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 الرأي:

 

، وقائمة الددخل، 9119سمبر دي 11)"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في   التأمين العربية التعاونيةلقد راجعنا القوائم المالية لشركة 

للسدنة المنتييدة فدي  لدت التداريل، وملسدا السياسدات المحاسدبية قائمة التددفقات النقديدة وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين و

 .11إلى  1اليامة واإليضاحات المرفقة حول القوائم المالية من 

 

و أدائيدا  9119ديسدمبر  11تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهريدة المركدز المدالي للشدركة كمدا فدي  قة ككلوفي رأينا، فإن القوائم المالية المرف

ملكدة العربيدة السدعودية مدن المالي وتدفقاتيا النقدية للسنة المنتيية في  لت التاريل وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية )" المعايير"( والمعتمدة فدي الم

 من قبل الييئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  المعتمدة ىالسعودية للمحاسبين القانونيين والمعايير واإلصدارات األخرقبل الييئة 

 

 أساس الرأي:

 

فدي قسدم حيا لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعدايير الدوليدة للمراجعدة المعتمددة فدي المملكدة العربيدة السدعودية. ومسدموليتنا بموجدب تلدت المعدايير تدم تو دي

مصدحوبة  مسموليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشدركة وفقداً لقواعدد أخاقيدات الميندة للمحاسدبين المينيدين

وآداب الميندة األخدرى قبقداً بالمتطلبات األخاقية  ات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية في المملكة العربية السعودية. كما وفينا أيضاً بمتطلبدات سدلو  

 لتلت القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علييا كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

 

 األمور الرئيسة للمراجعة:

 

يدة للسدنة الحاليدة. وقدد تدم األمور الرئيسة للمراجعة هي تلت األمور التي، بحسب حكمندا الميندي، كانده ليدا األهميدة البالغدة عندد مراجعتندا للقدوائم المال

ن األمدور أدنداه، تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فييا، ولم نقدم رأياً منفصداً فدي تلدت األمدور. لكدل أمدر مد

 وصف لكيفية قيام مراجعتنا بمعالجة المسائل واألمور المعرو ه في هذا السياق:



 

 

 

 

 

 جعي الحسابات المستقلينتقرير مرا

     شركة التأمين العربية التعاونيةإلى السادة/ مساهمي 

  )شركة مساهمة سعودية(

 

 األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة(:

 

 كيفية معالجة مراجعتنا لألمور الرئيسة للمراجعة األمور الرئيسة للمراجعة

  أمينتقييم التزامات المطالبة النهائية الناشئة عن عقود الت

  

لمبلغ عنيا ر اغيدة ولمتكبت االباقلما تبلغ، 9119ر يسمبد 11كما في 

 5548 :9118ودي )سعل يامليون ر 6445ت تحه التسوية الباقلمو ا

 8947:  9118مليون ريال سعودي )  8147مليون ريال سعودي( و  

ن القوائم م 11إيضاحفي ن مبيهو كما مليون ريال سعودي( على التوالي 

 الية.لما

 

لقد قمنا بفيم وتقييم اإلجراءات الرقابية  الرئيسية  المتبعة من قبل 

ات يالشركة فيما يتعلق  بعملية ادارة المطالبات وتكوين االحتياق

الفنية من حيث إكتمال  ودقة بيانات المطالبات المستسدمة في عملية 

 ات اإلكتوارية. يتكوين االحتياق

 

لتأمين النيائية درجة كبيرة من التقدير. يتضمن تقدير مطلوبات عقود ا

تستند االلتزامات على أفضل تقدير للتكلفة النيائية لجميع المطالبات 

المتكبدة ولكن لم يتم تسويتيا في تاريل معين، سواء تم اإلباغ عنيا أم 

 ال، مصحوبة بتكاليف معالجة المطالبات  ات الصلة.

 

 وعية خبرة اإلدارة من لقد قمنا بتقييم مدى كفاءة وقدرات ومو

 خال فحا ممهاتيم وخبراتيم المينية.

وعلي وجة السصوص، إن تقدير المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلباغ 

عنيا و إستسدام التوقعات اإلكتوارية واإلحصائية يتضمن على درجة 

كبيرة من الحكم. يستسدم اإلكتواري مجموعة من األساليب اإلكتوارية 

تلت االحتياقيات الفنية، تستند تلت األساليب الى عدد من لتحديد 

اإلفترا ات الصريحة اوالضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماق 

 تسوية المطالبات.

 

للحصول على أدلة التدقيق الكافية لتقييم سامة البيانات المستسدمة 

اس العينة، كمدخات في التقييمات االكتوارية، قمنا باختبار على أس

اكتمال ودقة بيانات المطالبات األساسية المستسدمة من قبل خبير 

 لمبلغ عنيار اغيدة لمتكبت االباقلماالكتتاب في الشركة في تقدير ا

 عن قريق مقارنتيا بالسجات المحاسبية.

إعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي نظراً إلستسدام اإلدارة لتقديرات و 

 ى زيادة أو إنسفاض جوهري في ربحية الشركة.أحكام يمكن أن تمدي إل

 

لتقييم منيجية وإفترا ات الشركة  تم اإلستعانة  بسبيرنا اإلكتواري 

لفيم وتقييم ممارسات الشركة اإلكتوارية واالحتياقات الفنية 

المكونة. من أجل الحصول على إقمئنان بشأن التقرير اإلكتواري 

 ي:للشركة، قام خبيرنا اإلكتواري بما يل

 

تم اإلفصاح عن سياسات الشركة المتعلقة بالتقديرات واألحكام 

بالقوائم المالية  4 اإليضاحوالسياسات المحاسبية المتعلقة بالمطالبات في 

على التوالي. تم اإلفصاح عن المطلوبات المتعلقة بالمطالبات تحه 

ت التسوية بما في  لت المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنيا والمطالبا

على  11و   11المتكبدة وجدول تطوير المطالبات في اإليضاحين 

التوالي في القوائم المالية. تم اإلفصاح عن نيج الشركة في إدارة 

حول القوائم المالية. وقد  99المساقر المتعلقة بالمطالبات في اإليضاح 

تم اإلفصاح حسب القطاع عن المطلوبات والمصروفات المتعلقة 

 حول القوائم المالية.  97اإليضاح رقم بالمطالبة في 

 

 

تقييم ما إ ا كانه منيجيات الشركة االكتوارية تتسق مع تلت  -

 المستسدمة في القطاع و مع الفترات السابقة. 

 

تقييم اإلفتر ات األكتوارية الرئيسية متضمنة نسب  -

المطالبات و التكرار المتوقع و حجم المطالبات. قمنا بتقييم هذه 

ت بمقارنتيم مع توقعاتنا المبنية عن السبرة اإلفترا ا

 التاريسية و اإلتجاهات الحالية و معرفتنا بيذا القطاع.

 

باال افة الى مائمة منيجية قرق االحتساب مراجعة مدى  -

لإلفترا ات المنفذ  ةالحساسيتحليل اإلفترا ات المستسدمة و 

 الرئيسية.
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 )شركة مساهمة سعودية(

 

 معلومات أخرى
 

السنوي للشركة. تتكون المعلومات األخرى من  عن المعلومات األخرى الواردة في التقرير مولونالمس م( هالمديرينإن مجلس إدارة الشركة )

السنوي للشركة، بساف القوائم المالية وتقريرنا عنيا. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد  9119المعلومات الواردة في تقرير عام 

 تاريل تقريرنا هذا.

 

 ال يغطي رأينا حول القوائم المالية تلت المعلومات األخرى، واننا ال نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي حوليا.

 

لقوائم المالية، فإن مسموليتنا هي قراءة المعلومات األخرى، والنظر فيما إ ا كانه المعلومات األخرى ال تتفق جوهريا مع وفيما يتعلق بمراجعتنا ل

 القوائم المالية أو معرفتنا التي تم الحصول علييا في المراجعة، أو تظير بطريقة أخرى انيا محرفة بشكل جوهري.

 

 لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باالباغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة. وعندما نقرأ المعلومات األخرى، إ ا تبين

 

 والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية: المديرينمسؤوليات 

 

ً للمعايير الدولية بشكل عن إعداد القوائم المالية وعر يا  ونالمسمول مه المديرينإن  لكة العربية للتقارير المالية المعتمدة في الممعادل، وفقا

وأحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وعن الرقابة الداخلية التي يراها مجلس السعودية من قبل الييئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 

 االدارة  رورية، لتمكينيم من إعداد قوائم مالية خالية من أي تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ. 

 

عن تقييم مدى قدرة الشركة على البقاء كشركة مستمرة وعن اإلفصاح بحسب مقتضى الحال،  ونمسمول المديرينالمالية، فإن  وعند إعداد القوائم

أو إيقاف عن األمور  ات العاقة باالستمرارية، واستسدام أساس االستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هنا  نية لدى إدارة الشركة لتصفية الشركة 

 ليس هنا  خيار واقعي بساف  لت.  عملياتيا، أو

 

 إن المكلفين بالحوكمة هم المسمولون عن اإلشراف على عملية اعداد التقرير المالي في الشركة.

 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:

 

جدوهري سدواء بسدبب غدش أو خطدأ، وإصددار تقريدر تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول فيما إ ا كانه القوائم المالية ككل خالية من تحريدف 

م بيدا وفقدا مراجعي الحسابات الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل مدن التأكيدد، إال أنده لديس  دماناً علدى أن المراجعدة التدي تدم القيدا

حريدف جدوهري عندد وجدوده. ويمكدن أن تنشدأ التحريفدات عدن للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربيدة السدعودية ستكشدف دائمداً عدن ت

غددش أو خطددأ، وت عوددد جوهريددة إ ا كددان يمكددن بشددكل معقددول توقددع بأنيددا سددتمهر بمفردهددا أو فددي مجموعيددا علددى القددرارات االقتصددادية التددي يتسددذها 

 المستسدمون بناءاً على هذه القوائم المالية.

 

ة للمراجعة المعتمدة فدي المملكدة العربيدة السدعودية، فإنندا نمدارس الحكدم الميندي ونحدافة علدى نزعدة الشدت وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولي

 الميني خال المراجعة. كما قمنا بـ:

 

  تحديد وتقييم مساقر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعدة لمواجيدة

تلت المساقر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريدف جدوهري نداتج عدن غدش أعلدى 

من السطر الناتج عن خطأ، نظدراً ألن الغدش قدد ينطدوي علدى تواقدم أو تزويدر أو حدذف متعمدد أو إفدادات مضدللة أو تجداوز الجدراءات الرقابدة 

 .الداخلية

 

 ول على فيم للرقابة الداخلية  ات الصلة بالمراجعة، من أجدل تصدميم إجدراءات مراجعدة مناسدبة للظدروف، ولديس بغدرض إبدداء رأي فدي الحص

 فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

 

  قام بيا مجلس اإلدارة.تقييم مدى مائمة السياسات المحاسبية المستسدمه، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات  ات العاقة التى 
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 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 3

عودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري شركة مساهمة س –شركة التأمين العربية التعاونية )"الشركة"( 

، 98655(. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 9118يناير  97هـ )الموافق 1499محرم  18بتاريل  1111941119رقم 

 .، المملكة العربية السعودية11191الرياض 

 

األنشطة المرتبطة بيا في المملكة العربية السعودية ويشمل نشاقيا الرئيسي تتمثل اهداف الشركة في مزاولة اعمال التأمين التعاوني و 

محرم  96جميع فئات التأمين العام، التأمين الصحي، والحماية، واالدخار. تم إدراج الشركة في سوق األسيم السعودية )تداول( في 

 .(9119يناير  1هـ )الموافق 1411محرم  4تأمين في (. بدأت الشركة عمليات التأمين وإعادة ال9118فبراير  4هـ )الموافق 1499

 

(، أصدرت ممسسة النقد العربي السعودي موافقة رسمية برقم 9114أبريل  14هـ )الموافق 1415جمادى الثاني  14في 

ن بحيث يكون مقتصراً فقا على ممارسة نشاق التأمي 15/91186لتعديل التصريح الصادر للشركة برقم ت م ن/ 151111176885

 وإلغاء نشاق اعادة التأمين.

 

للوائح التنفيذية الصادرة من قبل ممسسة على توزيع الفائض من عمليات التامين وفقاً  9118ديسمبر  91وافق مجلس اإلدارة بتاريل 

وهائق على على مساهمي الشركة من الفائض السنوي من عمليات إعادة التأمين وحملة ال %91النقد العربي السعودي، حيث يتم توزيع 

 المساهمين بالكامل. اتأي عجز ناتج عن عمليات التأمين لعملي تحويلالباقية. يتم  11٪

 

 .9115هـ الموافق 1417قامه الشركة بتعديل النظام األساسي بما يتماشى مع تعديات نظام الشركات السعودي الصادر في 

 
 

 أسس اإلعداد - 9

 واإلعداد:  أسس القياس

لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واالصدارات لوفقا لية تم إعداد القوائم الما

 وقانون الشركات والنظام األساسي للشركة. االخرى المعتمدة من الييئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ً لمع 9118ديسمبر 11المنتيية في  لسنةلالقوائم المالية كما في وتم إعداد  بواسطة ممسسة  ةوالمعدلالدولية للتقارير المالية ايير وفقا

 ريبة  -19النقد العربي السعودي بسصوص المحاسبة عن الزكاة و ريبة الدخل ) فيما يتعلق بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .يتعلق بالزكاة و ريبة الدخل( الرسوم يما -91لتقارير المالية رقم لالدخل وتفسيرات المعايير الدولية 

، أصدرت ممسسة النقد العربي السعودي تعليمات لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية لمعالجة الزكاة  9119في يوليو 

يير المحاسبة لتقارير المالية وتفسيراتيا الصادرة عن مجلس معالو رائب الدخل في قائمة الدخل. بما يتماشى  لت مع المعايير الدولية 

لتقارير المالية" المعتمدة في لوالمعتمدة بالمملكة العربية السعودية ) يشار إلييا مجتمعة باسم "المعايير الدولية  ("IASB") الدولية

  .المملكة العربية السعودية(

بما يتماشى مع المعيار المحاسبي  هر رجعيأكاة و ريبة الدخل بتعديل األهر بوبالتالي قامه الشركة بتغيير المعالجة المحاسبية للز

واهر هذا التغيير  1)كما هو مفصح عنه في إيضاح  "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واالخطاء" -8-الدولي 

 في القوائم المالية(.  91تم اإلفصاح عنه في إيضاح 

 

 حيث يتم قياسيا بالقيمة العادلة كلفة التاريسية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيعلمبدأ التو االستمراريةألساس تعد القوائم المالية وفقاً 

/ غير متداول. ومع  لت تصنف األرصدة التالية  متداولالمركز المالي باستسدام تصنيف  قائمة عرضال يتم  ومكافأة نياية السدمة.

، واالستثمارت واقساق فائض السسارة الممجلة يدي تأمين مدينة مم معوأقساق التامين  ومافي حكمه : النقدمتداولة بصفة عامة

والمطالبات القائمة والمصروفات المستحقة والمطلوبات  مم معيدي التامين والدائنة  والذمممصروفات مدفوعة مقدًما وأصول أخرى 

الحصة المعاد تسديدها لألقساق غير ، و غير المكتسبةوأقساق التأمين  األخرى ومسصا الزكاة والضرائب وتوزيع الفائض المستحق

. يتم تصنيف األرصدة التالية بصفة عامة على أنيا غير متداولة: إيرادات عمولة غير مكتسبة ، المكتسبة ، وتكاليف اإلكتتاب الممجلة

إلى ممسسة النقد العربي  الدفعإيرادات عمولة مستحقة   ،والعوائد على الوديعة النظامية،  الوديعة النظاميةتعويضات نياية السدمة ، و

 السعودي ، مطالبات متكبدة ولكنيا لم يتم اإلباغ عنيا  والممتلكات والمعدات ، صافي.
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شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 

 

 )تتمة( أسس اإلعداد - 9

 اإلعداد )تتمة( و أسس القياس

قبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفة الشركة بدفاتر محاسبية تقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي وفقاً للسيولة. 

لمصاريف . يتم تسجيل اإليرادات واوفقا لذلتالمالية  المعلوماتلكل من حسابات عمليات التأمين وعمليات المساهمين ويتم عرض هذه 

الساصة بكل نشاق في الدفاتر المحاسبية الساصة بذلت النشاق. ويتم توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى المتعلقة بالعمليات المشتركة 

 . من قبل اإلدارة ومجلس إدارة الشركة

 

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

ممسسة  منالصادرة متطلبات اللوائح التنفيذية لاالمتثال وكمعلومات مالية إ افية والتي تم تقديميا المعلومات المالية من  (98)إيضاح 

ا ح بين الموجودات والمطلوبات ممسسة النقد العربي السعودي الفصل الو منالنقد العربي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة 

 وقائمة قائمة المركز المالي  تشملالقوائم المالية واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وبناًء على  لت ، فإن 

عكس فقا الموجودات الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المشار إلييا أعاه، ت

 عمليات المعنية.للوالمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألرباح أو السسائر الشاملة 

 

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

ين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامات واألرباح والسسائر غير المحققة، إن وجدت بالكامل أهناء مع تلت الساصة بعمليات المساهم

الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامات واألحداث المشابية في ظروف 

 مماهلة.

 

 العرض ةالعملة الرئيسية وعمل

 عرض القوائم المالية بالريال السعودي و الذي يعتبر العملة الرئيسية للشركة. تم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب ريال. تم 

 

 السنة المالية 

 ديسمبر. 11تتبع الشركة السنة المنتيية في 

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

التقديرات واألحكام التي تمهر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن إن إعداد القوائم المالية يتطلب إستسدام 

الفترة المالية التي أعدت الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريل إعداد القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المسجلة خال 

واألحكام تستند على أفضل معرفة لدى اإلدارة لألحداث والعمليات الحالية، فإن . وبالرغم من أن هذه التقديرات القوائم المالية بشأنيا

 النتائج الفعلية يمكن أن تستلف عن هذه التقديرات. 

بناءاً على السبرة التاريسية وعوامل أخرى بما فييا التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع أن  باستمراريتم تقويم التقديرات واألحكام 

 قولة حسب الظروف.تكون مع
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شركة التأمين العربية التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 )تتمة( أسس اإلعداد - 9

 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
 

 المالية: القوائماليامة في إعداد هذه  يلي األحكام والتقديرات المحاسبية فيما
 

 االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 

كة. يعتبر تقدير االلتزامات النيائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بيا الشر

مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعيا بموجب هذه هنا  العديد من 

 المطالبات. 

التكاليف النيائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم ويتم إجراء التقديرات في نياية فترة إعداد التقارير لكل من التكلفة النيائية للمطالبة 

في  .کةرلشالی إلمبلغة اية ردلفت اللحاالت لتقييمات اخادمدام عة باستخوفدلمر اغيت الباقلمر ايدتقم يت("IBNR").  م اإلباغ عنيايت

 .نياية كل فترة تقرير ، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتيا ويتم إجراء التغييرات على المسصا

طالبات المتكبدة وغير المبلغ عنيا تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلباغ عنيا بعد تاريل قائمة المركز المالي بشأن يعتبر مسصا الم

مبلغ الحادث المممن عليه الذي وقع قبل تاريل قائمة المركز المالي. إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات ال

لبات المتكبدة غير المبلغ عنيا تتمثل في إتباع نفس قرق سداد المطالبات السابقة عند التنبم بطرق سداد المطالبات عنيا وكذلت المطا

 المستقبلية.

يستسدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل قريقة سلم السلسلة وقريقة بورنيوتير فيرغوسون وقريقة معدل السسارة المتوقعة 

لقطاع  بما في  لت تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بالنسبة القطاعاتاستسدم السبير االكتواري نيج كما  .المسصصاتلتحديد هذه 

 .تستند هذه األساليب إلى عدد من االفترا ات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماق تسوية المطالبات . الطبي

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

ودات جولة للمدلعاالقيمة افي  لفترة قويلةر أو کبيض نخفا  اناون هما يکدقيمتيا عنت نخف د المالية قودات اجولمأن اکة رلشر ارتق

 شيور أو أكثر قويلة األمد ويعتبر االنسفاض بنسبة 6تعتبر فترة  م. يتطلب تحديد ما هو هام أو قويل األمد الحك .تکلفتيادون لمالية ا

عند إجراء هذا الحكم ، تقوم الشركة بتقييم من بين عوامل أخرى ، التقلبات العادية  .ة األصلية هاًما وفقًا لسياسة الشركةمن التكلف 15٪

المالية للشركة المستثمر فييا ، وأداء الصناعة والقطاع ، والتغيرات في التقنية ، والتدفقات النقدية التشغيلية  والماءةفي سعر السيم ، 

  .والتمويلية

 

 االنخفاض في أقساط التأمين المدينة

يتم تكوين مسصا انسفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هنا  دليل مو وعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ 

هيكلة دة عاس أو إإلفاافي ن يدلمل اخديل أن حتمان ، وايدليامة للمالمالية ت اباولصعر اتعتب .المستحقة وفقًا للشروق األصلية للمدينين

 .قيمتيات نخف د اينة قدلمم ام لأن اعلی رات شؤمداد لسافي ر لتأخداد أو السن اعز لعج، وا التنظيم المالي

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية

قيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة تستند القيم العادلة لاستثمارات المتاحة للبيع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو ال

 .مساقر مماهلة وخصائاالعادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى التدفقات النقدية المسصومة باستسدام العمولة لبنود  ات شروق 

دام باستخ  لف  متاحة بخا جةدرلمر األسعاون اما ال تکدعنق أو نشوق سود جدم ولمالية في حالة عدوات الة لألدلعاالقيمة د ايدتحم يت

م. في هذه الحاالت ، يتم تقدير القيمة العادلة من خال البيانات القابلة للرصد فيما يتعلق باألدوات المالية المماهلة أو باستسدام لتقييت اتقنيا

عندما تستسدم تقنيات اسبة لمنت ا اراالفتس اساأعلی در فإنيا تق، ة متاحة ظلقابلة للماحوق الست اخادمون ال تک وعندماالنما ج. 

ن التقييم )على سبيل المثال ، النما ج( لتحديد القيم العادلة ، يتم التحقق منيا ومراجعتيا بشكل دوري من قبل موظفين ممهلين مستقلين ع

انات الفعلية وأسعار تلت المصادر. يتم اعتماد جميع النما ج قبل استسداميا ، ويتم معايرة النما ج للتأكد من أن المسرجات تعكس البي

ن الئتماقر امخال مهت مجاالب لقتت  ، ل مع السوق المقارنة. إلى الحد العملي ، تستسدم النما ج البيانات القابلة للماحظة فقا ؛ و

 .هاريدتقدارة إلن امت اقتبارالت والتقلبال( والمقابقر الخوالخاصة ن االئتماقر ا)مخا
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شركة التأمين العربية التعاوني

 مساهمة سعودية()شركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات - 1

 ية فييإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتماشى مع تلت المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنت

 ، بإستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة للمعايير الحالية والمذكورة أدناه، 9118ديسمبر  11 

كنتيجة للتعليمات الصادرة ممخراً  9119ديسمبر  11المنتيية في  للسنة( ، فقد تم تعديل أسس االعداد 9كما هو مذكور أعاه )إيضاح 

و، تم عرض الزكاة و ريبة الدخل بقائمة التغيرات في حقوق المساهمين 9119يوليو  91من ممسسة النقد العربي السعودي في  . سابقا

ّ لتعميم ممسسة النقد العربي السعودي رقم  . مع التعليمات الصادرة ممخراو من 9117أبريل  11بتاريل  181111174519قبقا

و ريبة الدخل في قائمة الدخل. قامه الشركة بالمحاسبة ، فإنه يجب عرض الزكاة 9119يوليو  91ممسسة النقد العربي السعودي في 

( واآلهار المترتبة على التعديل أعاه 9عن هذا التغير في المحاسبة عن الزكاة و ريبة الدخل باألهر رجعي )باإلشارة إلى اإليضاح رقم 

 .السيم  فضه ربحيةنتيجة ليذا التغير، انسبالقوائم المالية. وك 91والتي تم اإلفصاح عنيا باإليضاح رقم 

 

  التغير في السياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل 

  ضريبة الدخل 

مصروف  ريبة الدخل او المعفي هي  ريبة الدخل المستحقة الدفع على الدخل السا ع للضريبة في الفترة الحالية وفقا لنسب  ريبة 

لتزامات الضريبية والتي تستند الى الفروقات الممقتة و  السسائر الدخل لكل نطاق قضائي بعد تعديله بتغيرات في الموجودات واال

 ألغراض الضريبة غير المستسدمة.

في فترة التقرير يتم احتساب رسوم  ريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية التي تم سنيا أو سنيا بشكل جوهري في نياية 

دوري بتقييم المواقف المتسذة في مجال بشكل اإلدارة  مللضريبة. تقولد دخل خا ع المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة وتو

ع أحكاما، حسب االقتضاء، على المطبقة للتفسير. وتو اإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بالحاالت التي تسضع فييا اللوائح الضريبية 

 .أساس المبالغ المتوقع دفعيا إلى السلطات الضريبية

 
 التسويات الناتجة عن التسويات النيائية للزكاة و ريبة الدخل في الفترة التي يتم فييا إصدار الربا النيائي.تتم معالجة 

 

 عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل – 91التفسير الدولي 

 يار المحاسبة الدولييتناول التفسير معالجة  رائب الدخل عندما تتضمن معالجات الضرائب عدم تأكد محيا يمهر على تطبيق مع

. وال يشمل بالتحديد المتطلبات 19. ال ينطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي - رائب الدخل  – 19 

 المتعلقة بالفوائد والعقوبات المرتبطة بالمعالجات الضريبية غير الممكدة. يتناول التفسير تحديداو ما يلي:

  على حدة؛ الممكدةعالجات الضريبية غير لمتأخذ في حسبانيا كل معالجة من ا الشركةما إ ا كانه 

 .اإلفترا ات التي تضعيا الشركة بسصوص فحا السلطات الضريبية للمعالجات الضريبية 

  الكيفية التي تحدد بيا الشركة الربح السا ع للضريبة )السسارة ألغراض  ريبية( واألسس الضريبية. والسسائر ألغراض

 يبة غير المستغلة. واإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة.الضر

 .الكيفية التي تأخذ بيا المنشأة في حساباتيا التغيرات في الحقائق والظروف 

 

يا أم ستجمع بين همكدة على حدالمعالجات الضريبية غير لمأن تحدد ما إ ا كانه ستأخذ في حسبانيا كل معالجة من ا الشركةيجب على 

األخرى. يجب إتباع المنيج الذي يتوقع أنه سوف يحل على نحو مكدة لمعالجات الضريبية غير الموبين معالجة واحدة أو أكثر من ا

 أفضل حالة عدم تأكد.
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شركة التأمين العربية التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119رديسمب 11للسنة المنتيية في 

 

 المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات 1

 )تتمة( التغير في السياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل 

 ضريبة الدخل المؤجلة

يتم إحتساب  ريبة الدخل الممجلة، إن وجدت، باستسدام أساس اإللتزام للفروقات الممقتة الناتجة بين األرصدة الدفترية للموجودات 

وااللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستسدمة لألغراض الضريبية. يتم قياس قيمة الضريبة الممجلة بمعدالت الضريبة 

م سنيا المتوقع تطبيقيا أو تتم التسوية للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات باإلستثناء إلى معدالت الضريبة التي قد تم سنيا أو تقريبا ت

و خا عا للضريبة سوف يكون في ني اية فترة التقرير. يجب إهبات الضريبة الممجلة فقا بقدر ما يكون من المحتمل أن ربحا مستقبليا

و ويمكن إستسدام اإلئتمان.  متاحا

 قة.يتم تسفيض األصول الضريبية الممجلة بقدر ما يكون غير محتماو بعد  لت بحيث يتم االعتراف بالمنافع الضريبية  ات العا

 

يتم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات الضريبية الممجلة عند وجود حق واجب النفا  قانوناّ في إجراء مقاصة بين الموجودات 

الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبة الحالية والتي تتعلق بضرائب دخل تفر يا نفس السلطة الضريبة والتي ليا الحق في إجراء 

و.المقاصة، والتي تن  وى إما التسوية على أساس صافي أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في آن معا

 

 يتم االعتراف بالضرائب الحالية والممجلة  من الربح أو السسارة، باستثناء القدر المتعلق بالمعامات التي يتم االعتراف بيا في قائمة

 لحالة، يجب االعتراف بالضريبة أيضاّ.الدخل الشامل أو بحقوق المساهمين بشكل مباشر. في هذه ا
 

 الزكاة

تجنب الشركة مسصا الزكاة وفقا لألنظمة الزكوية والضريبة السعودية. تحمل الزكاة  من الربح أو السسارة. ال يتم معالجة الزكاة 

 لضرائب الدخل أيضاّ ال يتم إحتساب  رائب دخل ممجلة متعلقة بالزكاة.

 

 عقود االيجار –( 36لي رقم )المعيار الدولي للتقرير الما

 

 4رقم وتفسير التقرير المالي الدولي  "،"عقود اإليجار 17محل معيار المحاسبة الدولي  16يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

وتفسير  حوافز"، - عقود إيجار التشغيل" 15 لجنة تفسيرات المعايير" تفسيرو "،تحديد ما إ ا كان ترتيب ما يحتوي على عقد إيجارل"

  الشكل القانوني لعقد اإليجار". تأخذالمعامات التي  جوهرقييم "  ت97لجنة تفسيرات المعايير رقم "

 

أصل باالعتراف بالمستأجر يقوم  وحيد للمحاسبة عن عقود االيجار . "عقود اإليجار" نمو ج 16لتقارير المالية رقم ليقدم المعيار الدولي 

 اعفاءاتهنا  يوجد اإليجار.  بسداد دفعاتحقه في استسدام األصل األساسي والتزام اإليجار الذي يمثل التزامه  حق االستسدام يمثل

تبقى قريقة المحاسبة المتبعة من الممجر . المنسفضة القيمة ات  للموجودات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار

 مجرين بتصنيف عقود االيجار الى عقود ايجار تمويلي أو تشغيلي.أي يستمر الم -مشابية للمعيار الحالي

 

منيجية التطبيق بأهر رجعي المعدل وبالتالي يتم  مباستسدا 9119يناير  1في  16اعتمدت الشركة المعيار الدولي ألعداد التقارير المالية 

تعديل للرصيد االفتتاحي( المدفوعات المقدمة دون أي تأهير )ك 16االعتراف باألهر التراكمي العتماد المعيار للتقارير المالية الدولي 

 ودون إعادة تعديل في ارقام المقارنة. 9119يناير  1على رصيد األرباح المبقاة في 

 

 كاالتي: 9119يناير  1على قائمة المركز المالي كما في  16تأهير اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 9118ديسمبر  11 

 الزيادة / )النقصان( ديريال سعو

 9132يناير  3

 ريال سعودي

 56,256,2, 846874654 - أصل حق االستسدام

 - (6194956) 6194956 مدفوع مقدما 

 (,512,512,) (841754198) - التزام ايجار 

 

يتم ر بين االلتزام وتكلفة التمويل. الجديدة لمباني المكاتب. يتم تسصيا كل دفعة إيجا ةيتم تسجيل أصل والتزام لعقود اإليجار التشغيلي

مدار فترة اإليجار إلنتاج معدل فائدة دوري هابه على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة.  قائمة الدخل علىتحميل تكلفة التمويل على 

 .لقسا الثابهصول حق االستسدام على المدى األقصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار على أساس اأيتم استيا  
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شركة التأمين العربية التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات 1

و يتم قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار مبدئ  .الحالية على أساس القيمة يا

 يتم قياس أصول حق االستسدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي:   -أ

  .مقدار القياس األولي اللتزامات اإليجار 

   أي مدفوعات إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريل البدء 

   .مسصوما منيا أي حوافز إيجار مستلمة 

  و أولية،أي تكاليف مباشرة 

 .تكاليف الترميم 

 

 يجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:   تشمل التزامات اإل  -ب

  (مدفوعات هابتة )بما في  لت مدفوعات هابتة جوهرية 

  .مسصوما منيا حوافز اإليجار المستحقة القبض.  عقد إيجار متغير يستند إلى فيرس أو سعر 

  .المبالغ التي يتوقع أن يدفعيا المستأجر بموجب  مانات القيمة المتبقية 

  و  السيار،سعر ممارسة خيار الشراء إ ا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا 

  إ ا كانه مدة اإليجار تعكس المستأجر الذي يمارس هذا السيار اإليجار،دفع غرامات إلنياء عقد. 
 

تأجر دفعه القتراض األموال وهو المعدل الذي يتعين على المس اإل افي،يتم خصم مدفوعات اإليجار باستسدام معدل االقتراض 

 .الازمة للحصول على أصل  ي قيمة مماهلة في بيئة اقتصادية مماهلة مع شروق وأحكام مماهلة

 

يتم إدراج المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود تأجير األصول منسفضة القيمة على أساس القسا الثابه 

 شيًرا أو أقل. 19ر قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتيا الدخل. عقود اإليجا قائمةكمصروف في 

 

 .تشمل األصول منسفضة القيمة العناصر الصغيرة المتعلقة بالمعدات المكتبية

يتم التفاوض على شروق التأجير على أساس فردي وتحتوي على مجموعة واسعة من الشروق واألحكام المستلفة. ال تفرض اتفاقيات 

 .ال يجوز استسدام األصول الممجرة كضمان ألغراض االقتراض ولكن عيود،اإليجار أي 
 

 

 

 إن رصيد أصل حق االستسدام واالستياكات المحملة كالتالي: 

 0279ديسمبر  7,  
 ريال سعودي

 238,ديسمبر  13
 ريال سعودي

    التكلفة
 - 56,256,2,   235,يناير  3الرصيد في 
 - -  اإلضافات 

 - 56,256,2,  235,مبر  ديس  13الرصيد كما في 
    اإلستهالك المتراكم

 - -   235,يناير  3الرصيد في 
 - 352,25126  إستهالك السنة

 - 352,25126  235,ديسمبر   13الرصيد كما في 

 -  ,,,652115   0279ديسمبر   7,الرصيد الدفتري كما في 
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تعاونيةشركة التأمين العربية ال

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 
 

 )تتمة( المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات - 1
 

 عقود االيجار )تتمة( –( 36المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 التزام االيجار في نهاية الفترة كالتالي: 
 0279ديسمبر  7,  

 ريال سعودي

 9118ديسمبر  11

 ريال سعودي

 - 35,225,19  الجزء المتداول من التزام االيجار 

 - 5221,,251  الجزء غير المتداول من التزام االيجار 

          659,95229  - 
 

ريال  9914179 مبلغ 9119ديسمبر  11ية في المنتي السنةاإليجار المعترف بيا خال  التزاماتيبلغ إجمالي مصاريف الفوائد على 

 .سعودي

 

 .%4بنسبة  9119يناير  1بلغ معدل االقتراض اإل افي للمتوسا المرجح المطبق على التزامات اإليجار في 
  

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول 

 : عقود التأمين 32المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 

 نظرة عامة 
 

. وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين والتي تحل محل المعيار 9117المعيار في مايو ن شر هذا 

عقود التأمين. هذا المعيار الجديد ينطبق على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعلى  – 4الدولي للتقارير المالية 

متع بسصائا المشاركة التقديرية شريطة أن تصدر الجية هي األخرى عقود التأمين. ويتطلب هذا فصل عقود االستثمار التي تت

 المكونات التالية عن عقود التأمين: 

 

 المشتقات المرفقة إ ا كانه تقابل معايير محددة معينة و  ( أ

 ومكونات االستثمار المتميزة  ( ب

 أي تعيد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية. ( ج

 

ً للمعايير  ات الصلة )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يت والمعيار الدولي  9عين أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقا

 (. 15للتقارير المالية رقم 
 

 القياسات:

لة استسدام سياسات والتي تسمح لشركات التأمين بمواص 4على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 يقدم نما ج القياس المستلفة التالية:  17، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9115المحاسبة ألغراض القياس القائمة قبل يناير 

 يعتمد نمو ج القياس العام على مجموعات البناء التالية: 
 

 والتي تشمل:  المحققةالتدفقات النقدية  أ(

 لتدفقات النقدية المستقبلية و قديرات مرجحة لت 

  تعديات عاكسة للقيم الزمنية للنقود )على سبيل المثال السصومات( والمساقر المالية المرتبطة بيذه التدفقات النقدية

 المستقبلية، و 

  .تعديل المساقر للمساقر غير المالية 

 

التأمين وسيتم االعتراف به باعتباره كياناً يقدم السدمات في  يمثل هامش السدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود ب( 

مبلغ صافي سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة عند البداية  فأيالمستقبل. ال يمكن أن يكون هامش السدمة التعاقدية سلبياً عند البداية 

 سيتم تسجيليا على الفور في الربح أو السسارة. 
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ة التعاونيةشركة التأمين العربي

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 
 

 )تتمة( المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات - 1

 )تتمة(المعايير الصادرة وغير سارية المفعول 
 

 ()تتمة: عقود التأمين 32المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 

 

 

 في نياية كل فترة تقارير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنيا مجموع: 

 

  ات الصلة بالسدمات المستقبلية وهامش السدمة التعاقدية للمجموعة  المحققةالتدفقات النقدية  تشملالتزامات التغطية المتبقية والتي 

 في  لت التاريل و 

 المتعلقة بالسدمات السابقة المسصصة للمجموعة  المحققةزامات عن المطالبات المتكبدة والتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية االلت

 في هذا التاريل. 
 

ً ألي تغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالسدمات المستقبلية. ونظراً ألن هامش السد مة ويتم تعديل هامش السدمة التعاقدية الحقا

يتم  التعاقدية ال يمكن أن يكون سلبياً، فإن التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من هامش السدمة التعاقدية المتبقي

 في الربح أو السسارة.  ااالعتراف بي
 

 إختياراآلخر ويتم تحديده من خال  سيتم اإلباغ عن تأهير التغييرات في معدالت السصم إما في الربح أو السسارة أو الدخل الشامل

 السياسة المحاسبية. 
 

ً لقياس العقود التي تتسم بالمشاركة المباشرة ً إلزاميا ً باسم "عقود المشاركة  يعتبر نيج الرسوم المتغيرة نمو جا )يشار إلييا أيضا

 بدء العقد وال يتم إعادة تقييمه الحقاً. المباشرة"(. هذا التقييم حول إ ا ما كان العقد يفي بيذه المعايير يتم إجراؤه عند 
 

 وليذه العقود فإنه وباإل افة إلى التعديات بموجب نمو ج القياس العام، فإن هامش السدمة التعاقدية يتم تعديله أيضاً ألجل: 

 حصة الجية من التغييرات في قيمتيا العادلة للعناصر المدرجة أسفليا و   ( أ

 زمنية للنقود والمساقر المالية غير المتصلة بالعناصر المدرجة. تأهير التغييرات في القيمة ال  ( ب
 

أما نيج تسصيا األقساق فيو نيج مبسطا يسمح بقياس المسمولية عن التغطية المتبقية إ ا كان يوفر قياساً ال يستلف بصورة جوهرية 

 المجموعة سنة واحدة أو أقل.  عن نمو ج للقياس العام لمجموعة من العقود أو إ ا كانه فترة التغطية لكل عقد في
 

ً منيا  تتوافقنيج تسصيا األقساق، فإن المسمولية عن التغطية المتبقية  مع مع األقساق المستلمة عند االعتراف األولي مسصوما

 التدفقات النقدية إلكتتاب التأمين. 

 

ً نمو ج القياس العام  يبقى ع  لت، ال ي طلب من الجية تعديل التدفقات النقدية في قياس المسمولية عن المطالبات المتكبدة. وم مطبقا

ل من المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأهير المساقر المالية إ ا كان من المتوقع دفع/استام هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أق

 تاريل تكبد المطالبات. 
 

 تاريخ السريان: 
 

 17تعديات على المعيار الدولي للتقارير المالية  رقم  – 9119دة عر ه في يونيو أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مسو

وحصله على  تعليقات من أصحاب المصلحة المستلفين. يقوم  17وتقترح تعديات معينة على المعيار الدولي للتقارير المالية  رقم 

ايا التي أهارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعديات مقترحة مجلس معايير المحاسبة الدولية في الوقه الحالي بإعادة مناقشة القض

 فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية سيتبع إجراءاته القانونية المعتادة لو ع المعايير.  17على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

في اإلعفاء الممقه للمعيار  9ولي للتقارير المالية رقم وتأجيل المعيار الد 17إن تاريل سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ً بتاريل  4الدولي للتقارير المالية رقم  . وبموجب المسودة الحالية يقترح تعديل تاريل سريان المعيار الدولي 9191يناير  1هو حاليا

لمدة سنة واحدة مقارنة بالتاريل  تأجيلوهذا  .9199يناير  1إلى فترات رفع التقارير التي تبدأ في أو بعد  17للتقارير المالية رقم 

 . 9191يناير  1السابق وهو 
 

اإليرادات من العقود المبرمة مع العماء والمعيار  - 15ي سمح بالتطبيق المبكر إ ا كان كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 . 9199يناير  1يضاً. تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريل سريانه في األدوات المالية تم تطبيقيما أ – 9الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 فترة االنتقال: 
 

مطلوب التطبيق بأهر رجعي، وبالرغم من  لت إ ا كان التطبيق الكامل بأهر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، فإن الجية 

 ادلة. ملزمة باختيار إما نيج بأهر رجعي معدل أو نيج القيمة الع
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شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 
 

 )تتمة( المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات - 1

 )تتمة(المعايير الصادرة وغير سارية المفعول 
 

 )تتمة(: عقود التأمين 32لية رقمالمعيار الدولي للتقارير الما

 

 العرض واالفصاح: 
 

تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وعقود إعادة التأمين ]وإلى أي عقود 

 استثمار  ات مزايا تقديرية للمشاركة[ مع تعديات على العرض واإلفصاحات. 
 

 التأثير:
 

. ومن تاريل نشر هذه القوائم المالية، لم يتم تقييم 17لشركة حاليًا بتقييم تأهير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقمتقوم ا

 األهر المالي لتبني المعيار بالكامل من قبل الشركة. قامه الشركة بتحليل الثغرات والفجوات الرئيسية وتأهيرها على النحو التالي:

 

 ملخص التأثير تأثيرمجال ال

ونتائجيا التي يجب أن تعطي اآلن،  ة إلىمستمر 9118تقييم األهر المالي بافتراض سنة االكتتاب  التأهير المالي 

 .التحول للتأهير المالي المتوقع لعملية  رؤية أو ح

، ال ةاليندسي أو األخطاء الميني الطويلة مثل  للوهائق ةمحدود اتألن الشركة لدييا تعر  نظراً 

 لى ربحية الشركة.مالي جوهري ع تأهيًرااإلدارة تتوقع 

 تأهير البيانات 

هنا  حاجة إلى تغييرات كبيرة في قريقة جمع البيانات وتسزينيا وتحليليا. سيكون لذلت أيًضا 

الشركة إلى المعيار الجديد. ومع  لت ،  ن تتحولتأهير على العمليات التجارية واألنظمة المالية حي

،  ا أقساق التأمينيتسصنيج مأنه من المتوقع أن يتم قياس غالبية أعمال الشركة بموجب بما 

 .جوهريافإن التأهير على الشركة لن يكون 

 تأهير أنظمة تقنية المعلومات

ر الدولي ياالمعلومات فيما يتعلق بالمع تقنيةستراتيجيتيا لنظام إتعمل الشركة حاليًا على تقييم 

. وقد تفكر الشركة في الحصول على نظام جديد أساسي مدعوم 17رقم  لماليةإلعداد التقارير ا

 ."التقرير المالي" 17مدمجة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بأداة 

 تأهير العملية 

عنيا ، من المتوقع أن تلعب البنية  التقريرمع التغييرات الميمة في قريقة تقييم عقود التأمين و

 السلس وفي الوقه المناسب إلى المعيار الجديد. التحولالمعلومات دوًرا حيويًا في  قنيةلت التحتية

 تقوم الشركة حاليًا بتقييم التأهير التشغيلي لتقييم مدى التأهير على العمليات الداخلية.

 التأهير على ترتيبات إعادة التأمين 

،  17التقارير المالية رقم  إلعدادالدولي يتم التعامل مع عقود إعادة التأمين ، بموجب المعيار 

إعادة  عقودالتأمين و وهائق. هذا قد يسلق عدم تطابق بين قائمة المركز الماليكأصل منفصل في 

. تحتاج استراتيجية إعادة التأمين إلى حساب هامش السدمة التعاقدي في حالة بياالتأمين الساصة 

األرباح سيكون مستلفًا مقارنة بالممارسة الحالية  عن فصاح، ألن اإلنمو ج القياس العام تطبيق

للشركة. عاوة على  لت ، ستشكل عموالت الربح واسترداد األموال أيًضا جزًءا من التدفقات 

قائمة المركز إعادة التأمين والتي ستغير قيمة عقد إعادة التأمين وبالتالي تمهر على  لعقدالنقدية 

 وربحية الشركة.المالي 

الشركة بتحسين استراتيجية إعادة التأمين في  وء المعيار الدولي إلعداد  ستقوم-ألمر إ ا لزم ا

 .17 رقم التقارير المالية

السياسات هيكل التأهير على 

  الرقابةو

. 17رقم  يجب تغيير السياسات لتتوافق مع متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

تمهر متطلبات المعايير الدولية ابة لتعكس متطلبات التجميع. طلب هيكلة السياسات والرقتست

مستلفة مثل المحاسبة  سياساتهيكلة على  المتوقع خسارتياللعقود  17رقم إلعداد التقارير المالية 

 والمراجعة.

مثل إدارة السيولة إلى السماح بتوقعات التدفق النقدي في المستقبل.  الرقابة هيكلةسوف تحتاج 

 كما هو مطلوب. الرقابةالسياسات و تعديلركة مع مستشارها لو ع أو ستعمل الش

 اليوجد. المجاالت األخرى المتأهرة 
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شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 
 

 )تتمة( والتفسيراتالمعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير  - 1

 )تتمة(المعايير الصادرة وغير سارية المفعول 

 ، عقود التأمين(2: األدوات المالية )بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم2المعيار الدولي للتقارير المالية 

 
 .12 وحل محل المعيار المحاسبي الدولي 9132يوليو  92نُشر هذا المعيار في 

 
 يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:

 
 التصنيف والقياس:

 

نيجاً واحداً لتحديد ما إ ا كان األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة، وفقا للقيمة العادلة من  9يستسدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 مة العادلة من خال الربح أو السسارة.أو بالقي الدخل الشامل اآلخرخال 

 يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إ ا تم استيفاء كا الشرقين التاليين:

 يحتفة باألصل  من نمو ج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و ( أ
لتدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس المال تمدي الشروق التعاقدية لألصل المالي في تواريل محددة إلى ا ( ب

 والفائدة على المبلغ األصلي المستحق ويطلق عليه "األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً".
يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير المكاسب أو السسائر المحققة من  ( ج

 ح أو السسارة عند البيع، إ ا تم استيفاء كا الشرقين التاليين:خال الرب
 يحتفة باألصل  من نمو ج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع و ( د
 الشروق التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً.  ( ه

 
  تفي بأي من هاتين الفئتين بالقيمة العادلة من خال الربح أو السسارة.يتم قياس األصول التي ال

 

باإل افة إلى  لت، عند االعتراف األولي، يمكن للجية استسدام خيار تعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خال الربح أو السسارة إ ا 

 كان القيام بذلت يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التطابق المحاسبي.
 

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بيا للتداول، يمكن للجية أيًضا إجراء عملية اختيار غير قابلة لإللغاء لعرض 

التغييرات الاحقة في القيمة العادلة لألدوات )بما في  لت األرباح والسسائر المحققة( في الدخل الشامل اآلخر مع أرباح معترف بيا 

 و السسارة.في الربح أ
 

بمبلغ التغير مطلوبات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خال الربح أو السسارة، يتم االعتراف للباإل افة إلى  لت، بالنسبة 

ما لم يكن في المساقر االئتمانية لتلت المطلوبات في الدخل الشامل االخر، المتعلقة بالتغيرات لمطلوبات المالية لفي القيمة العادلة 

االعتراف بآهار التغيرات في المساقر االئتمانية المطلوبات في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يسلق أو يوسع عدم التطابق 

 المحاسبي في الربح أو السسارة.

 
 انخفاض القيمة:

نية المتوقعة، مقارنة بالسسائر االئتمانية السسائر االئتما 9يعكس نمو ج انسفاض القيمة في إقار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .19المتكبدة بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

 

، لم يعد من الضروري أن يحدث حدث ائتماني قبل االعتراف بسسائر االئتمان. 9في إقار نيج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلت السسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ وبدالً من  لت، تقوم الجية دائماً باحتساب السسائر اال

 السسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريل رفع التقارير ليعكس التغيرات في مساقر االئتمان منذ االعتراف األولي.

 
 محاسبة التحوط:

دة للمحاسبة التحوقية التي تتماشى مع المحاسبة التحوقية بشكل أوهق مع متطلبات جدي 9ي قدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 إدارة المساقر. وتضع المتطلبات نيجاً أكثر اعتماداً على المبادئ إزاء النمو ج العام للمحاسبة التحوقية. 

 

الفائدة )ي شار إلييا عادة باسم "تحوق تنطبق التعديات على جميع المحاسبة التحوقية باستثناء تحوقات القيمة العادلة لمساقر أسعار 

كلي للقيمة العادلة"(. وبالنسبة ليذه ، قد تواصل الجية تطبيق متطلبات المحاسبة التحوقية السارية حالياً في معيار المحاسبة الدولي 

نح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يتناول محاسبة التح19رقم   وق الكلي كمشروع منفصل.. وقد م 
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شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 
 

 )تتمة( المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات - 1

 )تتمة(المعايير الصادرة وغير سارية المفعول 
 

 ان:تاريخ السري
 

. ومع  لت، فإن التعديات التي أ دخله على المعيار 9118يناير  1المنشور هو  9تاريل سريان المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

األدوات المالية مع المعيار الدولي  - 9عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 4الدولي للتقارير المالية رقم 

الحالي للسماح  4، تغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9116سبتمبر  19عقود التأمين، التي ن شرت في  - 4قارير المالية رقم للت

إلى التسفيف من بعض آهار تطبيق المعيار الدولي  4للكيانات التي تصدر عقود التأمين في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 تصبح عقود التأمين سارية النفا . - 17قبل معيار عقد التأمين الجديد معيار للتقارير المالية الدولي رقم  9لمالية رقم للتقارير ا
 

 تقدم التعديات خيارين بديلين على النحو التالي:
 

 حتى حدوث االسبق مما يلي: 9تطبيق إعفاء ممقه من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .1

 ريل سريان معيار عقد التأمين الجديد أوتا 

  يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديد تاريل نفا  المعيار  9191يناير  11فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد(

 4ي للتقارير المالية رقم في المعيار الدول 9واإلعفاء الممقه من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17الدولي للتقارير المالية 

 (.9199يناير  11إلى 
 

إ افية تتعلق باألصول المالية خال فترة التأجيل. وال يتاح هذا السيار إال للكيانات التي ترتبا أنشطتيا في  إفصاحاتويلزم تقديم 
 من قبل. 9الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

، ولكن بالنسبة لألصول المالية المعينة، ينقا من الربح أو السسارة آهار بعض 9يار الدولي للتقارير المالية رقم اعتماد المع . 9

حاالت عدم التطابق المحاسبي التي قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد. وخال الفترة االنتقالية، يلزم الكشف عن المزيد 

 من اإلفصاحات.
 

 يل، أجرت الشركة تقييماً أولياً استعرض عاملين كما يلي:حتى هذا التار

)بما  4تمه مقارنة القيمة الدفترية للمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ( 1

 الي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتيا وفي  لت مكونات اإليداع أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بإجم

 تمه مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع مطلوباتيا. ( 9
 

 بناًء على هذا التقييم األولي، قررت الشركة أنيا ممهلة للحصول على اإلعفاء الممقه.
 

حتى تاريل نفا  معيار عقود التأمين الجديدة. وترد  9ة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وبالتالي، قررت الشرك

 اإلفصاحات المتعلقة باألصول المالية المطلوبة خال فترة التأجيل في تقييم األهر المنصوص علية أدناه.
 

 تقييم األثر
 

مليون ريال سعودي  456.9ية للشركة وإجمالي الموجودات المتعلقة بالتأمين ، بلغ إجمالي الموجودات المال9119ديسمبر  11في 

التوالي. وليس بالضرورة أن تكون الموجودات المالية و الموجودات المرتبطة بالتأمين حصرية  على مليون ريال سعودي 174.1و

ً من حيث التصنيف. ويتكون إجمالي الموجودات المالية من الموجودات الما لية المحتفة بيا بالتكلفة المستيلكة والموجودات تبادليا

 المالية األخرى.

 

وتتكون من النقد وما في حكمه، والودائع مليون ريال سعودي  185.4تصل الموجودات المالية المحتفة بيا بالتكلفة المستيلكة إلى 

 .مقتناة حتى تاريل االستحقاقو االستثثمارات ال، أقساق التأمين المدينة و  مم معيدي التأمين المدينة، وألجل

 

تتألف من استثمارات متاحة للبيع. يجوز للشركة استسدام تصنيف القيمة و مليون ريال سعودي 71.8 تبلغ الموجودات المالية األخرى

بيعة الشركة لسندات الدين والط العادلة من خال الدخل الشامل االخر ليذه األصول المالية األخرى استنادًا إلى نمو ج عمل

ً مفصاً لتحديد ما إ ا كانه سندات الدين تستوفي اختبار األصل  االستراتيجية لاستثمارات في األسيم. ولم تجر الشركة بعد تقييما

 .9والفوائد المستحقة عليه حصراً على النحو المطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

استناداً إلى المعلومات المتاحة حالياً، وقد يسضع لتغييرات  9الدولي للتقارير المالية رقم  يستند ما سبق إلى تقييم أولي ألهر المعيار

 ناشئة عن مزيد من التحليات التفصيلية أو المعلومات اإل افية المعقولة والداعمة المتاحة في المستقبل.

 

، إال أنه ال يمكن تقديم تقدير معقول ليذه اآلهار 9الية رقم وتتوقع الشركة بعض اآلهار الناجمة عن تنفيذ المعيار الدولي للتقارير الم

 حتى تقوم الشركة بإجراء مراجعة مفصلة.
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 
 

 السياسات المحاسبية الهامة - 2

 هي كالتالي: ية المتبعة في إعداد هذه القوائم الماليةإن السياسات المحاسب
 

 النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق وشيكات برسم اإليداع والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع ألجل التي تقل فتررة 

 استحقاقها األصلية عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء.
 

 ألجل ودائع

 .الشراء تاريخ من واحدة سنة من وأقل أشهر ثالثة من أكثر استحقاق بتواريخ البنوك عند ألجل ودائع من ألجل الودائع تتكون
 

 أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة 

ت األولري لهرات بالقيمرة العادلرة للمبلرغ يتم إثبات أقساط التأمين وأرصدة إعادة الترأمين المدينرة عنرد اسرتحقاقهات ويرتم قياسرهات عنرد اإلثبرا

المستلم  أو المستحق القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير 

اض فري قائمرة نترائم عمليرات األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتهرا الدفتريرةت ويرتم إثبرات خسرارة االنخفر

 التأمين والفائض المتراكم. يتم التوقف عن إثبات أقساط التأمين المدينة عند انتفاء أسباب إثبات الموجودات المالية.
 

 المدفوعات المقدمة

برالمبلغ  وتقرا  تمثل المدفوعات مقدما مصاريف غير متكبده بعد ولكنهرا مدفوعرة نقردات. تقيرد المردفوعات مقردما فري األصرل كموجرودات

اسرتنفاذها أو إنتهائهرا مرع  المدفوع نقداتت وبعد ذلكت يتم تحميلها على قائمة الفائض لعمليات التأمين وقائمة الدخل الشامل للمساهمين عنرد

 مرور الوقت.
 

 االستثمارات والموجودات المالية األخرى

 المبدئي أ( االعتراف

 اإلعترراف يرتم .لردداة التعاقديرة األحكرام فري طرفرا الشرركة تصرب  عنردما للشرركة الماليرة مالقروائ فري الماليرة برالموجودات االعتراف يتم

 حالرة باسرتثناء للشرركة الماليرة للموجرودات المبردئي القيرا  فري المعرامالت تكراليف إدراج يرتم العادلرة بالقيمرة مبردئيا الماليرة بالموجودات

 المتاحرة واالسرتثمارات المدينرة الرذمم للشرركة الماليرة الموجودات تتضمن .الخسارة أو الرب  خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات

 .للبيع
 

 الالحق والقياس ب( التصنيف

 الماليرة والموجرودات الخسرائر أو األربرا  خرالل مرن العادلرة بالقيمرة اسرتثمار :المحرددة التاليرة الفئات إلى المالية الموجودات تصنيف يتم

 إثباتهرا وقرت فري تحديرده ويرتم الماليرة الموجرودات مرن والغررض طبيعرة علرى التصرنيف ويعتمرد .المدينرة والذمم روضوالق للبيع المتاحة

 فترة خالل الموجودات تسليم تتطلب التي المالية الموجودات مبيعات أو مشتريات هي العادية بالطرق المبيعات أو المشتريات إن .األولي

 .السوق في عليها لمتعارفا تلك أو األنظمة عليها تنص زمنية

 

 القروض والذمم المدينة -3

سوق نشط وتصنف  إن القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في

ة المطفأة باستخدام طريقرة العائرد بالتكلف كقروض وذمم مدينة للسوق. بعد االعتراف المبدئيت وبالتالي يتم قيا  القروض والذمم المدينة

شررهرا بعررد نهايررة الفترررة  ,3االسررتحقاق الترري تزيررد مررن  الفعلرري ناقصررا أي انخفرراض وترردرج فرري الموجررودات المتداولررةت باسررتثناء فترررات

 المشمولة بالتقرير.
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11نة المنتيية في للس
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - ,

 االستثمارات والموجودات المالية األخرى )تتمة(

 الالحق )تتمة( والقياس ب( التصنيف

 اإلستثمارات المتاحة للبيع -,

ثمارات متاحة للبيع هي تلك التي ال تصنف اإلستثمارات المتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين. إستثمارات األسهم المصنفة على أنها إست

 االحتفراظللمتاجرة أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرب  أو الخسارة. سندات الدين في هذه الفئة هي تلك التري يقصرد بهرا  مقتناهعلى أنها 

يرات في ظروف السوق. بعد القيرا  األولريت يرتم للتغ استجابةإلحتياجات السيولة أو  استجابةبها لفترة زمنية غير محددة والتي قد يتم بيعها 

 قيا  اإلستثمارات المتاحة للبيع في وقت الحق بالقيمة العادلة.

الشاملة األخرى( تحت بند / )الخسائر( يتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق المساهمين )من خالل اإليرادات 

ت يتم إثبات األربا  أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقات ضمن االستثمار استبعادمارات المتاحة للبيع". وعند "التغيير في القيمة العادلة لإلستث

المساهمين الشاملة. وفي الحاالت التي تمتلك فيها الشركة أكثر من إستثمار في نف  األداة الماليةت فإنه يتم عمليات حقوق الملكية في قائمة 

لداخل أوالت الخارج أوالت". يتم إدراج الفوائد المكتسبة في وقت إقتناء اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع كدخل فوائد إستبعادها على أسا  "ا

بها في  االعترافوذلك بإستخدام سعر الفائدة الفعلي. إن توزيعات األربا  المكتسبة في وقت إقتناء اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم 

. يتم إثبات الخسائر الناتجة من اإلنخفاض لتلك اإلستثمارات في قائمة عمليات استالمهاساهمين الشاملة عند اإلقرار بأحقية قائمة دخل الم

 المساهمين الشاملة.

 

 اإلستحقاقمقتناه حتى تاريخ ال ستثماراتاإل -1

بتة أو يمكن تحديدها والتي يوجد لدى الشركة النية هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثا اإلستحقاقحتى تاريخ  المقتناه اإلستثمارات

ت بالتكلفة المطفأة المعدلة بالعالوة أو الخصم  اإلستحقاقحتى تاريخ  إقتنائهااإليجابية والقدرة على  العمولرة طريقرة  بإسرتخدامويتم قياسها مبدئيا

المصرنفة  اإلسرتثمارتفي قائمة عمليرات الترأمين. إن  اإلستحقاقخ حتى تاري المقتناة اإلستثماراتدائم في قيمة  إنخفاض. يتم إثبات أي ةالفعلي

كمرا ال  .هرذا التصرنيف إسرتخدامال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها بدون أن تتأثر مقدرة الشركة على  اإلستحقاقمقتناه حتى تاريخ  كإستثمارات

 طويلة األجل. إستثماراتداد المبكر كونها يمكن تخصيصها كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة أو مخاطر الس
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها  -6

يتمت بتاريخ كل قائمة مركز ماليت إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليرل موضروعي علرى انخفراض قيمرة أي أصرل مرالي   أو مجموعرة مرن 

يلت يتم إثبات خسارة اإلنخفراض فري القيمرة فري قائمرة نترائم عمليرات الترأمين والفرائض المترراكم / الموجودات المالية. وفي حالة مثل هذا الدل

 عمليات المساهمين. يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي: 
 

ت خسرارة االنخفراض بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالقيمرة العادلرةت يمثرل اإلنخفراض فري القيمرة الفررق برين التكلفرة والقيمرة العاد لرةت ناقصرا

 المثبتة سابقا في قائمة نتائم عمليات التأمين والفائض المتراكم / عمليات المساهمين.
 

ة المسرتقبلية بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفةت يمثل اإلنخفاض فري القيمرة الفررق برين القيمرة الدفتريرة والقيمرة الحاليرة للتردفقات النقدير

 لى اسا  معدل العائد السائد في السوق حاليات ألصل مالي مماثل. المخصومة ع
 

أسرا   بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأةت يحدد االنخفاض في القيمة على اسا  التدفقات النقدية المسرتقبلية المخصرومة علرى

 معدل العمولة الخاصة الفعلي األصلي.
 

 المالية المطلوبات
 

 المبدئي: رافاالعت -أ

 الماليرة المطلوبرات إثبرات يرتم .لردداة التعاقديرة األحكرام فري طرفترا الشرركة تصرب  عندما للشركة المالية القوائم في المالية المطلوبات إثبات يتم

 خرالل مرن العادلرة بالقيمة لوباتالمط باستثناء للشركة المالية للمطلوبات المبدئي القيا  في المعامالت تكاليف إدراج يتم .العادلة بالقيمة مبدئيتا

 .الخسارة أو الرب 
 

 الالحق: والقياس التصنيف -ب

 بالتكلفرة الماليرة المطلوبات جميع قيا  يتم فإنه الخسارةت أو الرب  خالل من العادلة بالقيمة مصنفة مالية مطلوبات لديها لي  الشركة أن حيث

 .الفعلي العائد معدل أسا  على وتسجيله العمولة مصروف تحديد مع الفعليةت العمولة طريقة باستخدام المطفأة
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 التوقف عن إثبات األدوات المالية

أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التري تتكرون منهرا األداة الماليرة ويرتم ذلرك  يتم التوقف عن إثبات أي

 عادةت عند بيعهات أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.
 

 الممتلكات والمعدات

ت االسرته  الردخل الك المترراكم وأي انخفراض جروهري فري القيمرة. ويحمرل االسرتهالك علرى قائمرة تظهر الممتلكرات والمعرداتت بالتكلفرة ناقصرا

 باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى االعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات كما يلي.

 السنوات 

  6 تحسينات المباني المستأجرة
  32 األثاث والمفروشات

  9 المركبات
  9 – 1 لي والمعدات المكتبيةأجهزة الحاسب اآل

 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للمتلكات والمعدات للتأكد من وجود أي إنخفاض في قيمتها وذلك عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير 

أعلرى مرن القيمرة التقديريرة الممكرن  إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد. إذا وجد مثل هذا المؤشر وعندما تكون القيمة الدفتريرة

 إستردادهات يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن إستردادها. 

مرة يتم إثبات أربا  أو خسائر إستبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات )التي يتم إحتسابها بالفرق برين صرافي متحصرالت اإلسرتبعاد والقي

 .الدخلالدفترية للبند( في قائمة 
 

 لمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرىا

قبرل  يتم اثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة او الخدمة المستلمةت سواءت قدمت ام لم تقدم بها فواتير من
 الموردين.

 المخصصات
ة عرن أحرداث سرابقة وإن تكراليف سرداد هرذه االلتزامرات يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونيرة أو متوقعرة( علرى الشرركة ناتجر

 محتملةت ويمكن قياسها بشكل موثوق به. ال يتم اثبات مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية.
 

 الزكاة وضريبة الدخل 
ت لالنظمة الزكوية والضرريبية السرعوديةت تحمرل الزكراة علرى حسرابات  الملكيرة العائردة للمسراهمين يجنب مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا

المؤسسين السعوديين والجمهور العام بينمرا يرتم تحميرل ضرريبة الردخل علرى حسرابات الملكيرة العائردة للمسراهمين المؤسسرين غيرر السرعوديين 

 ويحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين.
 

 للموظفين  الخدمة نهاية مكافأة

اسرتحقاق هرذه  ركة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفق ات لشروط وأحكام نظرام العمرل المطبرق فري المملكرة العربيرة السرعودية. ويسرتندتقدم الش

استحقاق التكاليف المتوقعرة لهرذه  المزايا إلى الراتب النهائي للموظف وطول مدة خدمتهت ويكون ذلك باستكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. يتم

على مدى فترة التوظيف. يتم تكوين مخصص سنويتا استنادتا إلى التقييم االكتواري المستقل وفقتا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  المزايا

 قامت الشركة بإجراء تقييم اكتواري في السنة الحالية. "مخصصات الموظفين" باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة. 35
 

المكاسرب والخسرائر اإلكتواريرة  . يرتم إثبرات جميرعالردخلتكراليف الخردمات السرابقة كمصرروفات علرى الفرور فري قائمرة يتم اإلعتراف بجميرع 

 المتعلقة بإلتزام االستحقاقات المحددة في قائمة الدخل الشامل.
 

 األجل قصيرة الموظفين استحقاقات

 والتي ت المستحقة المصروفات في مدرجة متداولة مطلوبات وهي رتالسف وتذاكر اإلجازات أجور األجل القصيرة الموظفين استحقاقات تشمل

 .المستخدمة غير لالستحقاقات نتيجة دفعه المنشأة تتوقع والذي المحسوم غير بالمبلغ قياسها يتم
 

 التقاعد استحقاقات

 مسراهمة خطرة يمثرل هرذا .االجتماعيرة مينراتللتأ العامرة المؤسسرة إلرى السرعودية العربيرة المملكة في لموظفيها التقاعد اشتراكات الشركة تدفع

  .تكبدها عند كمصروفات المدفوعة المبالغ تحميل يتم .محددة
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 عقود التأمين
تصدر الشركة عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تقبرل بموجبهرا شرركة الترأمين مخراطر 
ت علرى حامرل  تأمين هامة من حملة الوثائق وذلك بالموافقة على تعويض حملة الوثائق في حالة وقوع حادث مستقبلي غير محردد يرؤثر سرلبا

دة عامةت تعّرف الشرركة مخراطر الترأمين الهامرة بأنهرا تمثرل إمكانيرة دفرع تعويضرات عنرد وقروع حرادث مرؤمن عليره. وحرال الوثيقة. وكقاع
 تصنيف العقد كـ "عقد تأمين" فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشركل كبيرر خرالل الفتررةت إال إذا

 الحقوق واإللتزامات.تم إستنفاذ أو إنتهاء جميع 
 

  إعادة التأمين
إن عقود إعادة التأمين هي عبارة عن عقود تبرمها الشركة مع معيدي التأمين وبموجبها يتم تعويض الشركة عن خسائر عقود التأمين 

 المصدرة.
هذه الموجودات من األرصدة يتم إثبات المزايا التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين كموجودات إعادة التأمين. تتكون 

المستحقة من معيدي التأمين عند سداد المطالبات والذمم المدينة األخرى مثل العموالت على األربا ت إن وجدتت وحصة معيدي التأمين 
. يتم إثبات المبالغ من المطالبات تحت التسوية والتي تتوقف على المطالبات المتوقعة والمزايا الناشئة بموجب عقود التأمين المعاد تأمينها

ت لشروط لكل إتفاقية إعاد  ة التأمين.القابلة لإلسترداد من / أو المستحقة إلى معيدي التامين بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التأمين طبقا
موجودات إعادة وبتاريخ إعداد كل قوائم ماليةت تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود مؤشر على وقوع إنخفاض في قيمة 

 التأمين. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشرت تقوم الشركة بإجراء تقدير للمبالغ القابلة لإلسترداد.
وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لموجودات إعادة التأمين عن القيمة القابلة لالستردادت عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمةت ويخفض إلى 

 .الدخلدرج اإلنخفاض في القيمةت إن وجدت في قائمة قيمتة القابلة لإلسترداد. ي
بطريقة تتماشى مع عقود إعادة المستحقة تمثل أرصدة مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة لشركات إعادة التأمين. تم تقدير المبالغ 

 التأمين المتعلقة بها.
 الوثائق. إن إتفاقيات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة

 
 المطالبات 

ت  تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها واألطراف األخرىت ومن مصاريف تسوية الخسارة المتعلقة بهرات ناقصرا
 الخردة واالستردادات األخرىت وتحمل على قائمة نتائم عمليات التأمين والفائض المتراكم عند تكبدها.

 
مطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز الماليت سواء ترم يشتمل إجمالي ال

التبليغ عنها أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات الُمبلّغ عنها وغير المدفوعرة بتراريخ قائمرة المركرز المرالي علرى أسرا  تقردير كرل 
ت لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقةت لقاء تكلفة سرداد المطالبرات المتكبردة غيرر المبلّرغ عنهرا  حاله على حده. كما يجنب مخصصت وفقا

 بتاريخ قائمة المركز المالي. ان االلتزامات النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.
 

ي والسرداد والمخصصرات المجنبرة فري السرنة الالحقرة فري قائمرة نترائم عمليرات يدرج الفرق برين المخصصرات بتراريخ قائمرة المركرز المرال
 التأمين والفائض المتراكم لتلك السنة. ال تقوم الشركة بخصرم مطلوباتهرا لقراء المطالبرات غيرر المدفوعرة ألنره يتوقرع سرداد كافرة المطالبرات

 خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.
ت لمدة العقد ذات الصلة. التأمين إعادةيتم إثبات مطالبات   عندما بتم إثبات إجمالي مطالبات التأمين  طبقا

 
 المستردة والتعويضات الخردة

 تالحق أن أيضا للشركة ويحق .)الخردة مثل( المطالبة تسوية عند )عام بشكل متضررة( موجودات ببيع للشركة التأمين عقود بعض تسم 

 المطالبات إلتزامات قيا  عند كمخصص الخرده استرداد تقديرات تدرج .)التعويضات مثل( التكاليف كافة أو بعض لدفع أخرى أطراف

 .األصل استبعاد بعد معقول بشكل استردادها يمكن التي القيمة المخصص يمثل .التسوية تحت
 

 استرداده يمكن الذي للمبلغ تقدير وه المخصص وهذا .التسوية تحت المطالبات التزامات قيا  عند مخصص المستردة التعويضات تعتبر
 .الثالث الطرف من
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 تكاليف االكتتاب المؤجلة

على مدى فترة التغطية  الدخلالمتعلقة بإصدار وثائق التأمين الجديدة كتكاليف اكتتاب مؤجلةت وتطفأ في قائمة تقيد بعض تكاليف االكتتاب 

اء هذه التأمينية ذات العالقة. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التامين هذهت فإنه يمكن اإلسراع في إطف

 .الدخللب ذلك إجراء إطفاء إضافي في التكاليفت ويمكن أن يتط

 اختبار كفاية المطلوبات 

يتمت بتاريخ نهاية كل فترة ماليرةت إجرراء اختبرار كفايرة المطلوبرات للتأكرد مرن كفايرة مطلوبرات عقرود الترأمين. بعرد خصرم تكراليف االكتتراب 

ة لعقود التأمين. وعند إجراء هذه االختباراتت يتم إستخدام أفضل المؤجلة ذات العالقة بإستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلي

وذلرك بشرطب  الردخلتقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية المستقبلية ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي عجز مباشرة على قائمة 

 اية المطلوبات.تكاليف االستحواذ المؤجلةت وبعد ذلك يجنب مخصص للخسائر الناتجة عن اختبار كف

 

 األقساط المكتسبة ودخل العموالت

على أسا  نسبي على مدى فترات وثائق التأمين التي تخصها. تمثرل أقسراط الترأمين غيرر  الدخلترحل أقساط التأمين إلى الدخل في قائمة 

 المكتسبة الحصة في أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول. 

 

ت المطالبرات المسرددة ومصراريف االكتتراب األخررى والمطالبرات تمثل نت ائم االكتتاب األقسراط المكتسربة ودخرل األتعراب والعمروالت ناقصرا

ت مخصرص الخسرائر المسرتقبلية المتوقعرة عرن وثرائق  المتوقعة المستحقة المتعلقة بالسنةت بعد خصم المبالغ الخاضعة إلعرادة الترأمينت ناقصرا

 فعول.التأمين السارية الم

 يتم تأجيل العموالت المدينة على عقود إعادة تأمين وإطفاءها بطريقة القسط الثابت على فترة عقود إعادة التأمين.

كأقسراط غيرر مكتسربةت ويرتم مرا بعرد نهايرة السرنة الماليرة ل باألخطرار السراريةوالتري تتعلرق ودخل العمولة أقساط التأمين المحتفظ بها  تظهر

 التالية : طرقبإستعمال ال تأجيلها

 لكافة فئات التأمين األخرى عدد األيام الفعلية. 

 .بالنسبة للشحن البحريت فإن األقساط غير المكتسبة تمثل األقساط المكتتبة خالل الثالثة أشهر األخيرة من السنة المالية الحالية 

  ت بالنسبة للتأمين الهندسي وذلك للمخاطر التي تزيد عن ت لعملية اإلحتساب هذه يتم اكتساب اقساط عملية احتساب محددة سلفا سنة. وطبقا

ت مع نهاية فترة وثيقة التأمين.  اقل خالل السنة األولى وتزداد تدريجيا

 دخل عموالت

 يتم إثبات دخل العموالت من الودائع ألجل على أسا  مبدأ العائد الفعلي.

 

 االحتياطي النظامي 

ت للنظام األساسيت يجرب علرى الشرركة أن ت مرن صرافي دخرل السرنة إلرى االحتيراطي النظرامي إلرى أن يبلرغ هرذا االحتيراطي  %2,حرول وفقا

 .235,ديسمبر  13من رأ  المال. ونظرات للخسائر المتراكمةت فإنه لم يتم إجراء مثل هذا التحويل عن السنة المنتهية في  322%

 

 تاريخ التداول 

المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه  تدية المتعلقة بشراء وبيع الموجودايتم اثبات او التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيا

تلك الشركة بشراء او بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد 

 او تلك المتعارف عليها في السوق. الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها االنظمة

 

 العمالت األجنبية

ويررتم تحويررل  المعررامالت. إجررراءالتحويررل السررائدة عنررد  بأسررعارالريررال السررعودي  إلررى الترري تررتم بررالعمالت األجنبيررةيررتم تحويررل المعررامالت 

الريرال السرعودي باألسرعار السرائدة فري  إلى اليكما في تاريخ قائمة المركز الم األجنبيةبالعمالت  الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة

 .قائمة الدخل تدرج كافة فروقات التحويل في ذلك التاريخ.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 2

 الموجودات والمطلوبات الماليةمقاصة 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عنرد وجرود حرق نظرامي ملرزم وعنردما يكرون 

م لدى الشركة نيه لتسوية الموجودات مع المطلوبات علرى اسرا  الصرافي او بيرع الموجرودات وتسرديد المطلوبرات فري  ن واحرد. ال يرت

ت من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها. الدخلمقاصة االيرادات والمصاريف في قائمة  ت أو مسموحا  إال اذا كان ذلك مطلوبا

 

 المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة الذي ينتم عنه إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومرات ماليرة منفصرلة متاحرة 

تقييمها بانتظام من قبل رئي  العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد وتقويم األداء. وألغرراض إداريرة  يتم

 ت تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتهات ولديها ستة قطاعات تشغيلية كما يلي: 

 دوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعالجية.التأمين الصحي ويشمل التأمين على التكاليف الطبية واأل 

 .تأمين المركبات ت ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل 

 وعمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين. قتأمين الحريقت ويقوم بتغطية مخاطر الحري 

 لهندسيت ويقوم بتغطية مخراطر أعمرال البنراءت واإلنشراءات واألعمرال الميكانيكيرة والكهربائيرة واإللكترونيرةت وتوقرف اآلالت التأمين ا

 وغيرها من عمليات التأمين التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين.  والمكائنت 

 الطرق الرئيسية وأنواع التأمين األخرى التي تندرج  التأمين البحريت ويقوم بتغطية مخاطر البضائع في الطريق وسيارات النقل على

 ضمن هذه الفئة.

 .ت  فروع التأمين األخرىت ويشمل فروع التأمين التي لم يتم ذكرها  نفا

  

يتم تقييم أداء القطاع على أسا  الرب  أو الخسارة والتي يتم قياسهات في بعض النواحيت بصورة مختلفرة عرن الررب   أو الخسرارة فري 

 م المالية المرفقة. القوائ

ت ألسرعار التحويرل برين القطاعراتت  لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل السنة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملةت فأنها تتم وفقرا

وتتم بنف  شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائم القطاع على التحويالت بين القطاعات والتري يرتم 

 حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.
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  النقد ومافي حكمه   - ,

  0279 

 بالريال السعودي  

 
 اإلجمالي  اهمينعمليات المس  التأمين عمليات  ايضاحات

       
 710,,  -  710,,  نقد في الصندوق

 2,0,0,,,2,  0,107,,,0  0,,,991,,0 3-9 حسابات جارية لدى البنوك

 07,,,0,12,  07,,,0,12,  - 3-9 ودائع ألجل

  0,,220,202  ,0,0,0,020  00,090,000 

 

  ,238 

 بالريال السعودي  

 
 اإلجمالي  ليات المساهمينعم  التأمين عمليات ايضاحات

       
 9,971,  -  9,971,  نقد في الصندوق

 99,689,825  64,626  99,615,629 3-9 حسابات جارية لدى البنوك

 28,933,,19  28,933,,19  - 3-9 ودائع ألجل

  99,646,578  19,,96,539  52,735,851 

 

 

كمرا فري نهايرة جرل يوجرد ودائرع ألبرين يروم واحرد وثالثرة أشرهر وذلرك حسرب المتطلبرات النقديرة للشرركةت يتم ايداع الودائع ألجل لفترات تتراو  مرا   9-3

(. ترودع الحسرابات سرنويات  %,13:  238,ديسرمبر  13)  %311,ة بنسرب متوسرطت تحقرق عرن الودائرع ألجرل دخرل عمروالت خاصرة بمعردل السنة 

مراني جيرد. إن القيمرة الدفتريرة المفصر  عنهرا اعراله تقرارب القيمرة العادلرة بتراريخ قائمرة الجارية والودائع ألجل لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائت

 المركز المالي.

 

 الودائع ألجل - 6

دخرل عمروالت خاصرة بمعردل متوسرط  عرن الودائرع ألجرل تحقرقتم إيداع الودائع ألجل لفترات تزيرد عرن ثالثرة أشرهر مرن تراريخ اقتنائهرا األصرليت ي

ت ) % 319, بنسبة   (.%13,2 238,ديسمبر  13سنويا

ة تررودع الودائررع ألجررل لرردى أطررراف أخرررى ذات تصررنيف ائتمرراني جيررد. إن القيمررة الدفتريررة المفصرر  عنهررا اعرراله تقررارب القيمررة العادلررة بترراريخ قائمرر

 المركز المالي.
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    المدينة، صافيوذمم معيدي التأمين  المدينة  أقساط التأمين  -2
      

 التأمين المدينة, موضح ادناه : و ذمم معيدي المدينة ملخص اقساط التأمين

 
  0279 ,238 
 بالريال السعودي بالريال السعودي إيضاح 

 378,253,316 0,,,7,0,007  ملي وثائق تأمينحا

 (564,,,72,4) (,,,,0,019,) 3-7 ناقصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  720,0,7,02, 327,648,388 

    

 33,862,846 ,0,,70,0,7  أرصدة إعادة تأمين مدينة 

 (4,312,839) (1,102,010) ,-7 ناقصات: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  1,1,7,70, 9,732,265 

 17,,331,378 00,107,,772  ، صافي اقساط التأمين المدينة و ذمم معيدي التأمين المدينة

 

 إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة لحاملي وثائق التأمين هي كالتالي: 7-3

  0279  ,238 

 بالريال السعودي  بالريال السعودي  

 42,335,635  12,000,9,0  بداية السنةالمخصص 

 32,921,9,7  90,,77,900  المحمل خالل السنة

 -  -  خالل السنةالديون المستبعدة 

 564,,,72,4  ,,,,0,019,  المخصص نهاية السنة                                          
 

 لسنة لمعيدي التأمين هي كالتالي:إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل ا ,-7

  0279  ,238 

 بالريال السعودي  بالريال السعودي  

 78,,1,453  70,,0,7,2  المخصص بداية السنة

 615,917,,  02,,7,009  المحمل خالل السنة

 -  -  خالل السنةالديون المستبعدة 

 4,312,839  1,102,010        المخصص نهاية السنة                                      

 

ت بأعمار أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة كما في   7-1  ديسمبر: 13فيما يلي  بيانا

  بالريال السعودي 

 متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة 
 

 

 المجموع

 2,أقل من 

  يوم

 إلى 7,من 

 يوما   92

متأخرة السداد ومنخفضة 

 القيمة

0279 022,,20,,1, 79,0,0,7,1  00,0,,,1,0 70,,917,9,2 

,238 385,513,558 ,9,386,74,  ,,,965,583 36,,357,,99 

 
ين بشكل تتألف أقساط التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى شركات تأمين وإعادة تأم

ة العربية السعودية. ال تتضمن أقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة على أية مبالغ مستحقة بالعمالت األجنبية. ال أساسي في أوروبا والمملك

(. باإلضافة إلى ذلك %,3: 238,ديسمبر  13) 235,ديسمبر  13من األقساط المدينة كما في  %33393 يوجد رصيد لفرد أو لشركة يزيد عن

 (%64: 238,ديسمبر  13) 235,ديسمبر  13من األقساط المدينة كما في  %65338عمالء  32ت تشكل أرصدة أكبر 

 
من سياسة تتوقع الشركةت وبناءات على الخبرة السابقةت تحصيل األقساط وأرصدة التأمين المدينة متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة بالكامل. لي  

 ت وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.الشركة الحصول على ضمانات بشأن األقساط المدينة
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 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة -,

  0279  ,238 

 بالريال السعودي  بالريال السعودي  

 32,266,287  ,0,,97,,,  يناير 3الرصيد في 

 539,9,9,,,  ,0,,00,,70  المدفوعة خالل السنة

 (6,948,368,)  (71,000,2,7)  المطفأة خالل السنة

 8,153,646  1,0,0,091  ديسمبر 13الرصيد في 

 

 

 أقساط التأمين غير المكتسبة -9

 بالريال السعودي   

 238,  0279  ايضاح 

 363,778,698  27,0,9,,7,9  3-5 ة في بداية السنة                          إجمالي أقساط التأمين غير المكتسب

 365,623,485  ,,027,9,,,7   3-5 إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة كما في نهاية السنة                      

 (13,,7,4,1)  199,1,0                       التغير في اجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة

      

 92,433,916  92,791,,07  3-5 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة في بداية السنة            

 93,652,357  200,,0,,00  3-5 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة كما في نهاية السنة         

 878,441  00,,10,,,   غير المكتسبةالتغير في حصة معيدي التأمين من األقساط 

 (4,766,948)  0,710,077   التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي
 

 حركة اجمالي اقساط التأمين وحصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 9-7

 0279  ,238 

 صافي  حصة معيدي التأمين  إجمالي  صافي  حصة معيدي التأمين  إجمالي 

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي 
 

 ريال سعودي  ريال سعودي  ريال سعودي

 53,344,5,6  (92,433,916)  363,778,698  90,,91,977  (92,791,,07)  27,0,9,,7,9 االفتتاحيالرصيد 

األقساط المكتتبة 

(770,2,1,7,9)  7,,,,7,,0,,  خالل السنة   071,,,7,,,0  192,787,,34  (333,597,424)  ,18,8,5,432 

األقساط المكتسبة 

(001,,07,,,,) خالل السنة   0,,772,00, ,  (,9,,000,00,)   (161,341,589)  333,278,561  (,1,,289,26,) 

(00,,0,,020)  ,,027,9,,,7 الرصيد الختامي   7,,,90,1,,   365,623,485  (93,652,357)  57,533,65, 
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 مطالبات تحت التسوية -72

  0279 

 بالريال السعودي  

 الصافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي  

 77,,12,,,70  (0,0,7,,,,,)  120,290,,,0  مطالبات مدفوعة

 10,,,2,,0  9,0,,,,,,  909,,90  مجنبة خالل السنة  مطالبات

 222,,7,,0  (222,,,,,0)  000,222,,  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة

 90,0,0,,717  (0,,,2,,,0,)  207,,,,,,00  المطالبات المتكبدة خالل السنة

 7,0,1,170,  (,9,,92,,7,)  ,07,,,0,1,  يناير 3مطالبات تحت التسوية كما في 

 ,1,000,99,  (709,100,,)  ,00,10,,00  يناير 3متكبدة وغير مبلغ عنها كما في 

  7,,,00,,,,0  (,9,002,00,)  ,,,97,,17, 

       

 0,007,092,  (1,707,900,)  0,0,,12,,,  ديسمبر 13مطالبات تحت التسوية كما في 

 ,99,,,9,9,  (100,,02,,7)  ,1,10,,,,0  ديسمبر 13متكبدة وغير مبلغ عنها كما في 

  7,,,797,000  (07,000,011)  90,0,0,0,, 

 (10,,1,007)  ,0,220,20  (9,000,909)  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي

 

  ,238 

 بالريال السعودي  

 الصافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي  

 37,,368,719  (68,894,,45)  37,586,271,  مطالبات مدفوعة

 824,338  (319,529)  2,1,,56  مطالبات مجنبة خالل السنة 

 (8,437,3,8)  (889,222,,)  (3,8,,9,71)  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها خالل السنة

 27,,362,5,6  (45,743,,,7)  31,351,548,  المطالبات المتكبدة خالل السنة

 62,663,957  (63,196,551)  83,754,952  يناير 3ي مطالبات تحت التسوية كما ف

 81,3,4,,94  (76,7,9,,9)  43,997,893  يناير 3متكبدة وغير مبلغ عنها كما في 

  361,196,663  (64,4,5,738)  54,7,6,7,1 

       

 67,739,,63  (63,652,858)  718,431,,8  ديسمبر 13مطالبات تحت التسوية كما في 

 67,449,558  (8,395,7,9)  99,8,9,7,1  ديسمبر 13وغير مبلغ عنها كما في متكبدة 

  318,946,114  (65,492,4,1)  88,531,731 

 7,833,232  1,2,2,529  6,752,329  التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
 

 

 

 جدول تطوير المطالبات -77

مل كالت من المطالبات المتكبدة المتراكمة والمبلغ عنها والمطالبات الغير مبلغ عنها في تاريخ كل يبين الجدول المطالبات المتكبدة المتراكمة والتي تش

 قائمة مركز ماليت باإلضافة إلى كل المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه.

ت للمطالبات المستقبلية. ك لما تطورت المطالبات لتصب  التكلفة النهائية تهدف الشركة إلى اإلحتفاظ باحتياطيات مناسبة فيما يتعلق بأعمال التأمين تحسبا

لية عندما يكون مؤكدةت يتم إطفاء تلك االحتياطيات المتعلقة بها. تقوم الشركة بنقل االحتياطيات المطفأة إلى االحتياطيات المتعلقة بسنة الحادث الحا

لتلك المطالبات.تطور المطالبات غير مكتمل ويشتمل على شكوك جوهرية متعلقة بالتكلفة النهائية 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 جدول تطوير المطالبات )تتمة( -77

ت لسنوات الحادث هي كاالتي :  إن تحليل إجمالي المطالبات طبقا

 234, 0270 باإلجمالي  0279

 

0271 027, 0279 

 

 المجموع

 بالرياالت السعودية  تاريخ الحادث

       التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات: 

 ,199,01,,0,10 72,702,,02, 007,100,,,0 ,12,,1,,,00 001,,12,,0, 00,,09,,7,007 في نهاية سنة الحادث
 00,,,1,,0,,,7 - 079,071,077 99,020,,,79 29,,0,9,102 1,2,1,,,7,7,1 بعد سنة 

 027,929,,7,00 - - 007,,791,00 72,,71,,0,9 ,7,7,0,979,01 بعد سنتين
 ,0,,,,79,7,,7 - - - 72,,,0,1,19 ,9,27,,,7,7,7 بعد ثالث سنوات

 211,,7,7,0,00 - - - - 211,,7,7,0,00 بعد أربع سنوات 

 0,700,2,7,219 72,702,,02, 079,071,077 007,,791,00 72,,,0,1,19 211,,7,7,0,00 التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة 
 ,7,,9,,,,0,27 ,,,,079,000 07,,020,220 07,012,,7,9 ,0,,,17,,,0 20,900,,,7,77 يخصم: المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

 797,000,,,7 70,,727,0,1 077,092,,7 007,,2,,1 0,,,2,7,, 00,0,1,700 اجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات طبقا لقائمة المركز المالي

 

 234, 0270 وما قبلها ,027 باإلجمالي  ,027

 

0271 027, 

 

 المجموع

 بالرياالت السعودية  تاريخ الحادث

       التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات: 

  ,,,,9,882,418  86,993,7,9, 41,871,726, 7,,,141,726 9,2,734,529 6,667,753,443 في نهاية سنة الحادث
  1,782,199,384  - 358,155,929 85,7,2,825, 6,1,681,8,5 848,793,261,, بعد سنة 
  ,6,,367,,1,42  - - 85,637,832, 25,568,,6,4 884,935,686,, بعد سنتين

  51,716,428,,1  - - - 2,7,361,,,6 873,727,649,, بعد ثالث سنوات

  883,678,391,,  - - - - 883,678,391,, بعد أربع سنوات 

  6,279,876,114    86,993,7,9, 358,155,929 85,637,832, 2,7,361,,,6 883,678,391,, التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة 
  1,517,132,223    27,648,,,38 387,291,335 878,911,,8, 636,729,261 872,649,818,, يخصم: المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

  318,946,119        97,,166,,32 33,164,184 77,,4,915 322,,,7,1 139,,33,23 اجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات طبقا لقائمة المركز المالي
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11ي للسنة المنتيية ف
 

 جدول تطوير المطالبات )تتمة( -77

ت لسنوات الحادث هي كاالتي :  إن تحليل صافي المطالبات طبقا

 المجموع 0279 ,027 0271 234, 0270 بالصافي   0279

 بالرياالت السعودية  تاريخ الحادث

       التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات: 

 01,2,7,010,,7 00,172,,020 02,,,7,0,22 ,,,,01,,700 00,0,0,,727 97,290,,21, في نهاية سنة الحادث

 19,,0,,,,7,70 - ,7,0,071,01 ,,,,702,010 079,,19,09 00,,0,,,,2, بعد سنة 

 999,110,2,0 - - ,,702,100,0 ,19,990,00 199,200,7,1 بعد سنتين

 ,1,02,,,10, - - - 00,1,0,,,1 ,7,,,1,,,19 بعد ثالث سنوات

 910,092,,2, - - - - 910,092,,2, بعد أربع سنوات 

 ,,00,7,9,0,,7 00,172,,020 ,7,0,071,01 ,,702,100,0 00,1,0,,,1 910,092,,2, التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة 

 900,,7,009,02 7,0,901,070 ,0,,10,,7,1 299,,770,00 ,19,,10,20 09,2,1,,1,1 يخصم: المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

 90,0,0,092 ,99,29,,,0 70,,9,2,0 0,0,,0,20 990,,2,,0 ,70,070,02 اجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات طبقا لقائمة المركز المالي
 

 

 المجموع ,027 0271 234, 0270 وما قبلها ,027 بالصافي   ,027

 بالرياالت السعودية  تاريخ الحادث

       هائية المقدرة للمطالبات: التكلفة الن

  763,,875,39  384,221,192 ,3,9,835,38 914,,323,84 56,327,929 173,142,348 في نهاية سنة الحادث

  886,779,427  - 82,7,8,311 58,435,,75 3,3,239,884 545,,421,71 بعد سنة 

  56,,87,,518  - - 96,,,75,55 ,24,,3,2,23 578,,8,,718 بعد سنتين

  754,984,651  - - - 625,,337,96 475,266,286 بعد ثالث سنوات

  482,816,2,1  - - - - 482,816,2,1 بعد أربع سنوات 

  3,369,322,345  384,221,192 82,7,8,311 96,,,75,55 625,,337,96 482,816,2,1 التكلفة الحالية للمطالبات المتراكمة 

  3,294,384,698  3,2,877,651 267,,76,91 76,486,625 797,937,,33 ,471,116,55 حتى تاريخهيخصم: المدفوعات المتراكمة 

  88,531,733  49,3,9,897 4,354,284 9,127,869 ,6,786,85 7,655,213 اجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات طبقا لقائمة المركز المالي
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 مساهمة سعودية( )شركة

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 
 

 مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى -70

 0279 

 بالريال السعودي 

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

ت   ,7,0,0,90  -  ,7,0,0,90 مصاريف مدفوعة مقدما

 ,,2,0,,,7  -  ,,2,0,,,7 دفعات مقدمة لموردين

 999,,,0,7  -  999,,,0,7 ضمانات بنكية

 21,020,,0  -  21,020,,0 ذمم موظفين

 ,29,00,,,  -  ,29,00,,, رسوم طرف ثالث طبية مؤجلة

 7,007,1,9  7,7,1,001  0,,,,0, عموالت مستحقة

 07,0,9  -  07,0,9 أخرى

 70,197,,,0  7,7,1,001  70,91,,02, 
 

 027, 

 بالريال السعودي 

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

ت   1,287,182  -  1,287,182 مصاريف مدفوعة مقدما

 449,1,7,,  -  449,1,7,, دفعات مقدمة لموردين

 3,978,324  -  3,978,324 ضمانات بنكية

 ,99,,3,36  -  ,99,,3,36 ذمم موظفين

 412,,1,93  -  412,,1,93 رسوم طرف ثالث طبية مؤجلة

 3,715,764  3,675,117  42,625, عموالت مستحقة

 92,322  -  92,322 أخرى

 3,,,54,926  3,675,117  31,779,863 
 

 الممتلكات والمعدات، صافي -,7

 

تحسينات 

المباني 

 المستأجرة

األثاث 

 المركبات والمفروشات

 أجهزة الحاسب اآللي

 المجموع  والمعدات المكتبية

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي 

      :التكلفة

  77,,486,,,   18,,892,,3   52,,44,   9,421,757   ,1,541,59  238,يناير  3كما في 

  1,327,922   185,141,,   344,142   158,157   391,182  اضافات خالل السنة

    -     -     -     -     -  االستبعادات خالل السنة 

  9,753,777,   15,423,,39   492,,61   356,,4,22   ,6,337,11  238,ديسمبر  13كما في 

 0,7,2,002 0,701,9,7 - 70,079 - اإلضافات خالل السنة

(0,222) - - - االستبعادات خالل السنة   (0,222)  

 1,,,01,9,2 00,0,0,,71  0,002,,  ,7,,,0,27  0,,,771,,  0279ديسمبر  7,كما في 

      االستهالك المتراكم:

  37,483,957   33,318,359   92,522,   28,,9,921   56,,785  ,027يناير  7كما في 

  3,415,622   487,976   11,7,7   ,,979,2   161,277  المحمل للسنة

 (74,214)  -    -  (74,214)     -  االستبعادات خالل السنة 

  66,543,,35   33,8,9,745   86,4,7,   356,,4,22   173,,3,31  238,ديسمبر  13كما في 

 ,01,,7,91 020,,,7,0 9,010, 7,000 02,0,1, المحمل للسنة

(0,222) - - - استبعادات خالل السنة  (0,222)  

 ,,07,071,0 21,017,,,7 99,,,0, 00,,,0,22 ,0,92,,,7 0279ديسمبر  7,كما في 

      افي القيمة الدفتريةص

  ,2,,0,170  017,,90,, 107,,72 01,,77 ,0,,,,0,0 0279ديسمبر  7,كما في 

  4,964,834   ,1,631,81   368,2,1     -   586,543,,  238,ديسمبر  13كما في 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11سنة المنتيية في لل

 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى -,7

 0279 

 بالريال السعودي 

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 07,7,1,071  -  07,7,1,071 مستحق لموردين ووسطاء

 0,100,1,0  -  0,100,1,0 ضريبة استقطاع مستحقة

 ,009,70  -  ,009,70 مستحقات مجل  الضمان الصحي

 11,2,9,  11,2,9,  ¤ - مصاريف وبدالت حضور مجل  اإلدارة

 7,2,000,,  0,,,701  71,,,91,, أخرى

 0,,7,0,0,9 ¤  0,,,,1,  0,,097,20, 

 

 ,238 

 بالريال السعودي 

 اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 38,657,175  -  38,657,175 مستحق لموردين ووسطاء

 158,649  -  158,649 ضريبة استقطاع مستحقة

 56,738,  -  56,738, مستحقات مجل  الضمان الصحي

 159,819  159,819  ¤ - مصاريف وبدالت حضور مجل  اإلدارة

 1,3,4,775  119,,36  586,666,, أخرى

 ,,,379,224 ¤  918,372  ,,,731,374 

 

 عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة -70

  0279  ,238 

 بالريال السعودي  بالريال السعودي  

 6,538,747   0,0,901,,                         يناير 3في 

 6,863,221,   00,999,,70                       عموالت مستلمة خالل السنة

 (821,,,9,3,)  (,,,,12,,70)                    عموالت مكتسبة خالل السنة

 6,414,547   ,,000,0,,                         برديسم 13في 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 استثمارات  -70

 من اآلتي: االستثماراتتتكون 

 

 11ريال سعودي )   82,885,234 مبلغ حتى تاريل اإلستحقاق  تظير السندات في قائمة المركز المالي بالقيمة المطفأة. بلغه القيمة العادلة لإلستثمارات المقتناة *

 ريال سعودي (.  ,43,154,87:  9118يسمبر د

 

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

 

 كاآلتي: مليات المساهمينلع االستثماراتأن حركة  -

 9132  9118 

    

 11948714149  22531252,2 يناير  1الرصيد في 

  747154999   225,6256,1 إ افات

 (4145714165)   (6251,95162) اإلستبعادات

 (149514519)  3592,5,61 الفترة خال محققة  أرباح

 (146754991)  252625163 التغير في القيمة العادلة لاستثمارات

 (149994975)  (95,225222) تثمارات متاحة للبيع أعباء انسفاض اس

 9941194484  39153215121 ديسمبر  11الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9132ديسمبر  13 

 ريال سعودي

 9118ديسمبر  11 

 ريال سعودي

 
عمليات 

 مينالتأ

 عمليات

 اإلجمالي المساهمين 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 اإلجمالي المساهمين

 3,3,686,,4 3,3,686,,4 -  00,200,,12 00,200,,12 - استثمارات متاحة للبيع

إستثمارات مقتناه حتى 

 488,,41,25 14,588,222 4,326,488,  19,710,120 ,27,,7,,9, ,,0,,0,,09 تاريل اإلستحقاق*

 ,36,37,,3,9 55,325,686 4,326,488,  ,7,9,991,10 2,2,,,702,7 ,,0,,0,,09 مالياإلج

 اإلجمالي  دولي   محلي  

 9132 9118  9132 9118 9132 9118 

        
 16,767,838 07,001,,0, 1,381,229 700,222,,  13,946,831 0,090,001, صناديق استثمارية

 9,692,985, 71,,202,,0 4,2,7,749 1,,,200,,  8,6,,,35,6 9,2,,79,99  سندات
 3,5,1,277 211,,7,90 - -  3,5,1,277 211,,7,90 أسيم

 3,3,686,,4 00,207,,12 32,772,,5 1,,,0,070  532,736,,9 ,,070,0,,0 اإلجمالي
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 استثمارات )تتمة( -70

 لعمليات التامين:المقتناه حتى تاريل االستحقاق ونات االستثمارات فيما يلي تحليا لمك -ب

 

 فيما يلي تحليا لمكونات االستثمارات المقتناه حتى تاريل االستحقاق لعمليات المساهمين: -

 

ت ) %1,18دة ( حسب وكالة موديز. بلغ معدل سعر الفائA3/A1جميع السندات أعاله مدرجة ومصنفة ) (. يمتد تاريخ %1,18: 238,ديسمبر  13سنويا

. تظهر السندات في قائمة المركز المالي بالقيمة المطفأة. بلغت القيمة العادلة لإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ 2,6,استحقاق هذه السندات حتى عام 

 ريال سعودي(.  ,5,,9,143, :238,ديسمبر  13) 235,ديسمبر  13ريال سعودي كما في   اإلستحقاق مبلغ 

 

 أن حركة االستثمارات المقتناه حتى تاريل االستحقاق لعمليات التامين كاآلتي: -

 9132  9118 

    

 4,326,488,  ,,0,,00,72 يناير  1الرصيد في 

 -  102,222,, إ افات

 4,326,488,  ,,0,,0,,09 ديسمبر  11الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجمالي  دولي   محلي  

 9132 9118  9132 9118 9132 9118 

 4,326,488, ,,0,,0,,09 3,3,9,222 222,222,,  6,575,488, 4,896,488, سندات  ات عائد هابه 

 - - - -  - - سندات  ات عائد متغير 

 4,326,488, ,,0,,0,,09 3,3,9,222 222,222,,  6,575,488, 4,896,488, اإلجمالي

 اإلجمالي  دولي   محلي  

 9132 9118  9132 9118 9132 9118 

 13,588,222 ,27,,7,,,, 1,737,792 ,,,,72,,0  92,,72,,8, 1,021,0,2, سندات  ات عائد هابه 

 9,222,222 0,222,222 - -  9,222,222 0,222,222 سندات  ات عائد متغير 

 14,588,222 ,27,,7,,9, 1,737,792 ,,,,72,,0  92,,72,,11 0,021,0,2, اإلجمالي
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 العربية التعاونية شركة التأمين

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 استثمارات )تتمة( -70

ت للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة: -ج  يعرض الجدول التالي تحليل لددوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة وفقا

  0279 
 بالريال السعودي  
 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  ستوى األولالم  

         االستثمارات المتاحة للبيع
 ,07,00,,0,  -  70,,,7,00,  770,,09,,7  استثمارية ومحافظ صناديق

 71,,202,,0  -  -  71,,202,,0  سندات 
 211,,7,90  211,,7,90  -  -  أسهم

 عإجمالي االستثمارات المتاحة للبي
 

,1,0,,,0,,  ,7,00,,,70  7,90,,211  12,,00,200 

 

  027, 
 بالريال السعودي  
 اإلجمالي  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  

         االستثمارات المتاحة للبيع
 16,767,838  -  9,154,756,  5,193,2,6  صناديق ومحافظ استثمارية

 9,692,985,  -  -  9,692,985,  سندات 
 3,5,1,277  3,5,1,277  -  -  أسهم

 إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع
 

16,823,431  ,9,154,756  3,5,1,277  4,,3,3,686 

 

 

 الوديعة النظامية -71

ت  وذلك المدفوع المال رأ  من %32 النظامية الوديعة تمثل  يمكن ال. السعودية العربية المملكة في التعاوني التأمين شركات مراقبة نظام لمتطلبات وفقا

 . السعودي العربي النقد مؤسسة موافقة بدون النظامية الوديعة هذه سحب

 

 رأس المال  -,7

ريرال سرعودي  32مليون سهم  بقيمرة اسرمية قردرها  4,9,سعودي  ويتكون من  ريال مليون 49, بالكامل والمدفوع والمصدر به المصر  المال يبلغ  رأ 

مليرون  49,بالتوصرية بزيرادة را  مرال الشرركة بمبلرغ  238,ديسرمبر  2,هرذا وقرد صردر قررار مجلر  اإلدارة بتراريخ .238,و  235,ي لكل سرهم  لعرام

 ريال سعودي عن طريق طر  اسهم حقوق أولوية وسيتبع هذا القرار كافة القوانين المنصوص عليها في األنظمة واللوائ  ذات العالقة.
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 أمين العربية التعاونيةشركة الت

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 المصاريف العمومية واإلدارية -79

 0279 ,238 

 بالريال السعودي بالريال السعودي 

 

 عمليات 

  التأمين
عمليات 

 اإلجمالي المساهمين
عمليات 
  التأمين

عمليات 
 االجمالي المساهمين

 ,96,71,,61 -  ,96,71,,61 126,116993 -  126,116993 تكاليف موظفين

 ,,1,367,9 -  ,,1,367,9 161,26133 -  161,26133 تكاليف إشراف ورقابة

 7,793,596 -  7,793,596 96,9263,3 -  96,9263,3 مصاريف ادارة مطالبات 

 ,1,119,21 -  ,1,119,21 161136191 -  161136191 قرطاسية ومطبوعات

 18,493, 22,,9  11,693, 1,,226 -  1,,226 دعاية واعالن 

 62,,1,219 77,922  ¤ 597,762,, 36,2,6333 ,339691  ¤ 369316192 أتعاب قانونية ومهنية 

 1,848,328 99,789,  1,1,,1,43 369316913 ,9136,9  ,36312631 إيجارات 

 - -  - 362336129 -  362336129 إستهالك أصل حق أستخدام

 - -  - 9236392 -  9236392 مصاريف تمويل التزام إيجار

 3,941,146 -  3,941,146 362936391 -  362936391 (31استهالك )إيضا  

 421,,85,, -  421,,85,, 963,16913 -  963,16913 مصاريف تأمين

 3,764,799 -  3,764,799 961136132 -  961136132 إتصاالت

 479,474 94,922  435,374 3996932 ,313691  3916133 فر وإقامةس

 922,,,3,2 922,,,3,2  - 363,36111 363,36111  - مصاريف وبدالت حضور مجل  اإلدارة

 (378,141,,) -  (378,141,,) ,,36,9361 -  ,,36,9361 مصاريف ضريبة استقطاع وضريبة القيمة المضافة

 ,495,85 3,1,737  914,379 21,,993 6331,,3  3136199 أتعاب بنكية 

 383,424,, 4,337,  399,685,, 96131,2,3 39,,91  969,1,331 أخرى

 936139613, ¤  36,,96,29 9,62136931 73,4,7,591 ¤  3,947,135 71,359,,7, 

 

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة -02

 أ ( الزكاة 

 يتكون وعاء الزكاة مما يلي:

  0279  ,238 

 ريال سعودي  ريال سعودي  

 49,222,222,  000,222,222  رأ  المال 

 687,426,,7  0,7,2,7,9,  ¤ مخصصات

(927,,72,00)  ممتلكات ومعداتت صافي   (32,9,6,,91) 

(211,,7,90)  استثمارات متاحة للبيع   (3,5,1,277) 

(2,222,222,)  وديعة نظامية    (62,222,222) 

(1,0,0,091)  تأمين مؤجلةتكاليف اكتتاب وثائق    (8,153,646) 

(91,,02,010)  خسائر متراكمة   (3,,,,5,86,) 

  012,7,,,901  ,46,638,548 

(,71,000,10)  الدخل المعدل الخاضع للزكاة )الخسارة(/    38,647,313 

 884,255,,8,  000,000,0,9  وعاء الزكاة
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 ة مساهمة سعودية()شرك

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة )تتمة( -02

 الزكاة للسنة
 238,  0279  تتكون الزكاة المحملة للسنة  من اآلتي:

 ريال سعودي  ريال سعودي  

وعاء الزكاة بواقع  حصة المساهمين المؤسسين السعوديين والجمهور العام من
48342% 

¤  

71,,,00,090  356,295,846 

 6,893,657  00,079,,,  (%39,)الزكاة للسنة بواقع 

 
 ب (  ضريبة الدخل

 
 238,  0279  تتكون ضريبة الدخل المحملة للسنة  من اآلتي:

 ريال سعودي  ريال سعودي  

 %13362بواقع  حصة المساهمين غير السعوديين من صافي دخل السنة المعدل 
 )بعد احتساب الخسائر المتراكمة(

 

(0,02,,,9,)  1,596,218 

 752,828  -  %2,ضريبة الدخل بواقع 

 129,,9,46  00,079,,,  الزكاة وضريبة الدخل للسنة 
 

مليون ريال  4,218,337 : 238,)ريال سعودي   966,,6,99 قدره 235, ديسمبر 13للسنة المنتهية في حملت الشركة مبلغ تقديري للزكاة والضريبة 

 سعودي(.

 الحركة في المخصص خالل السنة ج(    

 كانت الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة كاآلتي:
 

  0279  ,238 

 ريال سعودي  ريال سعودي  

 6,578,796  52325312,  المخصص بداية السنة 

 9,894,1,7  95,22,,25  المحمل للسنة 

 (9,3,2,576)  (,56115,1,)  الل السنةالمدفوع خ

  2561,5,31  9,736,327 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 الزكاة وضريبة الدخل المستحقة )تتمة( -02

 

 د(  الربوط الزكوية والضريبية 

 وقدت 238,ديسمبر  13الزكوية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل لجميع السنوات حتى السنة المالية المنتهية في و دمت الشركة إقراراتها الضريبيةق
 . 238,ديسمبر  13ستلمت الشركة شهادة مقيدة للسنة المالية المنتهية في إ

 

تُطالب فيه بتسديد  ,23,وضريبي معدل من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل عن سنة  ربط زكوي 238,إبريل  12هذا وقد إستلمت الشركة بتاريخ 
 219223359,75ريال سعودي وقد إعترضت الشركة على هذا اإلحتساب أمام الهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب اإلشعار رقم  3,393,354مبلغ 
وال زالت الشركة بإنتظار  Z-235,-47,6لعامة للجان الضريبية بموجب دعوى رقم: هـ ومن ثم تم رفع اإلعتراض لدمانة ا 36/25/3615بتاريخ 
 البت فيها.

 

 235,سبتمبر  4,حيث أرسلت إلى الشركة بتاريخ  236,و 231,للعامين الزكوية و الربوط الضريبية العامة للزكاة والدخل الهيئة صدرتأكما 
ريال 7,,3,393,868ومبلغ:  231,ريال سعودي كفرق زكاة عن العام  46,55,,,3,32لغ: إشعارات تعديل اإلقرار يستحق فيها على الشركة مب

وقد قامت الشركة باإلعتراض على هذه اإلقرارات المعدلة أمام الهيئة العامة للزكاة  236,سعودي كفرق ضريبة دخل مع غرامة وزكاة عن العام 
وال تزال الشركة بإنتظار  Z-235,-47,6و   ZI-235,-5545يبية بموجب دعوى رقم: والدخل ومن ثم رفع إعتراضها لدمانة العامة للجان الضر

 البت فيهما.

 

ت من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ  وقد زودت الشركة 238,لتزويدها بمتطلبات فحص عن العام  235,أكتوبر  1,كذلك إستلمت الشركة طلبا
 الهيئة  بالمطلوبات ضمن المهلة المحددة.

 

( له التأهيرات التالية على قائمة الدخل وقائمة 9ن التغير في المعالجة المحاسبية للزكاة و ريبة الدخل )كما هو مذكور باإليضاح رقم إ

 التغير في حقوق المساهمين:

 

 :,913 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 البند األثر على القوائم المالية 

 13للسنة المنتهية  في 

 ,913ديسمبر  

 أثر التعديالت بل التعديل()ق

 13للسنة المنتهية  في 

)بعد  ,913ديسمبر  

 التعديل(

 قائمة التغير في حقوق المساهمين 

مسصا الزكاة و ريبة الدخل 

 - 6511,5332 (6511,5332)  )السسائر المتراكمة(

 (6511,5332)  (6511,5332)  - مصروف الزكاة و ريبة الدخل قائمة الدخل 

 (1913) (1932) 1931 خسارة السيم األساسي المعدل خل قائمة الد
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 وأرصدتها عالقةالجهات ذات المعامالت مع ال -07

 أ ( عمليات التأمين

 ئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة وأرصدتها في نهاية السنة:فيما يلي تفاصيل المعامالت الر

 للسنة المنتهية في  للسنة المنتهية في    

 ,027ديسمبر  7,  0279ديسمبر  7,  طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة

أعضاء مجل  اإلدارة والشركات 

 التي يمثلونها
 

 00,,00,,,  أقساط التأمين  -
 

4,866,478 

 
 

 ,,0,,,7,0  مطالبات مدفوعة  -
 

47,,,25 

       

 6,981,325  019,,2,,,  مزايا قصيرة االجل   كبار موظفي االدارة 

 396,3,5  709,0,1  مكافأة نهاية الخدمة   

       

 ,6,,125  077,271  رصيد مسدد الى شركة التأمين العربية -  لبنان )مساهم( -شركة التأمين العربية

  
التأمين العربية  مصاريف مدفوعة من قبل شركة -

 -  70,290  عن الشركة

       

 4,592  0,199  عمليات إعادة تأمينت صافي -  شركة التأمين األردنية )مساهم(

  
 

    

 

 ديسمبر: 13نشأت عن المعامالت مع الجهات ذات العالقة اعاله األرصدة التالية كما في 

  0279  ,238 

 ريال سعودي  ل سعوديريا  

 5,5,,13))  (7,791,)  مساهم -لبنان -شركة التأمين العربية

 81,164  0,,,,,  مساهم –شركة التأمين األردنية 

 ,3,738,29  071,,91  أعضاء مجل  اإلدارة والشركات التي يمثلونها

 912,357  0,0,990  ذمة إعادة تأمين مستحقة على  شركة التأمين االردنية
 

 ب ( عمليات المساهمين

 تعويضات مجل  االدارة 

ت لتعويضات مجل  اإلدارة خالل السنة :   فيما يلي بيانا

 238,ديسمبر  13  0279ديسمبر  7,  
 ريال سعودي  ريال سعودي  

     
 922,,,3,2  222,,7,70  مصاريف وبدالت حضور مجلس اإلدارة
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 يةشركة التأمين العربية التعاون

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 

 

 مكافأة نهاية خدمة الموظفين -00

ت كما في  يلخرص الجردول الترالي مكونرات . وقد اسرتخدمت طريقرة ائتمران الوحردة المقردرة. 235,ديسمبر  13قامت الشركة بتقييم مكافأة نهاية الخدمة إكتواريا

 المركز المالي: وفي قائمة التامينعمليات لالدخل الشامل  قائمة دخل عمليات التأمين والمبالغ المعترف بها في قائمة نهاية الخدمة المعترف بها في  فاةمكا

 238,ديسمبر  13  0279ديسمبر  7, 
 ريال سعودي  ريال سعودي المركز المالي  قائمةالمبالغ المدرجه في 

 -  -  صول الخطةالقيمة العادلة أل
 88,,32,434  19,,,,,,72  القيمة الحالية لمكافات نهاية الخدمة

  72,,,,,,19  32,434,,88 
 

 238,ديسمبر  13  0279ديسمبر  7, لمكافأه نهاية الخدمةالحركة في القيمة الحالية 

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 5,516,775  ,,72,070,0  في بداية السنة مكافات نهاية الخدمة

 16,,3,955  01,092,,7  تكلفة الخدمة الحالية

 192,366  911,,,,  تكلفة الفوائد

 (4,337)  2,,,,09  اعادة قيا  مكافأه نهاية الخدمة

 (,43,79,,3)  (970,,0,71)  المدفوعة المزايا

 88,,32,434  19,,,,,,72  السنة نهايةفي  المزايا لمحددةات القيمة الحالية لاللتزاما
 

 238,ديسمبر  13  0279ديسمبر  7, (في قائمة الدخل عمليات التأمين)المعترف بها  مصاريف مكافاه نهاية الخدمة

 ريال سعودي  ريال سعودي 

 16,,3,955  01,092,,7  تكلفة الخدمة الحالية

 192,366  911,,,,  تكلفة الفوائد

 3,565,178  70,001,,7  السنة نهايةفي  المزايا لمحددةات القيمة الحالية لاللتزاما
 

 تقييم التزام وافتراضات المكافأة المحددة

ّدل المتوقع للزيادة يستند االلتزام بموجب هذه الخطة على افتراضات متنوعة )"االفتراضات االكتوارية"( بما في ذلك تقدير معّدل الخصم ومعّدل التضخم والمع

.  بناءت على االفتراضات ت يتم تقدير التدفقات النقدية لموظفي الشركة ككل مما يعطي إجمالي المدفوعات المتوقعة خالل في األجور وأعمار التقاعد العادية

ة إلى أخرى على السنوات المستقبلية ت والتي يتم خصمها للوصول إلى االلتزام في تاريخ التقرير. قد تؤثر أي تغييرات في االفتراضات االكتوارية من فتر

 االلتزام المقدَّر في تاريخ التقرير ت والذي يتم احتسابه كرب  أو خسارة اكتوارية للفترة. تحديد

 كالتالي: 235,ديسمبر 13االفتراضات االكتوارية الرئيسية )فيما يتعلق بجدول مكافآت الموظفين( المستخدمة في التقييم في 

  238,مبرديس 13   0279ديسمبر  7,   األساسية ةكتواريألا اإلفتراضات

 ٪,639  1327٪   معدل الخصم

 ٪1  ٪1   معدل زيادة الرواتب
 سنة  42  سنة  02    سن التقاعد الطبيعي

 

 يتم تحديد االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المستقبل على أسا  المشورة اإلكتوارية وفقتا لإلحصائيات المنشورة والخبرة في المنطقة.
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 تعاونيةشركة التأمين العربية ال

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119دسمبر  11للسنة المنتيية في 
 

 تعهدات وااللتزامات المحتملة -,0

 

 أ( الدعاوى القضائية

القانونيينت تعتقد  نشاريكما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمينت تقام دعاوى على الشركة خالل دورة أعمالها العادية. وبناءات على نصيحة المست

 الشركة بأن المحصلة النهائية لهذه القضايا لن يكون لها أثر جوهري على دخل الشركة أو وضعها المالي.

 

 ( اإللتزامات المحتملةب 

مات ريال سعودي( لصال  مقدمي خد 3,978,324: 238,ريال سعودي  ) 4,316,555 بلغت  الضمانات البنكية   235,ديسمبر  13بتاريخ 

والتي تصنف تحت بند المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى  -وقد قام البنك باحتجاز تلك القيمة من حساب الشركة الجارى لديه متنوعة 

 (,3.)ايضا  رقم في قائمة المركز المالي

 االحتياطي النظامي -,0

ت للنظام األساسي للشركة والمادة  من  %2,لشركات التامين من مؤسسة النقد العربي السعودي ت يتم تحويل ج( من الالئحة التنفيذية  ,) 72وفقا

من رأ  المال. إن  %322صافي دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي 

 .235,ديسمبر  13هذا التحويل للسنة المنتهية في  االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع. نتيجة للخسائر المتراكمة لم يتم

 

 ربح  السهم األساسي والمخفض    -00

على متوسط عدد األسهم العادية  السنةوذلك بتقسيم صافي دخل   235,و  238, ديسمبر 13في  تين المنتهيللسنتين رب   السهم  احتسابتم 

 مليون سهم. 4,9,والبالغة  خالل السنةالمصر  بها والمصدرة 

 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية   - -00

حتى تاريخ  تشتمل الموجودات والمطلوبات المالية على النقدية وشبة النقديةت والودائع ألجلت واالستثمارات المتاحة للبيعت واالستثمارات المقتناة

لة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيرات عن االستحقاقت والمدينينت والدائنينت وبعض الموجودات والمطلوبات األخرى. إن القيمة العاد

 قيمتها الدفتريةت فيما عدا األدوات المالية غير المتداولة حيث تقيد بالتكلفة.
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ر ديسمب 11للسنة المنتيية في 

 
 المعلومات القطاعية -01

ت مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركةت اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها ومطلوبا تها كما هو تماشيا

 مبين أدناه.

 

 أمين األخرى واإليرادات األخرى على القطاعات التشغيلية.ال تشمل نتائم القطاعات التشغيلية توزيع المصاريف العمومية واإلداريةت وإيرادات الت

 

أرصدة ال تشمل موجودات القطاعات توزيع النقدية وشبه النقديةت والودائع ألجلت واإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاقت وأقساط تأمين و

ت والموجودات األخرىت والمبالغ المستحقة من عمليات إعادة التأمين المدينة والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقةت والمصاريف ا لمدفوعة مقدما

 المساهمينت والممتلكات والمعداتت صافيت على القطاعات التشغيلية.

 

مليات ال تشمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم الدائنةت وذمم معيدي التأمينت المبالغ المستحقة والمطلوبات األخرىت والمبالغ المستحقة إلى ع

 ية.المساهمينت والمبالغ المستحقة الى جهات ذات عالقةت ومكافأة نهاية الخدمة للموظفينت وتوزيعات الفائض المستحقة على القطاعات التشغيل
 

 في عنها غإلبالا ميت ملو يمکرالتا المبدأ علی للرئي  التشغيلي وصانع القرار لمخصصةا رغي تمازااللتوا عةوزلما رغي وداتجولما لتسجي يتم

 .لصلةذات ا تاعاطلقا راإط

 فيما يلي القطاعات التشغيلية المحددة ألغراض اإلبالغ ؛

 تأمين الطبي للشركات واألفراد  طبي

 تأمين السيارات للشركات واألفراد  سيارات

 حريق  حريق

 بناء  هندسي

 بحري  بحري

 تأمين الطيران, وتأمين الحوادث العامه  أخرى
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 92

 عمليات التأمين  

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي  9132 ديسمبر 13المنتهية في للسنة 

 ريال سعودي ت التشغيليةالقطاعا

        موجودات 

 200,,0,,00 19,,0,200 11,,1,,,0 20,,,0,,1 ,29,,72,00 2 20,,,,09,0 حصة معيدي التامين من األقساق غير المكتسبة

 1,707,900, 1,,,,0,,, 1,7,070,, 00,,,,0,0 7,0,022,, ,9,200,29 1,700,901 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحه التسوية 

 100,,02,,7 7,099,100 010,222 00,222, 222,,7,00 2 72,702,222 حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنيا 

 1,0,0,091 00,,,2, 09,,,79 100,119 7,710,7,7 00,,,2,,7 90,701,,0 تكاليف اكتتاب ممجلة 

 20,0,7,007, - - - - - - موجودات غير موزعة

 ,9,,02,0,0 72,,00,00, 70,2,1,,09 7,,,02,,72 0,,9,,,07 70,990,,70 ,02,,,0,001 

        

        مطلوبات

 ,,027,9,,,7 9,2,0,1,, 2,1,010,, ,070,00,, 70,211,200 ,192,19,,, 70,,7,799, أقساق تأمين غير مكتسبة

 ,,000,0,, 20,207, 19,299, ,00,,2,,7 7,209,002 - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 0,0,,12,,, 2,0,,70,19 0,700,002 002,,,1,0 ,02,,02,, ,,0,,9,20, 099,,0,,70 مطالبات تحه التسوية

 ,1,10,,,,0 ,09,10,,0 222,,92 222,,,7,0 222,,,,,7 222,,1,,0, 07,000,222 مطالبات متكبدة وغير ملغ عنيا 

 22,,,70,70 222,,,, - 22,,000 222,,7,00 0,009,222 77,222,,9 إحتياقي عجز أقساق التأمين

 77,970,,,72 - - - - - - مطلوبات غير موزعة

 70,,,2,,77, 770,900,2,0 79,,70,,,0 79,,0,,010 9,9,1,,07 00,,,1,,2, ,02,,,0,001 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية إيضاحات حول 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 

 

 القطاعات التشغيلية )تتمة( - 92

 

 عمليات التأمين 

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي  ,913ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 ريال سعودي القطاعات التشغيلية

        موجودات 

 93,652,357 4,914,7,5 1,131,664 54,,4,684 33,1,3,616 - ,5,,,1,81, اق غير المكتسبةحصة معيدي التامين من األقس

 63,652,858 92,983,,8 ,9,722,11 483,,7,21 ,1,234,95 4,763,619 77,,32,765 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحه التسوية 

 8,395,7,9 7,9,,3,56 969,222 3,281,222 482,222 - 1,525,222 حصة معيد التامين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنيا 

  8,153,646   48,,896   113,199   496,385   3,243,737   763,521,,   ,768,21,,  تكاليف اكتتاب ممجلة 

 55,287,538, - - - - - - موجودات غير موزعة

 63,,18,423 5,681,118 34,275,761 39,,94,344 5,852,311 37,986,121 628,4,2,,2, 

        

        مطلوبات

 365,623,488 5,587,459 6,466,415 8,372,894 644,661,,3 66,882,8,1 ,1,,93,,45 أقساق تأمين غير مكتسبة

 6,414,547 29,568, 3,223,664 3,6,3,539 227,498,, - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 718,431,,8 146,872,,3 4,525,945 359,,5,38 285,,1,38 ,7,877,34, 7,8,,,,,1, مطالبات تحه التسوية

 99,8,9,7,1 1,368,7,1 511,222 222,,,3,9 823,222 62,843,222 8,942,222 مطالبات متكبدة وغير ملغ عنيا 

 32,755,222 - - 222,,,7 73,222, 478,222,, 7,3,8,222 إحتياقي عجز أقساق التأمين

 33,,38,,329 - - - - - - ير موزعةمطلوبات غ

 328,343,542 334,,54,589 38,7,8,352 ,3,238,544 31,688,496 ,9,727,,14 628,4,2,,2, 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 

 

 تشغيلية )تتمة(القطاعات ال  -92

 9132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة 

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي القطاعات التشغيلية

 ريال سعودي 

        اإليرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  ,07,12,,707     مباشر -

    

720,0,9,002  

    

00,0,,,010  

    

70,907,291  

   

77,0,1,,02  

    

7,,012,02,  

      

,,0,,7,,,,7  

        أقساق إعادة التامين المسندة: 

  -                   (12,,,1,70,)     دولي 

   

(7,,109,,,7) 

   

(77,9,9,91,) 

   

(1,0,0,1,,) 

     

(9,292,900) 

      

(9,,709,,,2) 

 -  (0,,,77,192)     محلي 

    

(7,220,,99) 

    

(7,,,7,7,1) 

     

(902,090) 

       

(900,7,0) 

      

(70,20,,,29) 

    -                   مصاريف فائض السسارة

       

(0,0,,,222) 

       

(000,112) 

    

(7,,0,,000) 

      

(07,,22,)                 -    

        

(,,,2,,222) 

  0,,,7,,,071     290,,00,,      ,01,27,,0     7,070,172      00,,0,,,0      27,002,,,72    90,,91,,720  بةصافي أقساط التامين المكتت

التغير في أقساق التامين غير المكتسبة، 

 (,0,7,0,21)       صافي

      

72,292,209  

       

(,2,,900)         ,90,,7,  

        

0,2,99,          ,90,,22           0,710,077  

  ,,9,,000,00     90,,0,2,9      270,,20,,     ,7,170,20      7,911,072      97,019,,,77    79,,00,,90    صافي أقساط التامين المكتسبة

    -                     ,,,,0,1,,        عمولة إعادة تأمين مكتسبة

      

,,,,2,7,1  

      

,,0,1,0,,  

     

,,1,2,002  

      

7,,,,,,02  

        

70,,12,,,,  

  010,,90,,,0     70,,,,0,9      000,,0,19     9,9,000,,      01,091,,0      97,019,,,77    000,,99,99    إجمالي اإليرادات

        

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (0,0,,,,,707)   إجمالي المطالبات المدفوعة

    

(,7,900,000) 

    

(7,1,,,929) 

    

(,,,00,0,9) 

   

(,,,,,,,1,) 

     

(,,,01,002) 

    

(0,,,120,290) 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  91,0,9,,7         ,,17,7,2,7       المدفوعة

      

7,100,700  

      

,,,,,,909  

    

,,001,007  

      

0,0,,,90,  

        

,,,,,0,0,7  

 (291,,2,10,)     صافي المطالبات المدفوعة

    

(,2,209,2,1) 

         

(00,1,,) 

       

(917,102) 

     

(,00,,00) 

     

(7,00,,,20) 

    

(70,,,12,,77) 

التغير في المطالبات تحه التسوية، 
  72,102,,,        صافي

      

(,,,12,,0,)           90,,9,            0,,71,  

     

(710,19,) 

       

(070,,,0) 

        

(0,,2,,,10) 

التغير في المطالبات المتكبدة والغير مبلغ 

  222,,,,,,        (222,,0,10)       عنيا 

         

(0,,222)           ,0,222           09,222            ,0,222  

        

(0,,7,,222) 

 (11,,121,,,)     بدةصافي المطالبات المتك

    

(,,,070,072) 

         

(,1,,,9) 

       

(,,0,0,0) 

     

(9,0,002) 

     

(7,,20,1,,) 

    

(717,,90,0,0) 

 تكاليف إكتتاب وهائق تأمين
           

(0,700,900) 

           

(0,107,070) 

         

(7,9,,,,,0) 

         

(7,0,9,9,2) 

          

(,,,,20,) 

         

(7,0,,,7,2) 

      

(71,000,2,7) 

 التغير في احتياقي عجز االقساق
           

(0,0,,,227) 

                  

,9,222  

         

(7,,9,,222) 

                

00,022  

                     

-    

            

(,,1,999) 

        

(,,,09,,22) 

 (,,,,97,0,0)     ف اإلكتتابإجمالي تكاليف ومصاري

    

(97,009,200) 

    

(,,,1,,790) 

    

(0,,12,,00) 

   

(7,110,01,) 

     

(,,21,,901) 

    

(79,,,1,,071) 

        

  9,109,,,0,       9,,,,0,,,      0,200,090    ,19,09,,0      020,,,,,0      ,700,00,,0     ,0,90,,,,      صافي ربح اإلكتتاب

        )مصروفات( / إيرادات تشغيل أخرى

 (00,,0,0,,7)        مسصا ديون مشكو  في تحصيليا

 (0,,,10,200)        مصاريف إدارية وعمومية

  0,,,10,       دخل عمولة

       توزيعات ارباح

            

7,209,090  

إجمالي إيرادات / )مصروفات( تشغيل 

       أخرى

      

(,1,790,000) 

       صافي فائض عمليات التأمين

        

(,7,1,0,,91) 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة( -92

 ,913ديسمبر  13للسنة  المنتهية في 

 المجموع االخرى البحري الهندسي الحريق المركبات الصحي التشغيليةالقطاعات 

 ريال سعودي 

     اإليرادات
 

  

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 

  

 34,,192,787 33,911,146 478,824,,3 39,523,698 6,366,863, 319,4,9,254 392,521,493 مباشر -

        أقساق إعادة التامين المسندة: 

 (88,5,3,289) (7,623,539) (67,578,,8) (33,221,688) (82,,2,576,) - (51,6,6,,63) دولي 

 (31,571,593) (497,,41) (,2,,535) (3,342,647) (45,,518)  (32,1,1,194) محلي 

 (972,,5,24) - (3,335,882) (7,,,6,375) (794,554) (1,224,647) - مصاريف فائض السسارة

 18,8,5,432, ,1,658,75 153,764,, (663,7,6) 54,,3,679 438,4,5,,31 84,873,,55 التامين المكتتبةصافي أقساط 
التغير في أقساق التامين غير المكتسبة، 

 (4,766,948) 478,139 373,582 (231,,65) (966,784) 855,385,, (91,,5,697) صافي

 ,289,26,,1, 6,377,327 941,7,4,, (511,717) 512,932 319,937,838 85,8,5,438 صافي أقساط التامين المكتسبة

 821,,,9,3, 1,362,428 87,839,,6 7,368,491 1,888,227 - 4,497,7,2 عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 27,869,,97, 7,137,739 4,893,963 36,534,,4 6,838,937 319,937,838 54,687,118 إجمالي اإليرادات

        

        يف اإلكتتابتكاليف ومصار

 (37,586,271,) (1,184,473) (1,1,7,247) (7,237,934) (745,584) (868,912,,5) (332,416,121) إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 68,894,,45 919,999,, 323,279,, 9,826,868 416,973 363,,99,, 99,4,2,444 المدفوعة

 (37,,368,719) (893,334) (,9,55,,,3) (448,,3,,3) (319,639) (54,185,,52) (99,231,417) بات المدفوعةصافي المطال

التغير في المطالبات تحه التسوية، 

 7,833,232 (337,144,,) 88,147,,3 (3,351,348) 865,389 432,8,1,,3 (1,4,4,813) صافي

 (27,,362,5,6) (,548,68,,) 179,,4 (629,814,,) 731,772 (77,489,944) (98,462,648) صافي المطالبات المتكبدة

 (6,948,368,) (3,378,213) (3,985,435) (3,735,787) (,96,,3,72) (8,621,769) (5,576,6,6) تكاليف إكتتاب وهائق تأمين

 (7,261,222) - - (222,,,7) (73,222,) (478,222,,) (222,,1,17) التغير في احتياقي عجز االقساق

 (919,199,,37) (6,364,931) (66,,3,9,7) (6,867,4,1) (,95,77,,3) (88,747,133) (,73,584,85) إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

        

 652,,86,47 ,2,,1,373 57,,9,1,6 51,,3,147 1,998,769 64,792,927 6,922,664, صافي ربح اإلكتتاب

        رى)مصروفات( / إيرادات تشغيل أخ

 (561,246,,3)       مسصا ديون مشكو  في تحصيليا

 (73,4,7,591)       مصاريف إدارية وعمومية

 712,523       دخل عمولة
أرباح / )خسائر( بيع استثمارات متاحة 

 -       للبيع 

 87,,562       توزيعات ارباح

إجمالي إيرادات / )مصروفات( تشغيل 

 (28,288,288)       أخرى

 1,,,8,,,1       صافي فائض عمليات التأمين
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
 

 معلومات اضافية  -,9

 قائمة المركز المالي    -

 ريال سعودي 

  9118ديسمبر  11 9132 ديسمبر 13 

 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       الموجودات

 52,735,851 96,539,,19 99,646,578  00,090,000     0,0,0,020,     220,202,,0    ما في حكميانقدية وال
 17,,331,378 - 17,,331,378  00,107,,772     -                    00,107,,772  مدينة، صافيالتأمين التأمين و مم معيدي الأقساق 

 93,652,357 - 93,652,357  200,,0,,00       -                    200,,0,,00    حصة معيدي التأمين من األقساق غير المكتسبة 
 63,652,858 - 63,652,858  1,707,900,       -                    1,707,900,    حصة معيدي التأمين من المطالبات تحه التسوية 

المتكبدة غير حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المبلغ عنيا
   7,,02,,100                    -       7,,02,,100  

8,395,7,9 - 8,395,7,9 

 8,153,646 - 8,153,646  1,0,0,091         -                    1,0,0,091      تكاليف إكتتاب ممجلة
 ,36,37,,3,9 55,325,686 4,326,488,  ,7,9,991,10   2,2,,,702,7   ,,0,,0,,09    إستثمارات

 79,631,165 - 79,631,165  ,727,9,0,90     -                    ,727,9,0,90  المساهمين عمليات من مستحقة مبالغ
 81,164 - 81,164  0,,,,,              -                    0,,,,,           قةمبالغ مستحقة من جية  ات عا

 31,779,863 3,675,114 54,929,,,3  ,02,,70,91     7,7,1,000       1,,,70,197    مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
     ,00,,,0,1         -                    ,00,,,0,1      أصل حق إستسدام

 344,974,2,2 394,974,2,2 32,222,222  709,701,010   779,701,010   72,222,222    ودائع ألجل
 4,964,834 - 4,964,834  ,2,,0,170         -                    ,2,,0,170      ممتلكات ومعدات، صافي

 62,222,222 62,222,222 -  2,222,222,     2,222,222,       -                   وديعة نظامية
 785,434,, 785,434,, -  71,,09,,,       71,,09,,,         -                   عوائد استثمار الوديعة النظامية

 761,8,5,976 25,173,,119 21,,628,4,2  ,0,,02,,1,1     191,,,00,9,     0,001,,,02, إجمالي الموجودات

       
       لوباتالمط

 65,368,735 - 65,368,735  ,9,,00,0,2       -                    ,9,,00,0,2      مم دائنة
 731,374,,, 918,372 379,224,,,  ,097,20,,0     ,1,,,,0          7,0,0,9,,0    مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 23,,3,646, - 23,,3,646,  ,,9,0,,,0,       -                    ,,9,0,,,0,     مم معيدي التأمين الدائنة 
 365,623,485 - 365,623,485  ,,027,9,,,7     -                    ,,027,9,,,7  أقساق تأمين غير مكتسبة

 6,414,547 - 6,414,547  ,,000,0,,         -                    ,,000,0,,      عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 718,431,,8 - 718,431,,8  0,0,,12,,,       -                    0,0,,12,,,    مطالبات تحه التسوية
 99,8,9,7,1 - 99,8,9,7,1  ,1,10,,,,0       -                    ,1,10,,,,0    مطالبات متكبدة غير المبلغ عنيا

 32,755,222 - 32,755,222  22,,,70,70       -                    22,,,70,70    إحتياقي عجز أقساق تأمين
 79,631,165 79,631,165 -  ,727,9,0,90   ,727,9,0,90     -                   التأمين عمليات إلى مستحقة مبالغ

 9,736,327 9,736,327 -  ,7,,0,0,,       ,7,,0,0,,         -                   زكاة و ريبة دخل مستحقة
     0,000,990         -                    0,000,990      التزام إيجار

 88,,32,434 - 88,,32,434  19,,,,,,72       -                    19,,,,,,72    مسصا مكافأة نياية السدمة
 5,5,,13 - 5,5,,13  7,791,              -                    7,791,           عاقة  ات جيات إلى مستحقة مبالغ

 785,434,, 785,434,, -  71,,09,,,       71,,09,,,         -                   عوائد استثمار الوديعة النظامية

 653,976,177 ,6,,86,699 627,335,319  27,,0,2,020   10,,777,200   09,,2,,,79,  إجمالي المطلوبات

       
       الفائض المتراكم 

 3,515,2,8 - 3,515,2,8  ,7,9,9,20         -                    ,7,9,9,20      توزيعات الفائض المستحقة
 (617,542) - (617,542) (22,,7,2,0)        -                   (22,,7,2,0)     خسارة إكتوارية لبرامج محددة المزايا

 651,279,669 ,6,,86,699 21,,628,4,2  209,,7,,0,7   10,,777,200   0,001,,,02,  ت والفائض المتراكم اجمالي المطلوبا

       

       حقوق المساهمين

 رأس المال
                         

-    

     

000,222,222  

     

000,222,222  

- ,49,222,222 ,49,222,222 

 خسائر متراكمة
                         

-    

     

(02,0,0,720) 

     

(02,0,0,720) 

- (7,5,3,563) (7,5,3,563) 

 إحتياقي إعادة تقييم إستثمارات متاحة للبيع
                         

-    

          

7,7,,,,,7  

          

7,7,,,,,7  

- (4,1,1,512) (4,1,1,512) 

 92,796,3,5, 92,796,3,5, -  00,,070,921   00,,070,921     -                   إجمالي حقوق المساهمين

       
 761,8,5,976 25,173,,119 21,,628,4,2  ,0,,02,,1,1   191,,,00,9,   0,001,,,02,  إجمالي المطلوبات و حقوق المساهمين
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 ل القوائم المالية إيضاحات حو

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
 

 معلومات اضافية )تتمة( -,9

 قائمة الدخل  -
 ريال سعودي 

  9118 ديسمبر 11المنتيية في  للسنة   9132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة  

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       اإليرادات

       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 -  7,,,,7,,0,,               مباشر -
              

,,0,,7,,,,7  192,787,,34 - 192,787,,34 

       أقساق إعادة التامين المسندة:

 دولي 

        (9,,709,,,2) 

 - 
        (9,,709,,,2) 

 (88,5,3,289) - (88,5,3,289) 

 محلي 

        (70,20,,,29) 

 - 
        (70,20,,,29) 

 (31,571,593) - (31,571,593) 

 (972,,5,24) - (972,,5,24) (222,,2,,,)           - (222,,2,,,)           مصاريف فائض السسارة

 18,8,5,432, - 18,8,5,432,  0,,,7,,,071      -  0,,,7,,,071      صافي أقساط التامين المكتتبة
التغير في أقساق التامين غير المكتسبة، 

 صافي
           0,710,077  

- 
           0,710,077  

(4,766,948) - (4,766,948) 

 ,289,26,,1, - ,289,26,,1,  ,,9,,000,00      -  ,,9,,000,00      صافي أقساط التامين المكتسبة

 821,,,9,3, - 821,,,9,3,  ,,,,12,,70           -  ,,,,12,,70           عمولة إعادة تأمين مكتسبة

 27,869,,97, - 27,869,,97,  010,,90,,,0      -  010,,90,,,0      إجمالي اإليرادات

       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 (37,586,271,) - (37,586,271,) (120,290,,,0)       - (120,290,,,0)       إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 68,894,,45 - 68,894,,45  0,0,7,,,,,           -  0,0,7,,,,,           المدفوعة

 (37,,368,719) - (37,,368,719) (77,,12,,,70)     - (77,,12,,,70)     صافي المطالبات المدفوعة

(1,,01,007) التسوية، صافي التغير في المطالبات تحه  - (01,007,,1)  7,833,232 - 7,833,232 

 (27,,362,5,6) - (27,,362,5,6) (90,0,0,,717)     - (90,0,0,,717)     صافي المطالبات المتكبدة

 (6,948,368,) - (6,948,368,) (71,000,2,7)         - (71,000,2,7)         تكاليف إكتتاب وهائق تأمين

 (7,261,222) - (7,261,222) (22,,09,,,)           - (22,,09,,,)           التغير في احتياقي عجز اقساق التامين 

 (919,199,,37) - (919,199,,37) (071,,1,,,79)     - (071,,1,,,79)     إجمالي تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

       

 652,,86,47 - 652,,86,47  9,109,,,0,        -  9,109,,,0,        صافي ربح اإلكتتاب

       

       )مصروفات( /إيرادات تشغيل أخرى

  (00,,0,0,,7)           مسصا ديون مشكو  في تحصيليا

                         

(7,,0,0,,00) (3,,561,246) - (3,,561,246) 

 (,7,,71,359) (3,947,135) (73,4,7,591) (,,10,9,0,0)  (91,,0,,,7)  (0,,,10,200)           مصاريف إدارية وعمومية

  6,484,933   1,599,432  712,523  ,907,00,,  100,,,0,,  0,,,10,                      دخل عمولة

 (92,935,,3)  (92,935,,3)  -  ,0,,,,7,0  ,0,,,,7,0 - أرباح بيع إستثمارات متاحة للبيع

 - استثمارات متاحة للبيعأعباء انسفاض 
                  

(0,,91,919) 

                           

(0,,91,919) -  (3,555,579)  (3,555,579) 

  ,1,4,9,56   489,499,,  87,,562  ,991,10,,  701,,0,90  7,209,090                   توزيعات ارباح

إجمالي )مصروفات( / إيرادات تشغيل 

 (83,274,177) ,3,8,1,69 (855,8,5,,8) (2,,,077,,,)   10,,9,2,, (1,790,000,)             ىأخر

 (91,,7,1,0,)             الفائض للسنة )العجز( /إجمالي 

                 

,,9,2,,10 

                          

(,1,107,007) 3,77,,443 3,8,1,69, 1,954,331 

سند إلى عمليات السنة الم خسارة

 - 145954195 (145954195) - (91,,7,1,0,)  91,,7,1,0, المساهمين

 - السنة   (خسارةصافي ربح / )
                          

(,1,107,007) 

                          

(,1,107,007) 1774966 144184847 1,954,331 

  - الزكاة وضريبة الدخل

                  

(,,000,0,,) 

                           

(,,000,0,,) - (4,218,335) (4,218,335) 

بعد الزكاة   السنةصافي )خسارة(/ ربح 

    - وضريبة الدخل

             
(0,0,,7,,70)  

                          
(0,0,,7,,70)  1774966 (,,435,,7,) (,,66,,224) 
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 تعاونيةشركة التأمين العربية ال

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 

 

 معلومات اضافية )تتمة( -,9

 قائمة الدخل الشامل  -

 ريال سعودي 

  9118 ديسمبر 11المنتيية في  للسنة  9132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة 

 األجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين ياألجمال عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 صافي خسارة السنة
                               

-    

             

(,0,,7,,700) 

                          

(,0,,7,,700) 377,,44 (,,435,,7,)  (,,66,,224) 

       إيرادات شاملة أخرى:

إلى يمكن إعادة تصنيفها الحقاً  ال بنود
       : قائمة الدخل

أرباح )خسائر( اكتوارية لبرامج  -

 محددة
                

(09,,,,2)  

                                

(09,,,,2) 4,337 - 4,337 

       

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
       : قائمة الدخل

       االستثمارات المتاحة للبيع: -

  ي القيمة العادلة صافي التغير ف -

                 

1,,01,,07  

                              

1,,01,,07  - (3,479,553) (3,479,553) 

  للسنةإجمالي الدخل الشامل 
                 

(09,,,,2) 

             

(,,,,,0,,2,) 

                          

(,0,,,7,0,,) 381,181 (6,,59,,41)  (,882,3336)  
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر 11للسنة المنتيية في 
 

 معلومات اضافية )تتمة(  -,9

 قائمة التدفقات النقدية  -
 ريال سعودي 

 9118ديسمبر  11المنتيية في  للسنة 9132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين اإلجمالي  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (224,,66,,) (,7,,435,,) 44,,377 (700,,7,,0,) (700,,7,,0,) - ربح السنة )خسارة( /صافي 

       

       عديالت للبنود غير النقدية:الت

 3,946,146 - 3,946,146 ,01,,7,91 - ,01,,7,91 استياكات الممتلكات والمعدات

 (3,222) - (3,222) - - - ارباح بيع ممتلكات ومعدات

    291,,7,90 - 291,,7,90 إستيا  أصول حق إستسدام

    097,719 - 097,719 مصروفات تمويل 

 561,246,,3 - 561,246,,3 00,,0,0,,7 - 00,,0,0,,7 شكو  في تحصيليامسصا ديون م
)أرباح( / خسائر بيع استثمارات متاحة 

 92,935,,3 92,935,,3 - (,0,,,,7,0) (,0,,,,7,0) - للبيع
 3,555,579 3,555,579  91,919,,0 91,919,,0  انسفاض استثمارات متاحة للبيع اعباء

 3,515,182 - 3,515,182 70,001,,7 - 70,001,,7 مةمسصا مكافأة نياية السد
 641184119 641184119 - ,,000,0,, ,,000,0,,  زكاة و رييبة دخل مستحقة 

 79,07,,,0, (,0,770,020) (70,,9,,0,1) 34,4,1,276 4,445,163 ,1,,5,,639 

التغيرات في الموجودات واألصول 

       التشغيلية

 (38,337,5,6) - (38,337,5,6) (10,,12,,72) - (10,,12,,72) ي تأمين مدينةأقساق تأمين و مم معيد

حصة معيدي التأمين من األقساق غير 

 (,878,44) - (,878,44) (00,,10,,,) - (00,,10,,,) المكتسبة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحه 

 (319,529) - (319,529) 9,0,,,,,, - 9,0,,,,,, التسوية 

معيدي التأمين من المطالبات حصة 

 (889,222,,) - (889,222,,) (222,,,,,0) - (222,,,,,0) المتكبدة غير المبلغ عنيا

 4,1,,3,49 - 4,1,,3,49 7,700,701 - 7,700,701 تكاليف إكتتاب ممجلة

 41,815 - 41,815 (0,,,,,) - (0,,,,,) مبالغ مستحقة من جية  ات عاقة
 ً وموجودات  مصاريف مدفوعة مقدما

 (3,718,658) (59,,842) (21,,878) (,,2,,,,,0) 090,212 (,0,1,2,72) أخرى 

 4,847,171 - 4,847,171 (00,,,00,97) - (00,,,00,97)  مم دائنة 

دائنون ومصاريف مستحقة ومطلوبات 

 847,624,, 87,222 782,624,, ,,,,0,911 ,0,02 ,,0,917,0 أخرى

 (8,352,122) - (8,352,122) 0,,,900,,7 - 0,,,900,,7 ائنة الد   مم معيدي التأمين

 12,,7,4,1 - 12,,7,4,1 (199,1,0) - (199,1,0) أقساق تأمين غير مكتسبة

 (83,822,) - (83,822,) (,,,,,7,27) - (,,,,,7,27) عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 2,1,,56 - 2,1,,56 909,,90 - 909,,90 مطالبات تحه التسوية

 (3,8,,9,71) - (3,8,,9,71) 000,222,, - 000,222,, مطالبات متكبدة غير مبلغ عنيا 

 7,261,222 - 7,261,222 22,,09,,, - 22,,09,,, واحتياقيات اخرى احتياقي عجز اقساق
 (3,651,253) - (3,651,253) - - - توزيعات الفائض المستحقة

 5,981,, - 5,981,, (0,,,,,7) - (0,,,,,7) عاقة  ات جيات إلى مستحقة مبالغ

النقد من / )المستخدم في( االنشطة 

 33,3,8,386 9,854,264 318,,1,,9 (,,,,0,7,9,) (0,7,,7,,0,) ,,1,,00,, التشغيلية

 (746,,9,12) (746,,9,12)  (,,,,0,0,2) (,,,,0,0,2) - زكاة و ريبة دخل مدفوعة

 (93,791,,3)  (93,791,,3) (970,,0,71) - (970,,0,71) مكافأة نياية السدمة المدفوعة

صافي النقد )المستخدم في( / من 

 6,971,447 ,8,,951 1,582,189 (9,909,0,0,) (0,209,,,7,) 01,,0,,,7 األنشطة التشغيلية

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 19,819,273 19,819,273 - (77,,900,,7) (77,,70,070) (102,222,,) ا افات/استبعادات استثمارات

 (54,974,2,2) (324,974,2,2) 32,222,222 ,,,,,7,,1, ,,,,,7,,1, - ا افات/استبعادات ودائع ألجل

 (1,327,922) - (1,327,922) (0,7,2,002) - (0,7,2,002) ا افات ممتلكات ومعدات

صافي النقد من/ )المستخدم في(   

 (41,868,665) (72,762,565) 922,,4,85 70,011,,70 7,1,,00,02 (92,002,,0) يةاألنشطة االستثمار

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 - 777,722 (777,722) - 079,,00,01 (079,,00,01) مبالغ مستحقة من / الى المساهمين

 - - - (2,000,,) - (2,000,,) حق إستسدام أصول مدفوعة 

األنشطة  منالنقد )المستخدم في(   صافي

 - 777,722 (777,722) (2,000,,) 079,,00,01 (7,0,,01,20) التمويلية

 (,76,78,,95) (45,145,547) 32,259,389 (701,0,7,,0) 7,0,1,,,1 (,97,,0,,7,) صافي التغير في النقدية و ما في حكميا

 365,556,479 326,4,6,883 69,145,756 ,9,,92,179 970,,0,00, ,91,,0,,00 النقدية وما في حكميا، بداية السنة

 52,735,851 96,536,,19 99,646,575 00,090,000 0,0,0,020, 220,202,,0 النقدية وما في حكمها، نهاية السنة

       معلومات غير نقدية:

صافي التغير في القيمة العادلة 

 (3,479,553) (3,479,553) - 07,,01,,1 07,,01,,1 - لالستثمارات المتاحة للبيع
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
  

 إدارة المخاطر  -92

 حوكمة المخاطر 09,7

سائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والو

علقة بإدارة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية المت

لتأمينت ومخاطر إعادة التأمينت والمخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظاميةت وقبول المخاطر والمعتمدة من مجل  اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر ا

ومخاطر االئتمانت ومخاطر السيولةت ومخاطر العمالت األجنبيةت ومخاطر أسعار العموالتت ومخاطر أسعار الصندوقت ومخاطر أسعار السوقت 

 وإدارة را  المال.

 
 هيكل إدارة المخاطر

 داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.تم تأسي  هيكل تنظيمي محكم 

 
 مجل  اإلدارة 

داف المحددة إن مجل  اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األه

 للشركة.

 
 اإلدارة العليا

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

 
 لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

ت من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية اإلجراءات و من االلتزام بهذه يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنويا

شرة إلى لجنة اإلجراءات. تقوم إدارة المراجعة الداخلية ببحث نتائم كافة عمليات التقويم مع اإلدارة العليات وتقديم تقرير بالنتائم والتوصيات مبا

 المراجعة.

 فيما يلي ملخصات بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل منها:

 اطر التأمين مخ ( أ

ة اللتزامات التأمين. وتمثل المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها بشأن األحداث المؤمن عليها عن القيمة الدفتري

ت الالحقة التي تطرأ على المطالبات طويلة ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أو التطورا

ت. تتمثل أهداف الشركة في ضمان توفر الموارد الكافية لتغطية هذه االلتزامات. تتركز المخاطر الناجمة عن  عقود التأمين األجل تختلف عما كان متوقعا

 بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية.
 

 تكرار المطالبات ومبلغها

تكرار المطالبات ومبلغها بالعديد من العوامل. تقوم الشركةت بشكل رئيسيت بتغطية مخاطر إكتتاب عقود تأمين المركبات والتأمين  يمكن أن يتأثر

دث المؤمن الطبي. تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتمت في العادةت اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحا

 يه. وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.عل
 

 المركبات

. تقوم الشركة بالنسبة للتأمين على المركباتت تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية وتبديل أو إصال  المركبات

سنة. وبشكل رئيسيت فإن معظم عقود المركبات تتعلق باألفراد. كما  38الذي يزيد عمره عن بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط إلى المالك / السائق 

لقة بأي يوجد لدى الشركة إجراءات إدارة المخاطر تتعلق بمراقبة تكاليف المطالبات. يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر المتع

 ريال سعودي. 3,222,222مطالبة فردية ولغاية 
 

 التأمين الطبي

ويمكن تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. 

لحالية والمراجعة االعتيادية تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية ا

النشطة للمطالبات للمطالبات الفعلية وسعر المنتم واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات. كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة و

 وذلك لتغطية المخاطر المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبات على الشركة. 
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 التأمين العربية التعاونية شركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
  

 إدارة المخاطر  )تتمة( -92

 تحليل الحساسية (ب

ميع االفتراضات األخرى ثابتة إن التحليل أدناه يوض  الحركات المحتملة المعقولة في االفتراضات الرئيسية مثل نسبة الخسائر النهائية مع إبقاء ج

 والتي يظهر  ثرها على صافي المطلوبات وصافي الدخل كالتالي:

 بالريال السعودي    

 األثر على صافي الدخل  األثر على صافي المطلوبات  التغير في االفتراضات  0279ديسمبر  7,

 (0,000,0,9)  0,000,0,9  %32+   نسبة الخسارة النهائية

     - 32%   (0,000,0,9)  0,000,0,9 
 

 بالريال السعودي    

 األثر على صافي الدخل  األثر على صافي المطلوبات  التغير في االفتراضات  ,027ديسمبر  7,

 (02,,02,,0)  02,,02,,0  %32+   نسبة الخسارة النهائية

     - 32%  (0,,02,,02)  0,,02,,02 

 

  مخاطر إعادة التأمين (ج

شركات التأمين األخرىت تقوم الشركةت خالل دورة أعمالها العاديةت بإعادة التأمين لدى أطراف أخرى لتقليل الخسائر المالية المحتملة على غرار 

شأ ي قد تنالتي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الضخمة. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسم  لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة الت

 عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب اتفاقيات إعادة تأمينت وعقود إعادة تأمين

 اختياريةت وإعادة تأمين فائض الخسارة.

 
ويم الوضع المالي لشركات إعادة التأمينت ل تعرضها لمخاطر الخسائر الضخمة الناشئة عن إفال  شركات إعادة التأمينت تقوم الشركة بتقيلتقل

 ومراقبة تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.

 
لتزمة تجاه حملة الوثائق بحصتها تجاه حملة الوثائق. ونتيجة لذلك ت تبقى الشركة م التزاماتهاإن إتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من 

جب إتفاقيات إعادة التأمين. وفي هذا ومن المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عليها بالقدر الذي لم تف به شركة إعادة التأمين بإلتزاماتها بم

 الصددت تتركز مخاطر اإلئتمان في اآلتي:

  0279  ,238 

 بالريال السعودي  بالريال السعودي  

  98,,34,,4   1,9,,,,,1  لشرق األوسطا

  61,616,149   ,020,90,,,  أوروبا

  07,000,011  65,492,4,1 

 

 المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية (د

ومراقبة  تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية السعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات

النشاطات فحسبت بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأ  المال لتقليل مخاطر العجز واإلفال  من قبل شركات التأمين ولتمكينها من سداد 

 التزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
  

 إدارة المخاطر  )تتمة( -92

 مخاطر اإلئتمان 

لنسبة تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية مات مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. با

تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفص  عنها في قائمة المركز  لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل الشركةت

 المالي.

 
ت بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة:  فيما يلي بيانا

 ة جيدة. وتكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمع

إعادة الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية. إضافة إلى ذلكت يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين و

 التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرض الشركة لمخاطر الديون المعدومة.

  بالحد من المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وكيل ووسيطت ومراقبة الذمم المدينة القائمة.تقوم الشركة 

 نوك تودع النقدية وشبه النقدية والودائع ألجل والوديعة النظامية لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة. عليهت وكشرط مسبقت يجب أن تكون الب

ا النقدية وشبه النقدية والودائع ألجل والوديعة النظامية مصنفة على أنها ذات مستوى مقبولت من حيث الضمانت يؤكد متانة التي تودع لديه

 وضعها المالي.

  ت للسياسة االستثمارية المعتمدة من تدار استثمارات الشركة في الصناديق والمحافظ االستثمارية من قبل المدير المسؤول عن االستثمار طبقا

 جنة االستثمار. ل

 عة فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرىت تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي قوي وسم

 ائتمانية جيدة.
 

 مخاطر إئتمان هامة داخل الشركة. تال يوجد تركيزا 

 
 لمكونات الموجودات ضمن قائمة المركز المالي :يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان   

 0279  ,238 

 بالريال السعودي  بالريال السعودي 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 64,626  99,615,629   ,0,0,0,02,      220,202,,0    حسابات جارية لدى البنوك
 23,786,913,  32,222,222  779,701,010  722,222,222 ودائع ألجل 

 -  17,,331,378  -  00,107,,772 أقساط وأرصدة  إعادة تأمين مدينة, صافي
 3,3,689,,4  -  00,207,,12  - استثمارات متاحة للبيع

 3,675,117  54,926,,,3  7,7,1,001  ,,,,70,197 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

 14,588,222  4,326,488,  279,,7,,9,  ,,0,,0,,09 مقتناة حتى تاريخ  االستحقاقاستثمارات 
 -  63,652,858  -  1,707,900, حصة معيدي التأمين من  المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 
 -  8,395,7,9  -  100,,02,,7 المبلغ عنها

 ,,7,112,00, ¤  0,,,21,,,,0  ,44,445,697 ¤  12,,635,797 
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
  

 إدارة المخاطر  )تتمة( -92

 مخاطر السيولة

 التزامات عند نشوئها. لتزاماتها المالية عند استحقاقها. يتم مراقبة متطلبات السيولة شهرياتت وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية لمواجهة أيةتمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتعهدات المتعلقة با

 الطلب.تستحق كافة مطلوبات الشركةت الظاهرة في قائمة المركز الماليت فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة للموظفينت السداد عند 

 تواريخ االستحقاق

متبقية. تحدد تواريخ االستحقاق بناءات على التقديرات الزمنية لصافي المدفوعات النقدية من مطلوبات التامين يعك  الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على اسا  االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتوقعة ال

   لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين تاريخ إستحقاق ثابت.حقة. تم إستثناء أقساط التامين الغير المكتسبة وعموالت إعادة التأمين غير المكتسبة من التحليل حيث أنها ليست إلتزامات تعاقدية. ليالمست

 0279  ,238 

 بالريال السعودي  بالريال السعودي 

 إجمالي  أكثر من سنة  لغاية سنة واحدة  إجمالي  أكثر من سنة  لغاية سنة واحدة 

            المطلوبات المالية لعمليات التأمين

 65,368,735  -  65,368,735  ,9,,00,0,2  -  ,9,,00,0,2 ذمم دائنة

 23,,3,646,  -  23,,3,646,  ,,9,0,,,0,  -  ,,9,0,,,0, ذمم معيدي التأمين الدائنة 

 5,5,,13  -  5,5,,13  7,791,  -  7,791, ات ذات عالقةمبالغ مستحقة الى جه

 379,224,,,  -  379,224,,,  7,0,0,9,,0  -  7,0,0,9,,0 مبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى 

 718,431,,8  -  718,431,,8  0,0,,12,,,  -  0,0,,12,,, مطالبات تحت التسوية 

 99,8,9,7,1  -  99,8,9,7,1  ,1,10,,,,0  -  ,1,10,,,,0 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها

 88,,32,434  88,,32,434  -  19,,,,,,72  19,,,,,,72  - مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

 0,,,999,2,0  72,,,,,,19  0,0,,,,,907  ,13,449,353  32,434,,88  ,6,,,83,675 

            المطلوبات المالية للمساهمين

 918,345  -  918,345  ,1,,,,0  -  ,1,,,,0 تحقة ومطلوبات أخرىدائنون ومصاريف مس

 9,736,327  -  9,736,327   ,7,,0,0,,       -   ,7,,0,0,,      زكاة وضريبة دخل مستحقة 

 0,7,2,7,1  -  0,7,2,7,1  4,,9,,,74  -  4,,9,,,74 

 68,692,625,  88,,32,434  17,816,3,3,  ,,7,,007,20  19,,,,,,72  0,2,719,009 إجمالي المطلوبات المالية
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
  

 إدارة المخاطر  )تتمة( -92

 مخاطر السيولة )تتمة(

 السيولة  

 المتوقعة. االستحقاقبناءات على تواريخ  االستحقاقمبنية على أسا  التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األس  المذكورة أعاله. تحليل تاريخ  ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي
 0279 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 إجمالي  غير متداولة  متداولة  إجمالي  غير متداولة  متداولة 

            الموجودات
 ,0,0,0,02,    ,0,0,0,02,  220,202,,0    220,202,,0 نقدية وشبه نقدية

 779,701,010    779,701,010  72,222,222    72,222,222 ألجل ودائع
 -      00,107,,772    00,107,,772 مدينة صافي تأمين إعادة وأرصدة تأمين أقساط

 00,207,,12    00,207,,12  -    - استثمارات متاحة للبيع
 -      0,,,,,    0,,,,, جهات ذات عالقة منمبالغ مستحقة 

 -      ,727,9,0,90    ,727,9,0,90 المساهمين عمليات من مستحقة مبالغ
 7,7,1,001    7,7,1,001  ,,,,70,197    ,,,,70,197 أخرى وموجودات مقدما مدفوعة مصاريف
 279,,7,,9,  279,,7,,9,    ,,0,,0,,09  ,,0,,0,,09   االستحقاق تاريخ حتى ةمقتنا استثمارات
 -      200,,0,,00  21,,0,090  9,012,000, ةغير المكتسب األقساط من التأمين معيدي حصة
 -      1,707,900,    1,707,900, التسوية تحت المطالبات من التأمين معيدي حصة

 -      100,,02,,7    100,,02,,7 لمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من ا
 -      1,0,0,091  010,900  7,,,0,009 مؤجلة تأمين وثائق اكتتاب تكاليف
 2,222,222,    2,222,222,  -     نظامية وديعة

 71,,09,,,    71,,09,,,  -     أصول حق إستخدام
       ,00,,,0,1    ,00,,,0,1 امية عوائد استثمار الوديعة النظ

 -      ,2,,0,170  ,2,,0,170   صافي ومعداتت ممتلكات

 199,,,00,9,  279,,7,,9,  011,070,1,2  ,0,00,,,02,  ,0,,0,0,,,  ,9,09,,,10, الموجودات مجموع

            المطلوبات
 -      91,,00,0,2    91,,00,0,2 ذمم دائنة

 -      ,,9,0,,,0,    ,,9,0,,,0, الدائنة  لتأمينذمم معيدي ا
 -      7,791,    7,791, مستحق الى اطراف ذات عالقة

 ,1,,,,0    ,1,,,,0  7,0,0,9,,0    7,0,0,9,,0 مستحقة ومطلوبات أخرى مبالغ
 -      0,0,,12,,,    0,0,,12,,, مطالبات تحت التسوية

 -      ,1,10,,,,0    ,1,10,,,,0 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنيا

 -      ,,027,9,,,7  ,,0,2,,,1  7,2,170,929 أقساط تأمين غير مكتسبة
 -      ,,000,0,,  ,,2,,90  0,9,,0,09 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 -      22,,,70,70    22,,,70,70 عجز احتياطي أقساط
 -      19,,,,,,72  19,,,,,,72  - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ,727,9,0,90    ,727,9,0,90  -    - مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين
       0,000,990    0,000,990 التزمات اإليجار

 71,,09,,,  71,,09,,,    -     عوائد استثمار الوديعة النظامية 

 ,7,,0,0,,    ,7,,0,0,,  -     زكاة وضريبة دخل مستحقة

 10,,777,200  71,,09,,,  721,701,700  ,0,,2,,,79,  991,,79,00  7,,,00,,99, اتإجمالي المطلوب
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 ة سعودية(ت)شركة مساه

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
  

 إدارة المخاطر  )تتمة( -92

 مخاطر السيولة )تتمة(

 لسيولة ا 

 رة أعاله. تحليل تاريخ االستحقاق بناءات على تواريخ االستحقاق المتوقعة.ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أسا  التدفقات النقدية المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األس  المذكو

 
 027, 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 إجمالي  غير متداولة  متداولة  إجمالي  غير متداولة  متداولة 

            الموجودات
 970,,0,00,  -  970,,0,00,  ,91,,0,,00  -  ,91,,0,,00 نقدية وشبه نقدية
 700,010,202  -  700,010,202  72,222,222  -  72,222,222 ألجل ودائع

 -  -  -  0,1,,71,,77  -  0,1,,71,,77 مدينة صافي تأمين إعادة وأرصدة تأمين أقساط

 ,,,,00,707  -  ,,,,00,707  -  -  - استثمارات متاحة للبيع
 -  -  -  -  -  - جهات ذات عالقة منمبالغ مستحقة 

 -  -  -  9,,,,7,,10  -  9,,,,7,,10 المساهمين عمليات من مستحقة مبالغ
 1,,,19,,7  -  1,,,19,,7  ,70,090,02  -  ,70,090,02 أخرى وموجودات مقدما مدفوعة مصاريف
 222,,,0,9,  222,,,0,9,  -  ,,0,,00,72  ,,0,,00,72  - االستحقاق تاريخ حتى مقتناة استثمارات

 -  -  -  92,791,,07  ,10,11,,,  79,,,0,07, ةغير المكتسب األقساط من التأمين معيدي حصة
 -  -  -  ,9,,92,,7,  -  ,9,,92,,7, سويةالت تحت المطالبات من التأمين معيدي حصة

 -  -  -  709,100,,  -  709,100,, حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 -  -  -  ,0,,97,,,  7,,,,,0  ,,0,9,,,1 مؤجلة تأمين وثائق اكتتاب تكاليف

 2,222,222,  -  2,222,222,  -  -  - نظامية وديعة

 0,1,9,070  -  0,1,9,070  -  -  - د استثمار الوديعة النظامية عوائ

 -  -  -  70,,0,0,0  70,,0,0,0  - صافي ومعداتت ممتلكات

 10,,0,029,,  222,,,0,9,  10,,007,,09  00,,0,0,,2,  ,210,10,,,  ,07,29,,12, الموجودات مجموع

            المطلوبات
 -  -  -  179,,,9,7,  -  179,,,9,7, ذمم دائنة

 -  -  -  022,,0,,07  -  022,,0,,07 ذمم معيدي التأمين
 -  -  -  ,,009,0  -  ,,009,0 مستحق الى اطراف ذات عالقة

 712,,,0  -  712,,,0  00,710,220  -  00,710,220 مستحقة ومطلوبات أخرى مبالغ
 -  -  -  ,07,,,0,1,  -  ,07,,,0,1, مطالبات تحت التسوية

 -  -  -  ,00,10,,00  -  ,00,10,,00 مطالبات متكبدة غير المبلغ عنيا
 -  -  -  ,,27,0,,7,9  ,97,,,0,9  ,00,11,,7,0 أقساط تأمين غير مكتسبة

 -  -  -  0,0,901,,  029,0,0  0,,,701,, عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 -  -  -  72,199,222  -  72,199,222 عجز احتياطي أقساط
 -  -  -  ,,72,070,0  ,,72,070,0  - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 9,,,,7,,10  -  9,,,,7,,10  -  -  - مبالغ مستحقة إلى عمليات التأمين
 0,1,9,070  0,1,9,070  -  -  -  - عوائد استثمار الوديعة النظامية 
 721,,0,17    721,,0,17  -  -  - زكاة وضريبة دخل مستحقة

 00,0,0,,,,  0,1,9,070  7,000,000,  21,2,0,1,1,  202,1,1,,7  910,202,,,, إجمالي المطلوبات المالية
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
  

 إدارة المخاطر  )تتمة( -92

 الت االجنبيةمخاطر العم

تمثل مساقر العمات المساقر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. إن معامات الشركة هي 

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

 تمخاطر أسعار العموال

ة في السوق. تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب قيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العموالت السائد

ولة ثابتة تعرض تعرض األدوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموالت الناتجة عن التدفقات النقديةت بينما األدوات المالية بعم

 الشركة لمخاطر العموالت الناتجة من القيمة العادلة.

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض استثماراتها. تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في 

 أسعار العموالت بالعمالت المسجلة بها االستثمارات. 

لدخل على افتراض التغير بالعمولة مع بقاء كافة المتغيرات االخرى ثابتة وبناءات على دخل سنة واحده من األصول أن فحص الحساسية ل

نقطة اسا  من نسبة العائد سيكون له تأثير على  92حيث ان التغير بقيمة  ت235,ديسمبر  13االستثمارية التي تخضع لمعدل عائد متغير كما في 

 (.92,222:  238,ديسمبر  13ريال ) 326,349رية بما يعادل دخل هذه االصول االستثما

 

 مخاطر أسعار السوق 

بخالف ار السوق )مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لدداة المالية نتيجة للتغيرات في أسع

(ت سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة المالية أو بالجهة اطر العملةتلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخ

 المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق.

والتي تم تصنيفها ضمن "إستثمارات متاحة  (34لدى الشركة إستثمارات في "صكوك" و"سندات وأسهم محلية وصناديق استثمار )أنظر إيضا  

عن كثب في األسواق التي يتم  االستثماراتللبيع". تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار السوق من خالل مراقبة تطورات في سعر السوق لهذه 

مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتةت قد  المتداولةتفي سعر السوق لهذه االستثمارات  %9. إن التغير بواقع االستثماراتفيها تداول مثل هذه 

 1,669,257الخاصة بعمليات المساهمين( بمبلغ قدره  لالستثماراتيغير "اإليرادات األخرى الشاملة"ت وبالتالي "حقوق المساهمين" )بالنسبة  

  .ريال سعودي( 1,324,276 :238,ريال سعودي ) 

 

 إدارة رأس المال 

أ  المال من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك لضمان األموال الكافية في حالة اإلفال . كما وضعت الشركة يتم تحديد وتنظيم متطلبات ر

 أهداف أخرى للحفاظ على رأ  مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها وزيادة المنفعة للمساهمين.

فاض بين مستويات رأ  المال المسجلة والمطلوبة. يتم إجراء تقوم الشركةت بصورة منتظمةت بإدارة متطلبات رأ  المال وذلك بتقدير حجم االنخ

التعديالت على مستويات رأ  المال الحالي على ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة. وللحفاظ على 

 همين أو إصدار أسهم.أو تعديل هيكل رأ  المالت يجوز للشركة تعديل مقدار توزيعات األربا  المدفوعة للمسا

على  تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية المحلية ضمن نطاق السلطة القضائية التي تم تأسيسها فيها. ال تنص هذه اللوائ  على الموافقة

ا بعض األحكام التقييديةت على سبيل المثال. كفاية رأ  المال لتقليل مخاطر ا لتخلف عن سداد الديون األنشطة ورصدها فحسب ت بل تفرض أيضت

 واإلعسار من جانب شركات التأمين وتمكينها من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند نشوئها.

من لوائ  التأمين المنفذة  6والمادة  44تحتفظ الشركة برأسمالها وفقات للمبادئ التوجيهية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة 

ّل ه ت للمادة المذكورة ت تحتفظ الشركة بهامش المالءة بما يعادل أعلى الطرق الثالثة والتي تفص  امش المالءة المالية المطلوب الحفاظ عليه. وفقا

 التالية وفقتا لالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي:

 مليون ريال سعودي 322الحد األدنى لمتطلبات رأ  المال 

 قسط المالءة المالية

 ي هامش المالءةيدع

 التزمت الشركة بكافة متطلبات رأ  المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل السنة المالية.
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 شركة التأمين العربية التعاونية

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 9119ديسمبر  11للسنة المنتيية في 
  

 إدارة المخاطر  )تتمة( -09

 ة المخاطر التشغيلي

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة بالعمليات والتكنولوجيا  

أو خارجيا ت لدى مزودي الخدمة للشركة ومن عوامل خارجية غير  داخل الشركةا والبنية التحتية  التي تدعم عمليات الشركة سواء داخلي

شأ ن ت مخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما لسلوك إدارة االستثمار. تناالئتما

 المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة. 

لمالية واألضرار التي لحقت بسمعتها في يتمثل هدف الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر ا 

ة على تحقيق هدفها االستثماري المتمثل في توليد عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلي

 عاتق مجل  اإلدارة. تتضمن هذه المسؤولية عناصر التحكم والسيطرة في المجاالت التالية: 

االمتثال  -متطلبات التسوية ورصد المعامالت ؛  -طلبات الفصل المناسب بين الواجبات بين الوظائف واألدوار والمسؤوليات المختلفة؛ مت - 

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجه  -توثيق الضوابط و اإلجراءات؛   -للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى؛ 

سياسات وإجراءات التخفيف من    -المعايير األخالقية ومعاييراألعمال و   -ومدى مالءمة الضوابط واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛  ت

 المخاطر.

 

 أقساط التأمين المكتتبة حسب نوع العميل -2,

 0279ديسمبر   7,للسنة المنتهية في 

 المركبات الصحي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

للممتلكات ا
 المجموع الحماية واالدخار والحوداث 

 ,10,,,2,0, - 0,9,,,0,, ,,00,077,1 2,,,,,7 عمالء  أفراد

 70,117,170 - 192,000 ,0,,009 07,0,0,,70 عماْلء منشآت متناهية الصغر

 ,77,00,,,, 2,,,,,7 0,929,,,, ,,77,1,,1 0,,,,2,,,7 عماْلء منشآت صغيرة

 ,72,,1,,07 000,709 ,7,,190,,7 709,100,,7 02,920,,,7 سطةعماْلء منشآت متو

 12,,,10,,79 97,,,0, 0,0,2,0,2, ,,,,770,,0 90,,0,0,,72 عماْلء منشآت كبيرة

 7,,,,7,,0,, 02,,7,0,0 101,,9,,00 720,0,9,002 ,07,12,,707 اإلجمالي

 

 

 أحداث الحقة  -7,

وانتشر في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية وخارجها مما  2,2,في أوائل عام  (Covid- 35)تم تأكيد وجود فيرو  كورونا الجديد 

تسبب في اضطرابات في األعمال التجارية والنشاط االقتصادي وزيادة في مطالبات التأمين المتعلقة بشكل رئيسي بقطاع األعمال الطبية في 

المالي. نظرات الن الموقف غير مستقر ويتسم بالتطور السريع.  ركزفي قائمة المتلك المناطق. تعتبر الشركة هذا االنتشار أحداث غير معدلة 

ا االنتشار فإننا النعتبر أنه من الناحية العملية من الممكن عمل تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا االنتشار على الشركة. سيتم النظر في تأثير هذ

 .2,2,تقديرات الشركة لمطلوبات المطالبة النهائية المستقبلية في عام  على مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها في

 

 المقارنةأرقام  -0,

إعادة التصنيف لم يكن هناك اي تاثير من ومع ذلك تم إعادة تبويب بعض أرقام السنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية . 

 .المالية للقوائمعلى العرض الشامل 

 
 ائم المالية  اعتماد القو -,,

 .3663 رجب 1,الموافق  2,2,  مار  38 اعتمدت القوائم المالية من قبل مجل  اإلدارة بتاريخ
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