲٬۱٤۲  - - ۱٬۰٦٤ إیرادات استثمار مستحقة 
 - - ۹٬۱٤۹  - - ۱۰۸٬٤۳٥ نقد وما في حكمھ ال

 - - ۳٬۲۰۷٬۹۷۹  - - ۲٬۹٥۲٬۸٦۸ اإلجمالي  



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٦۲ - 

 )یتبع(إدارة المخاطر    -۳۳
 

 مخاطر السیولة  )ھـ
 

لدى الشركة  .  مخاطر السیولة ھي مخاطر أن الشركة سوف تواجھ صعوبة في جمع األموال لتلبیة االلتزامات والتعھدات المرتبطة بالمطلوبات المالیة
طر السیولة من خالل الحفاظ  وتقوم الشركة بإدارة مخا . منتظمنظام إدارة نقدي مناسب، حیث یتم مراقبة التحصیالت النقدیة الیومیة والدفعات بشكل 

 . على استحقاقات الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة واالستثمار في الموجودات المالیة السائلة
 

 :  یلخص الجدول أدناه استحقاقات االلتزامات التعاقدیة غیر المخصومة للشركة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالیة
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ االستحقاق جدول ملف 
 بآالف الریاالت السعودیة   بآالف الریاالت السعودیة  

 الموجودات  
 اإلجمالي  أكثر من سنة  أقل من سنة  عملیات التأمین  

 
 اإلجمالي  أكثر من سنة أقل من سنة 

 ۱٬٥۱۱٬٥۲٤ ۱٬۲۱۹٬٦٥۱ ۲۹۱٬۸۷۳  ۲٬۰۱۸٬٦٦٤ ۸٤۷٬۲٦۷ ۱٬۱۷۱٬۳۹۷ استثمارات متاحة للبیع
 ۱٬٥۷۷٬۹۱۲ - ۱٬٥۷۷٬۹۱۲  ۱٬۲۹۱٬٤٦٥ - ۱٬۲۹۱٬٤٦٥ مرابحة  /ودائع مضاربة 

 ۱٬٤۹٥٬۸۹٤ - ۱٬٤۹٥٬۸۹٤  ۳٬٤۸۰٬٥٥۳ - ۳٬٤۸۰٬٥٥۳ ذمم مدینة، صافي 
مدفوعة مقدماً   مصاریف

  ٦۱٦٬۸۹٥ - ٦۱٦٬۸۹٥ وموجودات أخرى 
۲٤۳٬۹۱۲ 

- 
۲٤۳٬۹۱۲ 

 ٤٬۱۹۱ - ٤٬۱۹۱  ۱٬۳۳۳ - ۱٬۳۳۳ إیرادات استثمار مستحقة 
 ۱٬۲۹۷٬٤۰۱ - ۱٬۲۹۷٬٤۰۱  ۳۳۷٬۳٥۹ - ۳۳۷٬۳٥۹ نقد وما في حكمھ ال

حصة معیدي التأمین من 
 ۳٬۱۰۰٬٤٤٦ - ۳٬۱۰۰٬٤٤٦  ۱٬۹٦۲٬٥۷۰ - ۱٬۹٦۲٬٥۷۰ المطالبات تحت التسویة 

حصة معیدي التأمین من 
المطالبات المتكبدة وغیر مبلغ 

 ۳۲۷٬۷۲٤ - ۳۲۷٬۷۲٤  ۲۸۹٬۷۸٤ - ۲۸۹٬۷۸٤ عنھا
 ۹٬٥٥۹٬۰۰٤ ۱٬۲۱۹٬٦٥۱ ۸٬۳۳۹٬۳٥۳  ۹٬۹۹۸٬٦۲۳ ۸٤۷٬۲٦۷ ۹٬۱٥۱٬۳٥٦ اإلجمالي  

        
 المطلوبات  

        عملیات التأمین   
 ٥۲۳٬۸۲۰ - ٥۲۳٬۸۲۰  ۲٥٤٬٥٥۹ - ۲٥٤٬٥٥۹ أرصدة معیدي التأمین الدائنة

 ۳٬٦۸٤٬۸۹۱ - ۳٬٦۸٤٬۸۹۱  ۲٬٥۱٦٬٦٥۲ - ۲٬٥۱٦٬٦٥۲ إجمالي المطالبات تحت التسویة   
ات المطالبات المتكبدة  احتیاطی 
 ۱٬٥٤۹٬۳٥۰ مبلغ عنھاالوغیر 

- 
۱٬٥٤۹٬۳٥۰  

۱٬۹۲٥٬٥۸٤ - ۱٬۹۲٥٬٥۸٤ 

 ۲٬۸۳۰ - ۲٬۸۳۰  ٥۲٬٤۰۱ - ٥۲٬٤۰۱ احتیاطي عجز أقساط التأمین
 ٥٬۰۰٦ - ٥٬۰۰٦  ۳٬٥٤٤ - ۳٬٥٤٤ إحتیاطي أنشطة تكافل 

  مصاریفمطالبات دائنة و
 ۱٬۱۷۰٬۸۲۲ - ۱٬۱۷۰٬۸۲۲  ۱٬۷۳۳٬۲۷۱ - ۱٬۷۳۳٬۲۷۱ مستحقة ومطلوبات أخرى 
 ۱۲۹٬٤۸۰ ۱۲۹٬٤۸۰ -  ۱۳٤٬۹۹۰ ۱۳٤٬۹۹۰ - التزامات المنافع المحددة 

 - - -  ٤۰۱٬۹۹۸ - ٤۰۱٬۹۹۸ قروض قصیرة األجل 
 ۳٤٬۲۸۳ - ۳٤٬۲۸۳  ۸٤٬۸۹۳ - ۸٤٬۸۹۳ توزیعات الفائض الدائنة

 ٦٬٥۹٦٬٦٦۸ ۱۳٤٬۹۹۰ ٦٬۷۳۱٬٦٥۸  ۷٬۳٤۷٬۲۳٦ ۱۲۹٬٤۸۰ ۷٬٤۷٦٬۷۱٦ 
        

 ۲٬۰۸۲٬۲۸۸ ۱٬۰۹۰٬۱۷۱ ۹۹۲٬۱۱۷  ۳٬۲٦٦٬۹٦٥ ۷۱۲٬۲۷۷ ۲٬٥٥٤٬٦۸۸ مجموع فجوة السیولة 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٦۳ - 

 )یتبع(إدارة المخاطر    -۳۳
 

 ) یتبع (مخاطر السیولة  ) ھـ
 

 
الشركة بموجودات سائلة تتكون من نقد وما في حكمھ وأوراق مالیة إلدارة مخاطر السیولة الناتجة عن المطلوبات المالیة المذكورة أعاله، تحتفظ 

 . ویمكن بیع ھذه الموجودات بسھولة للوفاء بمتطلبات السیولة. استثماریة
 

 : وقع ان یتم تحقیق الموجودات التي تستحق في أقل من سنة كما یليویت 
 . شھراً من تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة ۱۲تسویتھا خالل /ویتوقع استحقاقھایتم االحتفاظ باالستثمارات المتاحة للبیع ألغراض إداریة  •
 . ة أشھر من تاریخ قائمة المركز المالي الموحدةمن المتوقع أن تتحقق إیرادات االستثمار المستحقة خالل شھر إلى ثالث  •
ذات تصنیف ائتماني مرتفع بتاریخ استحقاق خالل ستة أشھر من  المرابحة المصنفة ھي ودائع تم إیداعھا لدى مؤسسات مالیة  / ودائع المضاربة  •

 .تاریخ اإلیداع
 . النقد واألرصدة البنكیة متاحة عند الطلب •
 ۳لبات قید التسویة تتعلق بشكل رئیسي بقطاع التأمین على الممتلكات والحوادث وعادةً مت یتم تحقیقھا خالل إن حصة معیدي التأمین من المطا •

 .ساس تسویة األرصدة مع معیدي التأمینشھر على أ ٦إلى 
 

 :من المتوقع أن یتم تسویة المطلوبات ذات استحقاق یقل عن سنة واحدة كما یلي
 .دائنة على أساس ربع سنوي وفقاً لشروط اتفاقیات إعادة التأمینیتم تسویة أرصدة معیدي التأمین ال •
عادةً ما یتم تسویة وثائق التأمین .  التسویة خالل شھرین وفقاً للجداول الزمنیة النظامیة للسدادمن المتوقع أن یتم تسویة معظم إجمالي المطالبات قید   •

 . احد من تاریخ استالم تقریر المسؤول عن الخسارةعلى الممتلكات والحوادث بسبب الطبیعة المتأصلة خالل شھر و
 .مطلوبات األخرى خالل فترة ثالثة أشھر من تاریخ نھایة الفترةالمستحقة وال مصاریفمن المتوقع أن یتم تسویة المطالبات الدائنة وال •
 . فیھ اعتماد القوائم المالیة الموحدة یجب تسویة توزیعات الفائض الدائنة خالل ستة أشھر من اجتماع الجمعیة العامة السنوي الذي یتم •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 
 السعودیة بآالف الریاالت   بآالف الریاالت السعودیة  

 الموجودات 
 أقل من سنة  عملیات المساھمین 

أكثر من  
 اإلجمالي  ةسن

 
 أقل من سنة 

أكثر من 
 اإلجمالي  سنة 

 ۱٬۲۳٥٬۲۲٤ ۳۸۸٬۳٤٤ ۸٤٦٬۸۸۰  ۹۹۹٬۹۰۲ ۱۷۱٬۲۸٤ ۸۲۸٬٦۱۸ استثمارات متاحة للبیع
 ۲٬۱٤۲ - ۲٬۱٤۲  ۱٬۰٦٤ - ۱٬۰٦٤ إیرادات استثمار مستحقة 

 ۱٬۹٦۱٬٤٦٤ - ۱٬۹٦۱٬٤٦٤  ۱٬۸٤۳٬٤٦۷ - ۱٬۸٤۳٬٤٦۷ مرابحة  /ودائع مضاربة 
ا في ذلك اإلیرادات  بم(ودیعة نظامیة  

 ۱۲۷٬٥۱۳ ۱۲٥٬۰۰۰ ۲٬٥۱۳  ۱۲۷٬۷۷٤ ۱۲٥٬۰۰۰ ۲٬۷۷٤ ) المستحقة
 ۹٬۱٤۹ - ۹٬۱٤۹  ۱۰۸٬٤۳٥ - ۱۰۸٬٤۳٥ نقد وما في حكمھ ال

 ۳٬۳۳٥٬٤۹۲ ٥۱۳٬۳٤٤ ۲٬۸۲۲٬۱٤۸  ۳٬۰۸۰٬٦٤۲ ۲۹٦٬۲۸٤ ۲٬۷۸٤٬۳٥۸ اإلجمالي  
        

 المطلوبات  
        عملیات المساھمین 

        
        

 ٦٬٤۱۱ - ٦٬٤۱۱  ٦٬٤۱۱ - ٦٬٤۱۱ توزیعات أرباح مستحقة 
 ۲٬٥۱۳ - ۲٬٥۱۳  ۲٬۷۷٤ - ۲٬۷۷٤ عائد دائن على الودیعة النظامیة

مستحقة   مصاریفمطالبات دائنة و
 ٤٬۱٦۰ - ٤٬۱٦۰  ٤٬۰۸۱ - ٤٬۰۸۱ ومطلوبات أخرى 

 ۱۳٬۲٦٦ - ۱۳٬۲٦٦  ۱۳٬۰۸٤ - ۱۳٬۰۸٤ 
        

 ۳٬۳۲۲٬٤۰۸ ٥۱۳٬۳٤٤ ۲٬۸۰۹٬۰٦٤  ۳٬۰٦۷٬۳۷٦ ۲۹٦٬۲۸٤ ۲٬۷۷۱٬۰۹۲ مجموع فجوة السیولة 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٦٤ - 

 )یتبع(إدارة المخاطر   -۳۳
 

 مخاطر التشغیل  .۱
 

مخاطر الخسارة المباشرة أو غیر المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة باإلجراءات والتكنولوجیا والبنیة مخاطر التشغیل ھي 
واء داخلیاً أو خارجیاً لدى مقدم الخدمة للشركة ومن العوامل الخارجیة غیر مخاطر االئتمان والسوق والسیولة  التحتیة التي تدعم عملیات الشركة س

 . وتنشأ مخاطر التشغیل عن كافة أنشطة الشركة.  لك الناتجة عن المتطلبات القانونیة والتنظیمیة والمعاییر المتعارف علیھا لسلوك إدارة االستثمارمثل ت 
 

تحقیق ھدفھا االستثماري لى إدارة المخاطر التشغیلیة لكي تحقق التوازن بین الحد من الخسائر واألضرار المالیة التي تلحق بسمعتھا وبین  تھدف الشركة إ
وتشمل    .تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولیة الرئیسیة إلعداد وتنفیذ الضوابط الرقابیة على مخاطر التشغیل.  المتمثل في تحقیق عوائد للمستثمرین

 : ھذه المسؤولیة الرقابة على المجاالت التالیة
 

 األدوار والمسؤولیات؛ متطلبات الفصل المناسب بین المھام بین مختلف الوظائف و -
 متطلبات التسویة ورصد المعامالت؛ -
 االمتثال للمتطلبات التنظیمیة والنظامیة األخرى؛  -
 توثیق الضوابط واإلجراءات الرقابیة؛ -
 لدوري لمخاطر التشغیل التي یتم مواجھتھا، وكفایة الضوابط الرقابیة واإلجراءات لمواجھة المخاطر المحددة؛ متطلبات التقییم ا -
 اییر األخالقیة ومعاییر األعمال؛ والمع -
 .سیاسات وإجراءات تخفیف المخاطر  -

 
 . ل فیما یتعلق بإدارة مخاطر التشغیلتضمن اإلدارة العلیا حصول موظفي الشركة على التدریب والخبرة الكافیة وتعزیز التواصل الفعا

 
 إدارة رأس المال.   ۳٤

 
البقاء كمنـشأة مـستمرة وااللتزام بمتطلبات رأس مال المنظمین لألـسواق التي تعمل فیھا الشركة مع زیادة تدیر الـشركة رأـسمالھا للتأكد من قدرتھا على 

ویتكون ھیكل رأس مال الشــركة من حقوق ملكیة تنســب إلى حاملي . لكیةالعائد إلى أصــحاب المصــلحة من خالل تحســین رصــید الدین وحقوق الم
 . حتیاطیات واألرباح المبقاةاألسھم والتي تشمل رأس المال المدفوع واال

 
بالتفصــــیل  من الالئحة التنفیذیة لنظام مراقبة شــــركات التأمین التعاوني التي تبین ٦٦وفقاً لتعلیمیات البنك المركزي الســــعودي التي وردت بالمادة 

ــرـكة الحـفاظ على ـھامش مالءة یـعادل أعلى الطرق ا ا لالئـحة التنفـیذـیة للبـنك  ـھامش المالءة المطلوب الحـفاظ علـیھ، یتعین على الشــ لثالث الـتالـیة وفقـً
 :المركزي السعودي

 
 ملیون لایر سعودي ۲۰۰الحد األدنى لمتطلبات رأس المال  •
 ھامش مالءة ألقساط التأمین •
 لباتھامش مالءة للمطا •

 
تتطلبھ الالئحة التنفیذیة لنظام مراقبة ـشركات م، كان مـستوى المالءة المالیة للـشركة أعلى من الحد األدنى لھامش المالءة الذي  ۲۰۲۰دیـسمبر  ۳۱في  

ــمبر  ۳۱كـما في . الـتأمین التـعاوني ــرـكة من رأس الـمال الـمدفوع وـقدره ۲۰۲۰دیســ ــع ۱٬۲٥۰م، یتكون ھیـكل رأس ـمال الشــ ودي، ملیون لایر ســ
رأس مال مدفوع : م۲۰۱۹دیســمبر  ۳۱(ملیون لایر ســعودي   ۳٤٥٫۹ملیون لایر ســعودي وأرباح مبقاة قدرھا   ۱٬۱٤٤واحتیاطیات نظامیة قدرھا  

في قائمة )  ملیون لایر سـعودي ۳۱٫۲ملیون لایر سـعودي وأرباح مبقاة قدرھا   ۱٬۰٦٦ملیون لایر سـعودي و احتیاطیات نظامیة قدرھا  ۱٬۲٥۰قدره  
 .ركز المالي الموحدةالم

 
 المحققة على الموجودات المالیة، صافي) الخسائر( /األرباح  -۳٥

 
 م۲۰۱۹  م ۲۰۲۰ 

 بآالف الریاالت السعودیة  عملیات التأمین 
    

     -    ٥۲٬۳۳٦ ربح محقق من موجودات مالیة متاحة للبیع 
     -    ٥۲٬۳۳٦ ربح محقق من موجودات مالیة، صافي 

    
    لمساھمین عملیات ا 

 )۲۷٬۹۹۱(    ۱٬۷۷٤ محققة من موجودات مالیة متاحة للبیع  ) خسارة( /ربح 
 )۲۷٬۹۹۱(    ۱٬۷۷٤ محقق من موجودات مالیة، صافي ) خسارة ( /ربح 

 
 
 



 شركة التعاونیة للتأمین  
 )شركة مساھمة سعودیة(

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 

- ٦٥ - 

 المطلوبات المحتملة -۳٦
 

 ۳۱(ملیون لایر سعودي  ۲۰۰ك بمبلغ م، كانت الشركة مسؤولة بشكل طارئ عن خطابات ضمان صادرة نیابة عن البنو۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 .السیاق االعتیادي لألعمالوالتي تحدث خالل ) ملیون لایر سعودي  ۲۰۰: م۲۰۱۹دیسمبر 

 
وقد قامت الشركة بتكوین المخصصات  .  تخضع الشركة، كما ھو الحال مع الغالبیة العظمى لشركات التأمین، للتقاضي خالل السیاق االعتیادي لألعمال

المتوقع أن یكون لھ تأثیر جوھري على القوائم المالیة ي تتعلق بالقضایا العالقة، وترى اإلدارة أن إنھاء ھذه القضایا أمام المحاكم لیس من المالئمة الت 
 . الموحدة

 
 إعادة تصنیف أرقام المقارنة -۳۷

 
 : فیما یلي عملیات إعادة التصنیف التي أجریت على القوائم المالیة الموحدة خالل السنة

 
عادة التصنیف من قائمة المركز المالي  إ

 الموحدة 
المالي  إعادة التصنیف إلى قائمة المركز 

 الموحدة 
 المبلغ        

بآالف الریاالت  
 السعودیة 

 ٥۳٬٥٦٦ ات عقاریةاستثمار ممتلكات ومعدات 
 

سب إیجارات ورفع قیمة رأس المال بقیمة م، أجرت الشركة إعادة تصنیف األراضي والمباني المحتفظ بھا ألغراض ك۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
لیس لھذه التغییرات أي تأثیر .  في قائمة المركز المالي الموحدة  ات العقاریةملیون لایر سعودي من الممتلكات والمعدات إلى االستثمار  ٥۳دفتریة بلغت  

 . دیةحدة للدخل والدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقعلى القوائم المو
 

 مستحق إلى عملیات التأمین /مستحق من عملیات المساھمین  -۳۸
 

ملیون لایر سعودي نتج عنھ رصید مستحق من عملیات التأمین كما في    ٤٥٥٫٥من فائض عملیات التأمین بمبلغ    ٪۹۰خالل السنة، تحمل المساھمون  
 . ملیون لایر سعودي ۲۷م بمبلغ ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
 مالیة الموحدةاعتماد القوائم ال -۳۹

 
 ).م۲۰۲۱مارس  ۲۰: الموافق(ھـ ۱٤٤۲شعبان  ۷اعتماد القوائم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  تم
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