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 عام - 1

بموجب قرار  شركة سالمة للتأمين التعاوني )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية

م(. الشركة مسجلة 2007مايو  16هـ )الموافق 1428ربيع الثاني  29ق بتاريخ  /1121وزارة التجارة والصناعة رقم 

ـ )الموافق 1428جمادى األول  6بتاريخ  4030169661بمدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم    .م(2007مايو  23ه
 

 :عنوان الشركة المسجل هو

 ;برج سالمة 

 المدينةطريق 

 ; 4020صندوق بريد 

 ;21491جدة 

 .المملكة العربية السعودية
 

ممارسة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. تم ادراج هي إن أهداف الشركة 

م. 2008يناير  1م. بدأت الشركة مزاولة أعمالها في 2007مايو  23الشركة في سوق المال السعودي "تداول" في 

 الشركة مملوكة بالكامل من قبل الطرح العام ومن مساهمين سعوديين.

 

 

 اإلعدادأسس  - 2

 أسس العرض  .أ

للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات وفقاً تم إعداد القوائم المالية 

 31. تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية في رة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبيناألخرى الصاد

 للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.وفقاً م 2020ديسمبر 

 

)ماعدا االستثمارات باستثناء قياس االستثمارات  ،تم إعداد القوائم المالية  على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية

منافع الموظفين. يتم عرض قائمة المركز المالي  إلتزاماتالمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق( بقيمتها العادلة، وإعادة قياس 

وموجودات لير ملموسة، والوديعة النظامية،  ،على اساس السيولة. باستثناء الممتلكات والمعدات، وأصول حق االستخدام

والمطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها، أما جميع الموجودات والمطلوبات منافع الموظفين 

 ما لم ينص على خالف ذلك. ،األخرى فهي ذات طبيعة قصيرة األجل

 

الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )الالئحة التنفيذية(، فإنه يتعين على وفقاً 

العائدة  مصاريفمستقلة لكل من "عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات وال

 بشكل واضج ألي من هذه العمليات في الحسابات الخاصة. 

 

كانت القوائم المالية السنوية تعرض بشكل منفصل عمليات التأمين وعمليات المساهمين في قائمة  على نحو مشابه سابقاً،

المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة الدخل الشامل، قائمة التدفقات النقدية. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات 

 إدارة الشركة. المشتركة والموافقة عليها من اإلدارة وأعضاء مجلس
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 أسس اإلعداد )تتمة( -2

 أسس العرض )تتمة( .أ

تم عرض قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين في    

البنك في القوائم المالية كقوائم مالية تكميلية ولالمتثال لمتطلبات اللوائج التنفيذية الصادرة من  61 إلى 56الصفحات من 

السعودي الفصل الواضج بين الموجودات والمطلوبات  البنك المركزيالسعودي. تتطلب اللوائج التنفيذية الصادرة من المركزي 

 ،وقائمة الدخل ،فإن قائمة المركز المالي ،اهمين. وبناًء على ذلكلعمليات التأمين وعمليات المس مصاريفواإليرادات وال

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

 واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية. مصاريفوالمطلوبات واإليرادات وال
 

إن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع القوائم المالية للشركة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل    

الشامل والتدفقات النقدية وكذلك بعض االيضاحات ذات الصلة في القوائم المالية تمثل معلومات تكميلية اضافية كما هو مطلوب 

 .بموجب اللوائج التنفيذية
 

السعودي، قامت إدارة شركات التأمين بإعداد واعتماد القوائم المالية  البنك المركزيم، تحت إشراف 2018خالل عام     

للمعايير الدولية وفقاً في سياق إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة  .التوضيحية لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية

السعودي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة بعمليات  البنك المركزيدلة من قبل للتقارير المالية المع

المساهمين. يتم استبعاد األرصدة المتداخلة والمعامالت، إن وجدت، إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات 

 لمشابهة في ظروف مماثلة.المساهمين متماثلة مع تلك للمعامالت واألحداث ا
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض .ب

تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. وقد تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة     

 القرب الف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 ةيالسنة المال .ج

ديسمبر.    31تتبع الشركة سنة مالية تنتهي في   

 

 األحكام والتقديرات المحاسبية واالفتراضات الهامة  .د

المصرح عنها،  يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام بعض التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات و المطلوبات

واإلفصاح عن الموجودات و المطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، و مبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها 

خالل سنة التقرير المالي. وبالرلم من أن هذه التقديرات و األحكام مبنية على أفضل معلومات لدى إدارة الشركة باألحداث 

 إال أن النتائج الفعلية قد تختلف عن تلك التقديرات.والظروف الحالية، 
 

 

المالية، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، والمصادر  القوائمعند إعداد هذه 

المالية السنوية  القوائما على الرئيسية للتقديرات لير المؤكدة بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر، هي نفسها التي تم تطبيقه

. ومع ذلك، قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين التي م2019ديسمبر  31كما في السنة المنتهية في 

حديد . اإلدارة لير قادرة في هذا الوقت على ت19-المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد القوائمتم اإلفصاح عنها في 

المالية. ستستمر اإلدارة في تقييم الموقف وإظهار أي  القوائممن هذه  31التقديرات بشكل معقول كما هو مبين في اإليضاح 

  تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير المستقبلية.
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 )تتمة(  أسس اإلعداد -2

 تتمة( (األحكام والتقديرات المحاسبية واالفتراضات الهامة د. 

 يلي األحكام والتقديرات الهامة في إعداد القوائم المالية: فيما

المطلق النهائي عن المطالبات الناتجة من عقود التأمين   لتزام( اإل1)  

الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمين هو أهم تقدير محاسبي  للشركة. إن هناك عدة مصادر  لتزامإن التقدير النهائي لإل

رات يدتقم عمل يتالذي ستدفعه الشركة عن تلك المطالبات.  النهائي لتزاميتم أخذها في االعتبار عند تقدير اإل لعدم التأكد و التي

دة لير المبلغ لمتکبت االباطقعة للمولمتالنهائية ف اللتکاليبلغ عنها ولمت االباطقعة للمولمتالنهائية المالية للتکلفة السنة افي نهاية 

کة. رلشالی إلمبلغة اية ردلفت اللحاالت لتقييمادام نتائج اباستخسددة  لمر اليت المبلغ عنها والباطلما إلتزاماتر يدتقم يتعنها. 

يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من مالءمتها ويتم إجراء التغييرات على  ،في نهاية كل سنة تقرير

 المخصص.
 

المبلغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة لير 

بشأن الحادث المؤمن عليه قبل تاريخ قائمة المركز المالي. ان األسلوب الفني المتبع من قبل اإلدارة في تقدير  ،المركز المالي

تتمثل في اتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة للتنبوء بطرق سداد تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات لير المبلغ عنها 

المطالبات المستقبلية. يستخدم الخبراء االكتواريون مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرلوسون 

هج التجزئة بما في ذلك تحليل التكلفة وطريقة معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذه المخصصات. كما استخدم الخبير االكتواري ن

لكل عضو في السنة بالنسبة لقطاع التأمين الطبي. تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية والمتعلقة 

 بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.
 

( الهبوط في قيمة الموجودات المالية2)  

دون لة دلعاتها افي قيمر أو طويل األجل کبي ك هبوطناون هما يکدلمالية عنت اوداجولمالهبوط في قيمة اتقوم الشركة بتحديد 

شهراً أو أكثر طويلة األجل  12أن تحديد ماهو أو مهم أو طويل األجل يتطلب أحكامآ. تعتبر الفترة التي تتكون من تکلفتها. 

تقوم الشركة بتقييم من بين  ،لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكموفقاً  ٪ من التكلفة األصلية هاماً 25ويعتبر الهبوط بنسبة 

والتغيرات في  ،وأداء الصناعة والقطاع ،والبيئة المالية للشركة المستثمر فيها ،التغيرات العادية في سعر السهم ،عوامل أخرى

 والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. ،التكنولوجيا
 

في قيمة الذمم المدينة( الهبوط 3)      

في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل  يتم تكوين مخصص الهبوط

في ن يدلمل اخديل أن حتماوا ،نيدلهامة للمالمالية ت اباولصعر اتعتبجميع المبالغ المستحقة طبقا للشروط التعاقدية للمدينين. 

 قيمتها.ت نخفضد اينة قدلمم امذلأن اعلی رات شؤمداد لسافي ر لتأخداد أو السن اعز لعجوا ،يةلمالدة الهيكلة اعاإس أو إلفالا
 

( القيمة العادلة لالدوات المالية  4)  

أو القيم العادلة يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بناء على أسعار السوق المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول 

المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة استناداً إلى خصم التدفقات النقدية باستخدام العمولة لبنود ذات شروط 

 وصفات لمخاطر مماثلة.

م. تقييدام أساليب باستخ، جةدرمر سعاط أو التي التتوفر لها انشوق سالتي اليوجد لها لمالية دوات الة لألدلعاالقيمة د ايدتحم يت

يتم تقدير القيمة العادلة من المعلومات القابلة للمالحظة فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام  ،وفي هذه الحاالت

وعند لمناسبة. ت اضاراالفتديرها بناء على اتقيتم  ،لير متوفرةة ظلقابلة للمالحوق السالنماذج. وعندما تكون معلومات ا

يتم تقييمها ومراجعتها بشكل سنوي من قبل افراد  ،النماذج( لتحديد القيم العادلة ،ستخدام أساليب التقييم )على سبيل المثالا

ويتم تعديلها للتحقق من أن المخرجات  ،مؤهلين و مستقلين عن الذين قاموا بتعيينهم. يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها

 ،كلذمع تستخدم النماذج البيانات القابلة للمالحظة فقط ؛ و ،سعار السوق المقارنة. إلى الحد العمليتعكس البيانات الفعلية وأ

ت تقديرات من قبل اطتبارالت والتقلبال( والمقابطر الخوالخاصة ن االئتماطر ا)مخان الئتماطر امخال مثت مجاالب لطتت

 دارة.إلا
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( العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات 5)  

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب االستهالك. ويحدد هذا التقدير بعد 

وتفحص اإلدارة األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية في  .جودات أو التلف المادياألخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع للمو

حالة وجود مؤشر على حدوث تغير منذ إعداد التقرير السنوي ويتم تعديل تكاليف االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن 

 األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

 

ية ( مبدأ االستمرار6)  

قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها الموارد الالزمة 

لالستمرار في نشاطها بشكل طبيعي في المستقبل المنظور. إضافةً لذلك، إدارة الشركة ليست على دراية بوجود عدم تيقن 

قدرة الشركة على االستمرار في النشاط. وبالتالي، تم إعداد القوائم المالية على أساس  جوهري قد يلقي بظالل من الشك حول

 مبدأ االستمرارية.

 

 هـ. موسمية العمليات   

 ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.

 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 3
 

المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم  واإلفتراضات والتقديرات إن السياسات المحاسبية

 ، بإستثناء ماهو موضج أدناه:م2019ديسمبر  31المالية للشركة للسنة المنتهية في 

 

للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبقة المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفاسير المعايير الدولية  (أ

 من قبل الشركة

قامت الشممممركة بتطبيق التعديالت والتفسمممميرات والتنقيحات الجديدة على المعايير القائمة الصممممادرة عن مجلس معايير 

 : م2020يناير  1من تاريخ  المحاسبة الدولية

 

 إن تطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة الجديدة لم يكن له أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية.

 

 

 

 

  
  

 البيان التعديالت /المعيار

 تعريف األهمية   8و 1 ةالمحاسبة الدولي يتعديالت على معيار

 تعريف العمل التجاري  3دولي للتقرير المالي تعديالت على المعيار ال

تعديالت على مراجع االطار المفاهيمي في المعايير الدولية  االطار المفاهيمي 
 للتقرير المالي

  7و 9للتقرير المالي  ةالدولي ينتعديالت على المعيار
 سعر الفائدة المرجعي  39ومعيار المحاسبة الدولي 



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 

 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبقة  (أ

 من قبل الشركة )تتمة( 
    

 تعريف األهمية  - 8و 1 ةالمحاسبة الدولي يالتعديالت على معيار
"السياسات المحاسبية  ،8ومعيار المحاسبة الدولي  ،المالية" القوائم"عرض  ،1هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 :األخرى والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية"
مفاهيمي إلعداد التقارير المالية واإلطار ال استخدام تعريف ثابت لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية إلعداد التقارير (1

 المالية.
 توضيج شرح تعريف األهمية.  (2
 حول المعلومات الغير ذات اهمية. 1تضمين بعض اإلرشادات الواردة في معيار المحاسبة الدولي  (3

 

 تعريف العمل التجاري - 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
للتعليقات التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية، حيث يُعتقد عموماً أن التوجيه وفقاً يقوم هذا التعديل بمراجعة تعريف األعمال 

 وينتج عنه العديد من المعامالت المتحفظ عليها كمجموعات أعمال. ،الحالي معقد للغاية
 

 ولية للتقرير الماليالتعديالت على مراجع االطار المفاهيمي للمعايير الد
اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية )اإلطار المفاهيمي( ليس معياراً، وال يتجاوز أي من المفاهيم تلك الموجودة في أي معيار 
أو أي متطلبات في المعيار. الغرض من اإلطار المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير، 
ومساعدة الُمعدين على تطوير سياسات محاسبية متسقة في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهم 

ومعايير االعتراف باألصول يتضمن التعديل على اإلطار المفاهيمي بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة  .وتفسير المعايير
 وهذه التعديالت ال تؤثر على القوائم المالية للشركة. .فاهيم الهامةويوضج بعض الم والمطلوبات

 

سعر الفائدة المرجعي – 39ومعيار المحاسبة الدولي  7و 9للتقرير المالي  ةالدولي ينالتعديالت على المعيار    
يفات بمحاسبة التحوط ويكون لها توفر هذه التعديالت بعض التخفيفات فيما يتعلق بتعديل معيار سعر الفائدة حيث تتعلق تلك التخف

يجب  ،)ايبور( في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك سعار بين البنوكيتسبب بشكل عام فيه تعديل عرض األتأثير ال ينبغي أن 
االستمرار في تسجيل أي عدم فعالية للتحوط في قائمة الربج أو الخسارة. وسيتم أخذ ذلك في االعتبار عند تطبيق المعيار الدولي 

 م.2023يناير  1اعتبارا من  17إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 الجديدة وغير النافذةالمعايير  (ب

سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية. تتضمن القائمة أدناه قائمة بالمعايير فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبج 
والتفسيرات الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول تطبيقها في المستقبل. تعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبج سارية 

 المفعول.

 البيان المعيار/ التفسير

  تاريخ سريان المعيار من
الفترات التي تبدأ في أو 

 بعد التواريخ التالية: 

 دناهأانظر اإليضاح  عقود التأمين   17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 دناهأانظر اإليضاح   األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م2021يناير  1 متداولة أو لير متداولة إلىتصنيف الخصوم  1معيار المحاسبة الدولي 

 م2021يناير  1 19-اإليجار المتعلقة بـ كوفيد عقود امتيازات 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م2021يناير  1 لإلطار المفاهيمي  اإلشارة 3المعيار الدولي للتقرير المالي 

المتحصل قبل الممتلكات واآلالت والمعدات:  16معيار المحاسبة الدولي 
 جاهزية األصل

 م2021يناير  1

 م2021يناير  1 العقود المرهقة: تكلفة إتمام العقد 37معيار المحاسبة الدولي 

 4و 7و 9للتقرير المالي  ةر الدولييياالمع
 39ومعيار المحاسبة الدولي  16و

 م2021يناير  1 2المرحلة  -الفائدة  معدالتمعيار  تعديل

 

 



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 
 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 )تتمة(  الجديدة وغير النافذةالمعايير  (ب
 

 عقود التأمين - 17المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 نظرة عامة:

م ويحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين، ويحل 2017مايو  18صدر هذه المعيار في 

 ( "عقود التامين". 4محل المعيار الدولي للتقرير المالي )

مزايا المشاركة االختيارية يطبق المعيار الجديد على عقود التامين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التامين وعقود اإلستثمار مع 

 بشرط أن المنشأة تقوم أيضآ بإصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار أيضآ فصل العناصر التالية عن عقود التأمين: 
 

 (  المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض معايير محددة،1

 (  عناصر االستثمار المميزة، و2

 علق بالتأمين. (  أي وعد لتحويل بضائع محددة او خدمات ال تت3
 

 (. 15) ( و9للتقرير المالي ) ةالدولي ينللمعايير ذات الصلة المعياروفقاً يجب احتساب هذه العناصر بشكل منفصل 
 

 القياس: 

( الذي يسمج للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات 4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( نماذج القياس المختلفة التالية: 17م. يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )2015المحاسبية أللراض القياس القائمة قبل شهر يناير 
 

 طريقة القياس العام تستند الى الركائز األساسية التالية: 
 
  :تتكون من تيال النقدية تحقيق التدفقات (أ

 
   ،احتماليه التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية 

   التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية 

   .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر لير المالية 
  

إدراجه حالما  عقود التأمين،  ويتم تعاقدية الربج لير المحقق لمجموعةهامش الخدمات التعاقدية: يمثل هامش الخدمات ال (ب

تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل. اليمكن ان يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. ويتم تسجيل 

. في نهاية كل فتره العقد في الربج او الخسارة مباشرةصافي المبلغ بالسالب الستيفاء التدفقات النقدية المتعلقة عند بداية 

 ق يتم اعاده قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التامين من اجل اعاده احتساب للمجموع: تقرير مالي الح
 
 وهامش الخدمات التعاقدية  التغطية المتبقي الذي يكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية إلتزام

 عقود التامين في ذلك التاريخ.  لمجموعة

 تم توزيعها على عقود التامين في  ت نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقةالمطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقا إلتزام

 ذلك التاريخ. 
 

يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقا بحسمممممب التغيرات في التدفقات النقدية الذي تتعلق بالخدمات المسمممممتقبلية لكن ال 

وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية األكبر من هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في يمكن ان يكون بالسمممالب، 

ً الربج أو الخسمممممممارة. يتم أيضممممممم تراكم الفائدة على هامش الخدمات التعاقدية بمعدالت مثبتة عند االعتراف األولي بالعقد  ا

الية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سمممميتم تحرير )مثل: معدل الخصممممم المسممممتخدم في البداية لتحديد القيمة الح

هامش الخدمات التعاقدية في الربج أو الخسمممممارة بناًء على وحدات التغطية، مما يعكس كمية المزايا المقدمة ومدة التغطية 

 المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.

 

 

 

 
 



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 

 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 )تتمة(  الجديدة وغير النافذةب( المعايير 
 

 )تتمة( عقود التأمين - 17المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 طريقه الرسوم المتغيرة

اليها أيضا ب عقود المشاركة  ) يشار طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرةطريقة الرسوم المتغيرة هي 

المباشرة(. يتم عمل هذا التقييم لمعرفة ما اذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقا بالنسبة 

عاقدية بما الى التعديل ضمن النموذج العام. يتأثر هامش الخدمات الت ديل هامش الخدمات التعاقدية اضافةلهذه العقود يتم تع

 يلي:
  

 التغيرات في حصة المنشاة من القيمة العادلة للبنود األساسية  (1

 التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي التتعلق بالبنود األساسية  (2
 

كانت الطريقة تقدم قياسا  التغطية المتبقي في حال إلتزامإضافة الى ذلك، يسمج بطريقة توزيع األقساط المبسطة من اجل قياس 

اليختلف بشكل جوهري عن النموذج العام أو ان فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التامين لمده سنه واحده أو اقل. وبهذه 

ً  إلتزامالطريقة يتم موائمة  التدفقات النقدية المكتسبة من التامين.  التغطية المتبقي مع القسط المستلم عند االعتراف االولي ناقصا

يظل النموذج العام قابال للتطبيق من اجل قياس المطالبات المتكبدة. اال انه يتوجب على المنشاة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية 

استالمها خالل سنه واحده او اقل للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال ان التدفقات النقدية المتوقعة سيتم دفعها / 

 من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها. 

 

 تاريخ السريان 
 

ر عن عقود التأمين وإعادة يم، والذي يوضج متطلبات معلومات التقر2017في مايو  17تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي 

المعيار الدولي للتقرير  علىتعديالت أحدث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي م، 2020. في يونيو تم اصدارهاالتأمين التي 

 .مما يسهل توضيج نتائجها الماليةوتهدف هذه التعديالت إلى مساعدة الشركات على تطبيق المعيار ، عقود التأمين  17المالي 
 

 1الذي يتضمن التعديالت من فترات إعداد التقارير المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  17المعيار الدولي للتقرير المالي  يسري

 الذي تم 9الدولي للتقرير المالي  للمعيار والتأجيل 17لمعيار الدولي للتقرير المالي لتطبيق االتاريخ الفعلي ان . م 2023يناير 

. يسمج بالتطبيق المبكر في حال تطبيق كل من م2023يناير  1 هو 4مالي لمعيار الدولي للتقرير الاالعفاء عن تطبيقه مؤقتا مع ا

"األدوات المالية" تنوي الشركة تطبيق  9ومعيار " "اإليرادات من العقود مع العمالء 15المعياريين الدوليين للتقرير المالي 

 المعيار في تاريخ دخوله حيز التنفيذ. 

 

 التحول 

يب على اال انه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين لير مجد، يج يجب تطبيق المعيار بأثر رجعي. 

 :المنشأة عندئذ اختيار إما

 التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو  ةطريق 

 القيمة العادلة.  ةطريق 

 

 العرض واالفصاح

  التأمين مع تعديالت على العرض واإلفصاح.تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير السياسات المحاسبية لعقود 
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 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 )تتمة(  الجديدة وغير النافذةب( المعايير 
 

 )تتمة( عقود التأمين - 17المعيار الدولي للتقارير المالية 

 التأثير

 

ً الشركة حالي والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة  17في مرحلة تصميم تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية  ا

وتقييم مفصل لمتطلبات العمل. فيما  17لألعمال بما في ذلك أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة:يلي المجاالت الرئيسية قيد التصميم 

 

 ملخص التأثير مجال التأثير

 

 التأثير المالي

من تطبيق المعيار الدولي  2خالل األثر المالي الذي تم تنفيذه كجزء من المرحلة 

قامت الشركة بتقييم األثر المالي لتطبيق وتنفيذ المعيار  17للتقرير المالي 

المعيار لير جوهري ألن جميع المحفظة وخلصت إلى أن التأثير على تطبيق 

 .مؤهلة لنموذج قياس طريقة توزيع األقساط المبسطة

 

 تأثير البيانات

على متطلبات بيانات إضافية. خالل  17يشتمل المعيار الدولي للتقرير المالية 

نفذت الشركة عملية قياس مرجعية مفصلة وحددت البيانات   2المرحلة 

 .3إلى قاموس البيانات المطلوب بموجب المرحلة  المطلوبة للمعيار وتوصلت

 

 أنظمة تقنية المعلومات

تعمل الشركة بالفعل على تنفيذ نظام تكنولوجيا معلومات جديد مطور من 

شأنه تسهيل تنفيذ المعيار، وكجزء من تمرين النظام ، تعمل الشركة على 

 .17الدولي للتقرير المالي  اختيار مقدم خدمات لمعيار

 

 إعادة التأمين أثير على إتفاقياتالت

ً تم إجراء تقييم مفصل أيض  على ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة  ا

وخلص إلى أن جميع ترتيبات إعادة التأمين مؤهلة للحصول على نهج أقساط 

التأمين المخصصة، وقد اختارت الشركة تطبيق نهج أقساط التأمين المخصصة 

 على المنتجات المؤهلة.

 

 

 

 

 التأثير على السياسات و األنظمة الرقابية

تعمل الشركة على تحديث السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية لتغطية 

 المتطلبات الجديدة واإلضافية التالية: 

 التفكيك • 

 مستوى التجميع• 

 نماذج القياس • 

 منهجيات تعديل المخاطر • 

 متطلبات العرض واإلفصاح الجديدة• 

الدليل المعدل الذي ستتبعه اإلدارة المالية للتأكد من أن القوائم المالية متوافقة 

 في تاريخ السريان. 17مع المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 الموارد البشرية
ً ستقوم الشركة أيض بتعيين موظفين مؤهلين بشكل مناسب لديهم فهم شامل  ا

ستوفر دورات تدريبية للموظفين ، كما 17 الدولي للتقرير المالي للمعيار

 الحاليين.
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 حتى اآلن:فيما يلي المجاالت الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة 
 

 ملخص التقدم المجاالت الرئيسية لمرحلة التصميم

 

 اطار الحوكمة والرقابة

قامت الشركة بوضع برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

والذي يتضمن إنشاء لجنة توجيهية لإلشراف لمراقبة التقدم في التنفيذ وتوزيع  17

 .مختلف أصحاب المصلحةاألدوار والمسؤوليات إلى 

 

 

 مجال التشغيل

الشممركة بصممدد تصممميم الجوانب التشممغيلية لمرحلة التصممميم والتي تشمممل وضممع 

سمممياسمممة شممماملة للبيانات وقاموس لتلك البيانات. كما تقوم الشمممركة أيضممماً بوضمممع 

اللمسمممممممات األخيرة على التصممممممماميم الهيكلية لألنظمة الفرعية المختلفة. أحرزت 

 ً على اختيار مقدمين  اً من خالل تقييم متطلبات العمل وتعمل حالي الشمممممممركة تقدما

مع اإلنتهمماء من العمليممات المختلفممة الالزمممة للتحول وتقييم  17خممدمممات المعيممار 

 .الموارد الجديدة المطلوبة

 

 

 المجال التقني والمالي

أكملت الشممركة أوراق سممياسممة مختلفة تشمممل مختلف المسممائل التقنية والمالية بعد 

. 17المالي  للتقرير الدوليمعيار الالنتهاء من قرارات السياسة المطلوبة بموجب ا

وتتخذ القرارات المتعلقة بالسمممياسمممة العامة بعد إجراء مداوالت على نحو ما ينبغي 

بين مختلف أصممممحاب المصمممملحة. وقد وافقت اللجنة التوجيهية لمشممممروع المعايير 

 في الوقت الراهن على أللبية أوراق السياسة العامة. 17المالي  للتقريرالدولية 

 
 أنظمة تكنولوجيا المعلومات

المالي يُطور تكنولوجيا المعلومات،  للتقريربتنفيذ نظام جديد  تقوم الشممممركة بالفعل

. وكجزء من عملية النظام، 17المالي  للتقريرالذي سمميسممهل تنفيذ المعايير الدولية 

 .17المالي  للتقريرتقوم الشركة حالياً بعملية تسجيل مورد حلول للمعايير الدولية 
 

 الخطة التأكيدية لتطبيق التحول
تعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على الخطة 

 .لتطبيق التحول على الفترة الحالية وما بعد التنفيذ التاكيدية

 

 األدوات المالية  - 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة 39م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 2014يوليو  24صدر هذا المعيار في 
 :باألدوات المالية

 

 التصنيف والقياس

طريقة واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة  9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربج أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:

  تعاقدية؛ وأجل تحصيل تدفقات نقدية تم االحتفاظ باألصل في نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات من  .1
. تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة الى الحصول على تدفقات نقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصلي 2

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل  يتم قياس األصل
 :في حال استيفاء الشرطين التاليين ،الربج أو الخسارة عند البيع

  وللبيع؛ وحصيل تدفقات نقدية تعاقدية االحتفاظ باألصل في نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل ت. 1
 تدفقات النقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.الشروط التعاقدية لل. 2
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 )تتمة(  الجديدة وغير النافذةب( المعايير 
 

 األدوات المالية )تتمة(  - 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

عند االعتراف  ،م قياس األصول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربج أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلكيت

المبدئي، يمكن للشركة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربج أو الخسارة إذا كان من شأنه استبعاد أو 

  .تقليص بشكل جوهري عدم تطابق المعالجة المحاسبية
 

ً إ جراء اختيار ال رجعة فيه لعرض التغييرات بالنسبة ألدوات حقوق الملكية لير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للشركة أيضا

بتوزيعات  الالحقة في القيمة العادلة لألدوات في الدخل الشامل اآلخر)بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، ويتم االعتراف

 .األرباح في قائمة الربج أو الخسارة
 

بالقيمة العادلة من خالل الربج أو الخسارة، فإن مقدار التغير في باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدها 

يتم االعتراف به في الدخل الشامل  لتزاماتالمالي الذي يعزى إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك اإل لتزامالقيمة العادلة لإل

في الدخل الشامل اآلخر الى إحداث أو اتساع  تزاملاآلخر، ما لم يؤدي االعتراف بآثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة باإل

 عدم تطابق المحاسبة في قائمة الربج أو الخسارة.
 

 في القيمة الهبوط
 

خسائر االئتمان المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة  9القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  هبوطيعكس نموذج 
، حدوث حدث 9بموجب نموذج المعيار الدولي للتقرير المالي  ،. لم يعد من الضروري39بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

تقوم الشركة دائماً بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في  ،من ذلك ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. و بدالً 
تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر 

 .االئتمان منذ االعتراف األولي
 

 محاسبه التحوط

لمحاسبة التحوط كي تتماشى محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر.  متطلبات جديدة 9تقرير المالي لليقدم المعيار الدولي 
تعمل المتطلبات على تأسيس منهج يقوم بشكل أكبر على مبادئ النموذج العام لمحاسبه التحوط. تنطبق التعديالت على كامل 

(. التحوطات الكلية للقيمة العادلة"اطر سعر الفائدة )التي يشار اليها  بـ "محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخ
. ثم 39فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليا في معيار المحاسبة الدولي 

 يعالج حاليا محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظرا مجلس معايير المحاسبة الدولي 
 

 تاريخ السريان 

"عقود التامين" :تطبيق  4م. إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2018يناير  1في  9صدر المعيار الدولي 
سبتمبر  12عقود التامين التي صدرت في -4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي - 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

القائم للسماح للمنشآت بإصدار عقود التامين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير  4م، والتعديالت على المعيار المالي 2016
 17قبل ان يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد  9للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  4المالي 

 "عقود التامين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين: 
 

 حتى:  9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي  -1
 

 أو  ؛تاريخ سريان المعيار التأمين الجديد (أ
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3
 

 )تتمة(  الجديدة وغير النافذةب( المعايير 
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 )تتمة(تاريخ السريان 

 
 

م اقترح مجلس 2020مارس  17م او بعد هذا التاريخ. في 2023يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  -2

والمعيار الدولي للتقرير  17المعايير المحاسبية الدولي تمديد االعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي 

ة ألفصاحات لإلضافات م. هناك حاج2023يناير  1م إلى 2021يناير  1من   4في المعيار الدولي للتقرير المالي  9المالي 

ن هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتامين ادات المالية خالل فتره التأجيل. التي تتعلق بالموجو

ً سابق 9ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي   او ;ا
 

المصنفة، لكن استبعاد تأثيرات بعض الفروقات المحاسبية ، بالنسبة للموجودات المالية 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  -3

 .التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التامين الجديد من الربج او الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضافية

  

 م على: 2020يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 

)بما في ذلك  4( مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 1)

 و ؛عناصر الودائع او المشتقات الضمنية التي الترتبط بعقود التأمين( مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها

 اً فترية للشركة التي ترتبط بالتامين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استنادمجموع مطلوبات القيمة الد ة( مقارن2) 

إلى هذه التقييمات استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهله لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار 

ن االفصاحات المطلوبة والتي تتعلق احيز التنفيذ.  حتى تاريخ دخول معيار عقود التامين الجديد 9الدولي للتقرير المالي 

 بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة.

 

 تقييم االثر
 

لاير سعودي  ألف 551,077م، تمتلك الشركة إجمالي إصول مالية وأصول متعلقة بالتأمين بمبلغ 2020ديسمبر  31كما في 
لاير سعودي(، على ألف  128,647م: 2019لاير سعودي ) ألف 155,328لاير سعودي( و  ألف 613,859م: 2019)

التوالي. حالياً، تتكون األصول المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمه وبعض الذمم المدينة األخرى التي تبلغ 
ألف لاير  1,923. بلغت االستثمارات المتاحة للبيع مبلغ لاير سعودي( ألف 428,104م: 2019لاير سعودي ) ألف 494,539

ألف لاير سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف الدخل الشامل اآلخر لهذه الموجودات المالية بناًء  1,923م: 2019سعودي )
، لم تقم الشركة بعد بإجراء الدين والطبيعة االستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية. ومع ذلك  ألدواتعلى نموذج أعمال الشركة 

الدين تفي باختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم  كما هو  أدواتتقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت 
عودي لاير سألف  153,319. تبلغ القيمة العادلة لألصول المالية األخرى 9مطلوب في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

: م2019ألف لاير سعودي ) 4,532لاير سعودي( وذلك بتغير في القيمة العادلة خالل السنة بقيمة  ألف 183,832م: 2019)
لاير سعودي( إن التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لهذه األصول مذكورة في اإليضاح  9,027

31 . 
 

م. يستند ما ورد أعاله إلى تقييم 2019م و 2020ديسمبر  31مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  األصول المالية للشركة لديها
ً وقد يخضع 9 لتقرير الماليل ي المستوى لتأثير المعيار الدوليعال . ويستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليا

لومات إضافية معقولة وداعمة يتم توفيرها للشركة في المستقبل. بشكل للتغييرات الناشئة عن التحليالت التفصيلية اإلضافية أو مع
ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون  9عام، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات هبوط القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية 

يق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم تأثير ذلك كبيراً. في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطب
 بعد بمراجعة تفصيلية.
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 )تتمة(  الجديدة وغير النافذة( المعايير ب
 

 

 عرض القوائم المالية )تصنيف المطلوبات( - 1معيار المحاسبة الدولي 

، "عرض القوائم المالية"،حيث يتم تصنيف المطلوبات على أنها 1توضج هذه التعديالت النطاق الضيق لمعيار المحاسبة الدولي 

متداولة أو لير متداولة، اعتماداً على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث 

 1)استالم تنازل أو خرق لشرط(. يوضج التعديل أيًضاً ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي  بيل المثال،بعد تاريخ التقرير على س

 ما.  إلتزامعندما يشير إلى "تسوية" 
 

 19-امتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد - 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

بشأن امتيازات االيجار  16للتقرير المالي  ةتعديالً على المعيار الدوليمجلس المحاسبة الدولي ، أصدر م2020مايو  28بتاريخ 

 ، يقوم التعديل بإزالة احتمالية حدوث ارتباك بشأن امتيازات االيجار الناشئة كنتيجة مباشر لوباء 19-كوفيدبوباء  المتعلقة

 .16 المالي للتقريريار الدولي المرفق بالمع 13من خالل تعديل مثال توضيحي  19- كوفيد
 

 37، 16ومعياري المحاسبة الدولية  3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

ً في المعيممار الممدولي للتقرير المممالي  3المعيممار الممدولي للتقرير المممالي   - رث مرجعمما لإلطممار المفمماهيمي  3"دمج األعمممال"، يُحممدم
 المتطلبات المحاسبية لدمج األعمال.للتقارير المالية دون تغيير 

ت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود آ"الممتلكات واآلالت والمعدات"، يحظر التعديل على المنش 16معيار المحاسبة الدولي  -
ة له الممتلكات واآلالت والمعدات، أي عائدات من بيع األصمناف المنتجة أثناء إحضمار ذلك األصمل إلى الموقع والحالة الالزم

ليكون قادراً على العمل بالطريقة المقصممودة من قبل اإلدارة. وبدالً من ذلك، تعترف المنشممأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكاليف 
 إنتاج تلك البنود، في األرباح أو الخسائر.

كاليف التي يجب على الطارئة واألصممول المحتملة"، يحدد المعيار الت لتزامات"المخصممصممات واإل 37معيار المحاسممبة الدولي  -
 المنشأة تضمينها عند تقييم ما إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.

 
 ج( السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

 

 عقود التأمين 

وثائق التأمين( من عقود التأمين هي تلك العقود التي قبلت فيها الشركة )المؤمن( مخاطر تأمين كبيرة من طرف آخر )حاملي 

خالل الموافقة على تعويض حاملي وثائق التأمين إذا كان حدث محدد لير مؤكد في المسمممممممتقبل )الحدث المؤمن عليه( يؤثر 

ً سمممملب عام، تحدد الشممممركة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمين كبيرة، من خالل تقييم ما إذا  على حاملي وثائق التأمين. وكترشمممماد ا

 كان الحدث المؤمن عليه يمكن أن يدفع الشركة مزايا إضافية كبيرة. كما يمكن لعقود التأمين أن تحول المخاطر المالية. 
  

من عمره، حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل  وبمجرد تصنيف العقد على أنه عقد تأمين، يظل عقد تأمين للفترة المتبقية

 أو تنتهي صالحيتها.  لتزاماتكبير خالل هذه الفترة، ما لم تُبطل جميع الحقوق واإل
  

لممتلكات، والسمميارات، والهندسممة، والحوادث، والمسممؤولية، اوتنقسممم عقود التأمين أسمماسمما إلى عقود تأمين طبية، والبحرية، و

 قصيرة األجل. وهي أساسا عقود تأمين 
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

  

 )تتمة(ج( السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية 

 

تم تصميم التأمين الطبي لتعويض حاملي وثائق التأمين عن النفقات المتكبدة في عالج مرض أو إصابة. يتم تقديم التأمين 

 التي سيتم تغطيتها بموجب وثيقة التأمين.  األفرادالطبي في المقام األول للعمالء من الشركات مع عدد كبير من 
  

وثائق التأمين عن األضرار والمسؤولية الناجمة عن الخسائر أو األضرار التي ويهدف التأمين البحري إلى تعويض حاملي 

البحرية/الهيكل البحري والحوادث التي تقع في البحر مما يؤدي إلى فقدان كلي أو جزئي للشحنات. وبالنسبة  بتلحق بالمراك

 للتأمين البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو تلف المركبات/النفايات البحرية والشحنات البحرية. 

 

عن األضرار التي لحقت بممتلكاتهم. ويمكن للعمالء أيضاً عقود التأمين على الممتلكات تعوض عمالء الشركة بشكل رئيسي 

أن يحصلوا على تعويض عن فقدان األرباح عن طريق فقدان األرباح وانقطاع األعمال. بالنسبة لعقود التأمين على 

 الممتلكات، فإن المخاطر الرئيسية هي الحريق والمخاطر الطبيعية وانقطاع األعمال والسطو. 
  

ين على السيارات لتعويض حاملي العقود عن األضرار التي لحقت بسياراتهم أو المسؤولية تجاه أطراف ثالثة تم تصميم التأم

  ناشئة عن الحوادث. ويمكن أيضاً أن يحصل أصحاب العقود على تعويض عن الحريق أو سرقة مركباتهم.

      

 يعية، الحوادث الشخصية وإصالح الوكيل.باإلضافة الى ذلك تصدر الشركة وثائق تأمين شامل تغطي الكوارث الطب
 

سفريات العمل و تأمين يشمل تأمين الحوادث التأمين على النقود وتأمين ضمان االمانات وتأمين جميع مخاطر األنشطة وتأمين 

تغطية تج وتعويض العمال/أصحاب العمل، وتجاه المن لتزاماإلالعام تجاه طرف ثالث و لتزاماإل :لتزاميوفر اإلالمعارض. و

 القانوني المؤمن عليه التي تنشأ عن االهمال اثناء العمل. لتزامالتعويضات المهنية لحماية اإل
 

 يغطي تأمين الهندسة نوعين رئيسين:

نشاءات هندسية مدنية مثل المنازل والمتاجر حيث يقدم تغطية اثناء تشييد وإنشاء مباني أو إأ( تأمين "كافة مخاطر المقاولين" ب 

 ومجموعة الشقق ومباني المصانع والطرق والجسور وأعمال الصرف الصحي والخزانات. 

بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد أو تركيب المصنع واآلالت مثل محطات الطاقة، مصانع تكرير  "كافة مخاطر التشييد"ب( تأمين 

اسمنتية وهياكل معدنية أو أي مصنع مع اآلالت. ايضا يشمل الخط الهندسي تأمين ضد  الزيت وأعمال كيميائية وأعمال

 تعطل اآلالت وتأمين على المعدات االلكترونية.

 

 توزيع الفائض المستحق

٪ من الفائض السنوي من عمليات التأمين 90السعودي، تقوم الشركة بتوزيع  البنك المركزيلالئحة التنفيذية الصادرة عن وفقاً 

٪ المتبقية. يتم تحويل أي عجز ينشأ على عمليات التأمين 10على المساهمين في الشركة، ويحصل حملة وثائق التأمين على الـ 

 إلى عمليات المساهمين بالكامل.
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

سياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(ج( ال  

 

 يجاراالعقود     

عند بدء العقد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار بناًء على ما إذا كان العقد يعطي الحق في التحكم 

في استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل تعويض مالي.  وقد اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية لحساب كل مكون من 

اإليجار في  إلتزاماتجيرية كعنصر إيجار واحد. تعترف الشركة بأصول حق االستخدام وعقود اإليجار وأي مكونات لير تأ

اإليجار المعدل ألي  لتزاماتعقد اإليجار. يتم قياس حق استخدام األصل في البداية بناًء على المبلغ المبدئي إلتاريخ بدء 

مباشرة أولية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل مدفوعات إيجار تتم في تاريخ البدء أو قبله، باإلضافة إلى أي تكاليف 

 .مستلمة األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يتواجد فيه، مخصوماً منه أي حوافز تأجيرية
 

لقسط يتم استهالك اصول حق االستخدام حتى نهاية العمر االنتاجي لحق استخدام األصل أو مدة اإليجار باستخدام طريقة ا

 الثابت حيث يعكس بشكل اوضج نمط االستهالك المتوقع للمنافع االقتصادية المستقبلية.
 

تتضمن مدة عقد اإليجار الفترات التي يغطيها خيار التمديد إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار. 

ذلك، يتم تخفيض حق استخدام األصل بشكل دوري عن سنة للمكاتب. وباإلضافة إلى  11تتراوح مدة اإليجار بين سنتين و

 عقد اإليجار. لتزاماتالقيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إعادة قياسات معينة إل هبوططريق خسائر 
 

دام اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء ، ويتم خصمها باستخ إلتزاماتيتم قياس 

 معدل التمويل الضمني في عقد اإليجار أو إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة ، فيتم قياسها بمعدل التمويل اإلضافي للشركة. 
 

بشكل عام، تستخدم الشركة معدل التمويل اإلضافي كمعدل خصم. وال يتم تضمين مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد 

المتعلقة باإليجار بالتكلفة المستهلكة باستخدام تكلفة  لتزاماتعقد االيجار. وتقاس اإل لتزاماتإعلى مؤشر أو معدل في قياس 

التمويل اإلضافية. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو 

توقع أن يكون مستحق الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا ليرت معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ الم

اإليجار بهذه الطريقة،  إلتزاماتالشركة تقييمها ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. وعندما يعاد قياس 

يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق استخدام األصل، أو يتم تسجيلها في الربج أو الخسارة إذا كانت القيمة الدفترية 

 لحق استخدام األصل قد تم تخفيضها إلى الصفر.
 

اإليجار لعقود اإليجار القصيرة األجل  إلتزاماتل ولقد اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية لعدم اثبات حق استخدام األصو

شهراً أو أقل وعقود إيجار األصول المنخفضة القيمة. ويُعترف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه  12التي تكون مدة إيجارها 

 على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. مصاريفاإليجارات ك

 

      
  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 

 المحاسبية الهامة )تتمة( ـ  السياسات3

  )تتمة( ج(  السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية

 

 تحقق اإليرادات

 إيراد األقساط 

يتم تسجيل األقساط والعموالت في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدار سنة تغطية وثيقة التأمين باستثناء الوثائق  

جل )البناء و التشييد( والشحن البحري. يتم احتساب األقساط لير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على تغطية وثيقة طويلة األ

 التأمين باستثناء:

 

 .أقساط األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ التقرير المالي تعتبر لير مكتسبة من التأمين على الشحن البحري 

 يتم  ،لهذا اإلحتسابوفقاً وذلك لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة.  ،"الهندسة"حتساب المحدد مسبقاً لفئة اإل

 في نهاية تغطية وثيقة التأمين. إحتساب أقساط أقل خالل السنة األولى ثم تزداد تدريجيا

 

تمثل األقساط لير المكتسبة جزءاً من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية من التغطية التأمينية. ويتم ترحيل التغير في 

 طر.لخدى فترة اعلی مرادات باإليراف العتم فيه ايتس الترتيب الذي نفل في خدلالی قائمة إلمکتسبة ر اليص األقساط مخص

 

 عقود إعادة التأمين

يتم إدراج األقساط  .شركة أيضاً مخاطر إعادة التأمين في سياق األعمال االعتيادية لعقود التأمين الطبي عند االقتضاءتتحمل ال

بالطريقة نفسها التي سيتم بها اعتبار إعادة التأمين من  مصاريفوالمطالبات المتعلقة بإعادة التأمين المفترضة كإيرادات أو 

األخذ في االعتبار تصنيف المنتج للشركة المعاد تأمينها. تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة األعمال التجارية المباشرة، مع 

يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتفق مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة. يتم تقديم األقساط  .المستحقة لشركات التأمين

نازل عنها والمفترض منها. يتم إلغاء االعتراف بأصول أو مطلوبات أوالمطالبات على أساس إجمالي إلعادة التأمين التي تم الت

 .إعادة التأمين عندما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عند نقل العقد إلى طرف آخر

 

يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين هامة مباشرة من خالل قائمة المركز المالي. وهي موجودات وديعة 

ً أي أقساط تأمين محددة بوضوح أو اتعاب يجب  او مطلوبات مالية يتم إثباتها بناًء على الثمن المدفوع أو المستلم ناقصا

 إستبقاؤها من قبل المؤمن عليه.

 .تم احتساب إيرادات االستثمار في هذه العقود باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي عند استحقاقهاي

 

 إيرادات االستثمار

يتم احتساب إيرادات االستثمار في أدوات الدين المصنفة ضمن استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وودائع المرابحة 

 .على أساس الفائدة الفعلية

 

 ت توزيعات األرباح إيرادا

يتم احتساب إيرادات توزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن القيمة العادلة من خالل استثمارات المصنفة 

 .بالقيمة العادلة من قائمة الدخل عند إثبات الحق في تلقي المدفوعات
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( ج(  السياسات  

 

 المطالبات

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع الى حملة وثائق التأمين واألطراف الثالثة ومصاريف تعديل الخسارة ذات الصلة 

مة على التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة لير قيمة الخردة والمستردات األخرى. تشتمل المطالبات القائصافي بعد إستبعاد 

المسددة بتاريخ المركز المالي، وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، والنقص في القيمة المتوقعة للخردة و االستردادات األخرى، 

المدفوعة بتاريخ قائمة سواء تم أو لم يتم التبليغ عنها من قبل المؤمنين. يتم تكوين مخصصات للمطالبات المبلغ عنها ولير 

لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، وفقاً المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حده. كما يتم تكوين مخصص، 

مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها، بما في ذلك تكاليف معالجة المطالبات والقيمة المتوقعة للخردة 

 ت األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي. واالستردادا
 

يتم إدراج المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة. باإلضافة 

سنة ل خالت لمطالبااجميع سداد يتم أن لمدفوعة حيث يتوقع الير ت لمطالباها عن اإلتزاماتبخصم لشركة م اال تقوالى ذلك، 

 لمالي.كز المرايخ رمن تاة حدوا

 

 الخردة والتعويض     

 )التي عادة ما تكون تالفة( المكتسبة من خالل عملية تسوية المطالبة. الموجوداتتسمج بعض عقود التأمين للشركة ببيع 

 .تعويض( عادة ما تكونالتي ) قد يكون للشركة أيضاً حق متابعة الطرف الثالث لدفع بعض أو كل التكاليف
 

تدرج تقديرات استرداد قيمة الخردة كمخصص في قياس مطلوبات المطالبات تحت التسوية، ويمثل المخصص المبلغ الذي 

 صل.تعادته بشكل معقول من استبدال األيمكن اس
 

ويمثل المخصص تقييماً للمبلغ تعتبر المبالغ المستردة بموجب حق الرجوع بدائل في قياس مطلوبات المطالبات تحت التسوية. 

 الذي يمكن استرداده من طرف ثالث.

 

عقود إعادة التأمين     

إن العقود التي تبرمها الشركة  .إعادة تأمين اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة إعادة التأمين تتم بموجب اتفاقيات وعقود

مع شركات إعادة التأمين التي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر في عقود أو عقود أخرى تصدرها الشركة والتي 

تلبي متطلبات تصنيف عقود التأمين تصنف كعقود إعادة تأمين معلقة. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه 

موجودات مالية. يتم تضمين عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي بموجبها صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى على أنها 

في قائمة المركز المالي الذي يمثل المدفوعات المستحقة  إلتزاميتم تسجيل أصل أو  .)معيدي تأمين داخلي( ضمن عقود التأمين

السترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي التأمين. يتم تقدير المبالغ وحصة الخسائر القابلة ل ،من معيدي التأمين

ودات أو جومد ستبعام ايتالمطالبة المرتبط باألطراف المؤمن عليهم.  إلتزامالمستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع 

 ر.خطرف آلی د إلعقل انقم ما يتدعنأو ها تنتهي صالحيتأو ية دلتعاقوق الحقاما تنتهي دعنن لتأميدة اعات إباولطم
 

لقيمة في ا هبوطوجود علی ر شؤميبرز ما دعنرر متکو علی نحر مالي أو يرتقل يخ کرلقيمة في تاا هبوطجعة رامراء جم إيت

ب جوبملقائمة المبالغ رد اال تستد کة قرلشأن اعي علی وضومل ليود دجد ولقيمة عنافي  هبوطدث اللمالية. يحالسنة ل اخال
 قة. وثومورة بصن لتأميدة اعاإکة رشن کة مرلشالتي ستستلمها المبالغ اعلی ر ألثس اقيان ما يمکدعند ولعقروط اش

ها تجاه إلتزاماتالقيمة في قائمة الدخل عند تكبدها. إن ترتيبات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من  يتم تسجيل خسارة هبوط

بنفس الطريقة  مصاريفساط التأمين والمطالبات على إعادة التأمين المفترض كإيرادات وحاملي وثائق التأمين. يتم إثبات أق

 مع األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج ألعمال إعادة التأمين. ،كما لو كان إعادة التأمين يعتبر أعماالً مباشرة
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( ج(  السياسات  

 

تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة      

ً يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها  لشروط عقود التأمين  وفقا

عند تكبدها. يتم تسجيل  مصاريفاإلعتراف بجميع تكاليف الشراء األخرى ك على لرار األقساط المكتسبة. يتم ،المتعلقة بها

اإلطفاء في "تكاليف اقتناء وثائق" في قائمة الدخل. يتم حساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة 

رة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك األصل و ذلك بتعديل فت

تقرير مالي مرة واحدة أو أكثر، في القيمة، وذلك في تاريخ كل  هبوطالتقديرات المحاسبية. يتم إجراء فحص للتأكد من حدوث 

الدفترية، يتم ذلك عند وجود دليل على حدوث هذا الهبوط. وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيم و

إثبات خسارة الهبوط في قائمة الدخل. كما تؤخذ تكاليف اقتناء وثائق التأمين المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار كفاية 

 المطلوبات في كل فترة تقرير مالي.

 

اختبار كفاية المطلوبات      

 مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف اقتناء وثائق بتاريخ كل قائمة مركز مالي يتم إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية

إلجراء هذه االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التأمين المؤجلة ذات العالقة. و

ة مباشرة على قائمة الدخل المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة و معالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفتري

 بتكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبات.

 

الذمم المدينة       
 

ناقصاً مخصص ألي مبالغ  ،يتم إثبات األقساط المدينة على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المستحقة اإلستالم من عقود التأمين

عادة التأمين وأقساط إعادة التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي لير قابلة للتحصيل. يتم إثبات أرصدة إ

داث ألحر اما تشيدعنولقيمة ا هبوطد يدلتحللذمم المدينة ية رفتدلالقيمة اجعة رامم يتبالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق. 

مصاريف إدارية "نها ألقيمة علی افي  هبوطرة خسال تسجيم يت ،ردادتقابلة لالسون ال تکد ية قرفتدلالقيمة أن الی ظروف إلأو ا

نها ميتكون لتي اية دلتعاقوق الحقاکة في رلشم اما ال تتحکدينة عندلمدة اصرألد استبعام ايتل. خدلقائمة افي " وعمومية أخرى

طرف لی د إصيرلمتعلقة بالاية دلنقات فقادلتاجميع ق أو تحويل لمستحد اصيرلابيع د عندة عاون يکذي لر األمد، وهو اصيرلا

 "عقود التأمين". 4 لمعيار الدولي للتقرير الماليضمن نطاق ا 6ل. الذمم المدينة المفصج عنها في إيضاح مستقث ثال

 

االستثمارات       

 أ( إستثمارات متاحة للبيع 
 

لير مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها تعرف الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها موجودات مالية لير مشتقة التي 

وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربج أو الخسارة. تقيد هذه اإلستثمارات  ،حتى تاريخ اإلستحقاق أو قروض وذمم مدينة

تكلفة شراء اإلستثمار ويتم قياسها وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع شامالً تكلفة المعاملة التي تتعلق مباشرة ب ،مبدئياً بالتكلفة

قائمة آلخر في الشامل الدخل رات ضمن االستثماه الة لهذدلعاالقيمة افي ات المتراكمة لتغيررج اتدبعد ذلك بالقيمة العادلة. 

لمحققة يتم تسجيل األرباح والخسائر المتاحة للبيع". رات االستثماا -لة دلعاالقيمة التغير في الشامل تحت بند "صافي الدخل ا

 المحققة من استثمارات متاحة للبيع". (الخسارة)من بيع هذه االستثمارات في قائمة الدخل بمسمى "الربج / 
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ج( السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 االستثمارات )تتمة( 
 

 أ( إستثمارات متاحة للبيع )تتمة(  
 

يتم تسجيل توزيعات األرباح وإيرادات العمولة وأرباح / خسائر العمالت األجنبية المتعلقة باإلستثمارات المتاحة للبيع في قائمة 

 الدخل أو قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين كجزء من صافي دخل / خسارة اإلستثمار.
 

ي انخفاض دائم أو جوهري في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل كمصاريف يتم تعديل وتسجيل أ
في القيمة. تستند القيم العادلة لالستثمارات على أسعار األسهم المتداولة أو القيمة العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة للبنود  هبوط

النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المشابهة. بالنسبة  المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات

الستثمارات االسهم لير المدرجة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل، أو في حال تعذر تقدير 
متنوعة. يتم أخذ مدخالت تلك النماذج الحسابية من يب تقييم سالها من خالل أيتم تحديد ،لنشطةاق األسوالة من دلعاالقيم ا

 يتم تحديد القيمة العادلة من خالل التقدير. ،وفي حال تعذر ذلك ،األسواق المعتمدة حيثما أمكن
 

     إعادة التصنيف 

القصير ال تزال مناسبة. عندما  تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت القدرة والنية لبيع موجوداتها المالية المتاحة للبيع على المدى
على تداول هذه الموجودات المالية بسبب األسواق لير النشطة، يجوز للشركة  ،في ظروف نادرة ،تكون الشركة لير قادرة

أن تعيد تصنيف هذه الموجودات المالية إذا كانت اإلدارة لديها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور 
حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة التصنيف إلى قروض وذمم مدينة مسموح به عندما يستوفي األصل المالي تعريف القروض  أو

والذمم المدينة واإلدارة لديها النية والقدرة على االحتفاظ بهذه األصول في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. ال 
ت محتفظ بها الى تاريخ اإلستحقاق إال عندما يكون لدى الشركة القدرة والنية على االحتفاظ يُسمج بإعادة التصنيف إلى إستثمارا

فإن القيمة العادلة في تاريخ  ،باألصل المالي حتى االستحقاق. بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من الفئة المتاحة للبيع
باح أو خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتم إعادة التصنيف تصبج التكلفة المطفأة الجديدة وأي أر

إطفاءها للربج أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة 
قيمة األصل  هبوطفائدة الفعلي. إذا تم تحديد المطفأة الجديدة ومبلغ اإلستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل ال

 يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق الملكية في قائمة الدخل. ،بعد ذلك
 

 ب( إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

ـ إستثمارات مصنفة بالقيمة کارة دإلل اقبن تعيينها مم ترة أو لمتاجت مقتناة لغرض اکانإذا لفئة هذه افي رات الستثماف اتُصن
يتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو لي وألراف االعتد اعنالعادلة من خالل قائمة الدخل 

لة إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيلها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العاد
 ./ الخسارة في قائمة الدخل

 

، إذا ئيدلمبراف االعتد اعن ،دارةإلل اقبن مر كإستثمار مصنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الستثمان تصنيف ايمک
وق سلير المتداولة في لملکية وق احقء إستثمارات ادوات باستثنا 39 ليدولالمحاسبة ر افي معياضحة ر المولمعاييأستوفى ا

 وقة.ثومورة لة بصدلعااقيمتها س قيان لتي ال يمکواطة نش
 

اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها في قائمة المركز المالي مبدئيا بالقيمة العادلة. ويتم 

 ،إن وجدت ،ة تكاليف المعامالتاألعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل في السنة التي تنشأ فيها. ال يتم إضاف
إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف األولي باإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تظهر إيرادات 

ادات الفوائد وإيرادات التوزيعات على الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ضمن إيرادات المتاجرة أو إير
 من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
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 ج( السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 االستثمارات )تتمة( 
 

 ب( إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )تتمة(
 

 إعادة التصنيف    

باستثناء األدوات المالية  ،ال يتم إعادة تصنيف اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بعد االعتراف األولي

لير المشتقة لإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ويمكن إعادة تصنيفها )للمتاجرة على سبيل المثال( 

 ويتم استيفاء الشروط التالية: ،ا لم تعد محتفظ بها لغرض بيعها أو إعادة شراؤها على المدى القريبإذ
 

 وإذا لم يتم تصنيفه على أنه محتفظ به للمتاجرة عند االعتراف  ،إذا استوفى األصل المالي تعريف قروض وذمم مدينة

رة على االحتفاظ باألصل المالي في المستقبل المنظور أو فيمكن إعادة تصنيفه إذا كان لدى الشركة النية والقد ،األولي

 حتى تاريخ اإلستحقاق.

  في  طفقالمتاجرة فئة ن تصنيفها مدة عان إفيمک ،ينةدلمم امذلروض والقف ايرتعق لمالية تحقودات اجولمن اتکم لإذا

 درة".نا"ظروف 

 

إستثمارات  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق   ج(  

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي عبارة عن موجودات مالية لير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد 

ولها تواريخ إستحقاق محددة ولدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم اإلعتراف 

تاريخ االستحقاق بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة واإلضافية ويتم قياسها باإلستثمارات المحتفظ بها حتى 

تسجل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة  .القيمة هبوطالحقآ بالتكلفة المطفأة مطروحاً منها مخصص 

ولة الفعلية. يتم اإلعتراف بأي ربج أو خسارة في اإلستثمارات وتعدل بإطفاء العالوة أو الخصم باستخدام طريقة معدل العم

 قيمته. هبوطفي قائمة الدخل عندما يتم استبعاد اإلستثمار أو 

 

 إعادة التصنيف  

ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على قدرة الشركة على  اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

مما يعكس  ،نيف وال يمكن تصنيفها كبند تحوطي فيما يتعلق بمخاطر معدل العمولة أو الدفع المسبقاستخدام هذا التص

 الطبيعة طويلة االجل من هذه االستثمارات. 
  

لن تؤثر المبيعات وإعادة التصنيف في أي من الحاالت التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف: ،ومع ذلك  

 التصنيف التي تكون قريبة جداً من تاريخ االستحقاق التي تغيير من معدل العمولة في السوق لن  المبيعات أو إعادة

 يكون لها تأثير جوهري على القيمة العادلة. 

 المبيعات أو إعادة التصنيف بعد قيام الشركة بالتحصيل قيمة األصول األصلية بشكل كبير. 

  أحداث لير متكررة خارجة عن سيطرة الشركة والتي لم يكن توقع المبيعات أو إعادة التصنيف التي تعزى إلى

 .حدوثها بشكل معقول

 

 إلغاء إثبات األدوات المالية

يتم الغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها و يتم ذلك 

لنقدية المتعلقة بها إلى طرف ثالث مستقل أو عند إنتقال كافة المخاطر والمزايا عادة عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات ا

 بشكل جوهري.
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 المقاصة

نظاما لمقاصة  تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية و يدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ
عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو تسييل الموجودات و سداد المطلوبات في آن المبالغ المدرجة و

لمصاريف في قائمة الدخل الشامل إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب المعايير واحد. ال تتم مقاصة االيرادات و ا
 المحاسبية أو تفسيراتها.

 

 المحاسبة بتاريخ المتاجرة   

الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي  يتم إثبات أو إلغاء قيد كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء و بيع
تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي 

تلك المتعارف عليها في  تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة بصفة عامة أو
 السوق.

 

 الهبوط في قيمة الموجودات المالية 

قيمة أصل مالي او مجموعة من  هبوطتقوم الشركة في كل تاريخ  تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 
ث خسارة"( ويكون لذلك الموجودات المالية نتيجة لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي لألصل )"حد

الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بشكل 
 .موثوق به

  
 وقد يشمل الدليل الموضوعي على الهبوط في القيمة المؤشرات التالية: 

 
 لمدين.صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة  المصدرة أو ا 

 ؛ وخرق بنود العقد مثل العجز عن السداد او التأخر في سداد الدفعات 

 ؛ ووجود إحتمال بدخول الجهة المصدرة او المدين في إجراءات اشهار افالس أو إعادة هيكلة مالية 

 ؛ أوإختفاء السوق النشط لالصل المالي بسبب الصعوبات المالية 

  انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لمجموعة من وجود بيانات جديرة بالمالحظة الى وجود

الموجودات المالية من تاريخ االثبات المبدئي لتلك الموجودات، على الرلم من عدم إمكانية تحديد الهبوط في قيمة 

 بما في ذلك: ،كل أصل من الموجودات المالية للشركة

 أو؛ المصدرة او المدينين للشركة تغيرات سلبية في حالة السداد للجهات 

 .الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة المقترنة بحاالت العجز في الموجودات 
 

يتم تحديد هذا الهبوط كما يلي: ،في أصل مالي ليل موضوعي على وجود خسارة هبوطإذا كان هناك د  
 

  العادلة، يتم إحتساب الهبوط على أساس الهبوط الدائم او الجوهري في القيمة للموجودات المالية المسجلة بالقيمة

 العادلة لألصل المالي.

  بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند الهبوط في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية

 المقدرة المخصومة بمعدل العمولة األصلي الفعلي.
 

تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي  ،سبة للموجودات المالية المتاحة للبيعبالن

 في قيمتها. جموعة استثمارات قد تعرضت لهبوطعلى أن استثماراً أو م
 

القيمة. قد  هبوطيل موضوعي على تقوم الشركة بتقييم فردي إذا كان هناك دل ،في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع
يشمل الدليل الموضوعي على مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبات مالية جوهرية كبيرة أو عجز او إخفاق في دخل 

حتمالية دخوله في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى واذا كانت البيانات ا العمولة الخاصة أو اصل المدفوعات، او
كالتغيرات في الظروف االقتصادية التي  ،ظة تشير الي انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبليةالقابلة للمالح

 ترتبط باالخفاق.
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

 ج(  السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

 المالية )تتمة(الهبوط في قيمة الموجودات 

 

في القيمة هي الخسارة المتراكمة التي تقاس على انها االختالف بين القيمة المطفأة  فإن القيمة المسجلة للهبوط ،ومع ذلك
في القيمة لتلك االستثمارات المعترف بها سابقاً في قائمة الدخل وقائمة الدخل  ناقصاً أي خسارة هبوط ،والقيمة العادلة الحالية

ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدوث حدث  ،القيمة العادلة ألداة الدين ،في فترة الحقة ،الشامل. وإذا زادت
م عكس خسارة الهبوط في القيمة من خالل يت ،القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل هبوطائتماني بعد إثبات خسارة 

 قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
 

يمثل الهبوط الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة دليالً  ،بالنسبة لإلستثمارات في األسهم المحتفظ بها كمتاحة للبيع
 ،باألصلاف العترا ستمرالدخل طالما ال قائمة لقيمة من خالا رة هبوطال يمكن عكس خساالقيمة.  موضوعياً على الهبوط في

عند الغاء االثبات، يتم شمل آلخر. الشامل الدخل تسجيل األصل اليمكن إثباتها إال في الة بعد دلعاالقيمة افي دة ياأي أن الز
المحققة"  الربج أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت بند "الربج / )الخسارة (

 من االستثمارات المتاحة للبيع.
 

شهراً أو أكثر طويلة األجل ويعتبر الهبوط  18ان تحديد ما هو "هام" أو "مستمر" يتطلب تقديراً. تعد الفترة التي تصل الى 
من بين عوامل  ،لسياسة الشركة. وعند القيام بهذا التقدير، تقوم الشركة بتقييموفقاً ٪ من التكلفة األصلية هاماً 25بنسبة 
 القيمة العادلة الستثمار عن تكلفتها. هبوطمدة أو مدى  ،أخرى

 

فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار عوامل  مثل تقييم السوق  ،ت قيمتههبطعند تقييم فيما إذا كان االستثمار في أدوات الدين قد 
وقدرة الدولة على الوصول  ،ف للجدارة االئتمانيةوتقييم وكاالت التصني ،للجدارة االئتمانية وانعكاسها على عوائد السندات

إلى أسواق رأس المال إلصدار  سندات جديد واحتمالية إعادة هيكلة الدين، وما  قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب 
المقاسة على في القيمة هي الخسارة المتراكمة   هبوطاالعفاء من الديون طواعية او بصورة الزامية. إن القيمة المسجلة لل

في القيمة لتلك االستثمارات المعترف بها  هبوطناقصاً أي خسارة  ،انها  الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية
 سابقاً في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.

 
الموجودات غير الملموسة          

كور أدناه( بالتكلفة التاريخية. العمر اإلنتاجي محدد ويتم يتم عرض الموجودات لير الملموسة بشكل منفصل )كما هو مذ
القيمة. تستهلك الشركة الموجودات لير الملموسة ذات العمر  هبوطإدراجه الحقاً بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر 

 اإلنتاجي المحدود باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفترات التالية:
 

 عدد السنوات 

 5 البرامج

 4 التراخيص

 

الممتلكات والمعدات        

لقيمة الالحقة في التكاليف رج ادالقيمة. ويتم إ هبوطيتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم و خسائر 
ية دالقتصاالمنافع اتتدفق أن لمحتمل امن ن فقط عندما يكو ،االقتضاءحسب  ،صل منفصلاثباتها كأيتم أو لدفترية لألصل ا
يتم تحميل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة موثوقة. رة لبند بصواتكلفة س يمكن قياكة ولشرالى إلمرتبطة بالبند المستقبلية ا

األخرى المتكبدة على قائمة الدخل خالل السنة المالية. ال يتم استهالك األرض. يحمل تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى 
يتم توزيع تكاليف الموجودات ذات الصلة على قيمتها المتبقية على أساس األعمار االنتاجية ابت، وم طريقة القسط الثباستخدا

 التقديرية التالية:
 

 عدد السنوات 

 5 سيارات

 5 أثاث و تجهيزات

 3 كمبيوتر ومعدات مكتبية 
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة( ج(  السياسات  

الممتلكات و المعدات )تتمة(        

تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير مالي ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسباً. تتم 
القيمة عندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد  هبوطمراجعة القيم الدفترية للموجودات لتحديد 

يتم  ،ال تكون قابلة لالسترداد. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيثما تزيد القيمة الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد
 تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

 

 اإليرادات األخرى" االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية و يتم قيدها فيتحدد األرباح و الخسائر من 
 .الدخلفي قائمة  بالصافي"

 

الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية         

 هبوطلإلستهالك ويتم اختبارها سنوياً من حيث  -مثل األرضي -ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي لير المحدد
في قيمتها وذلك عند وجود احداث أو  هبوطتتم مراجعة الموجودات التي تخضع لالستهالك لتحديد إمكانية وجود  .القيمة

 تغيرات في الظروف تشير إلى إحتمالية عدم قابلية استرداد القيمة الدفترية.

 

ة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد التي يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة بإعتبارها الزيادة في القيم
ض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات ارليف البيع أو قيمة االستخدام. اللتمثل القيمة العادلة لألصل مخصوماً منها تكا

 عند ادنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. 

 

منافع الموظفين  إلتزامات        

لقوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. وفقاً تقوم الشركة بإدارة الخطة المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين 
يتم قيد المستحقات بتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في الفترة الحالية والفترات السابقة 

جور والرواتب المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان. عند االحتساب يؤخذ في اإلعتبار سنوات الخدمة ومستويات األ
المتوقعة للموظفين وعدد الموظفين المتوقع لمغادرة الشركة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائد السوق 
على السندات الحكومية عالية الجودة في تاريخ القوائم المالية التي لها شروط وعمالت تقارب، بقدر االمكان، التدفقات النقدية 

)المكاسب / الخسائر اإلكتوارية( نتيجة للتعديالت  إعادة قياسالمنافع عند استحقاقها.  إلتزاماتالمستقبلية المقدرة. يتم سداد 
 في الخبرات والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في قائمة الدخل الشامل. 

 

الزكاة وضريبة الدخل         

ً تخضع الشركة للزكاة  الدخل. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في العامة للزكاة ووائج الهيئة للوفقا
   .حقوق الملكية وصافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائج الزكاة. تستحق الزكاة على أساس ربع سنوي

 

توزيعات األرباح            

في القوائم المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها إعتماد  ملتزايتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كإإل
 أرباح األسهم من قبل مساهمي الشركة. 
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(3

(  السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(ج  

  

 النقد ومافي حكمه

في حكمه من النقد في الصندوق و الحسابات الجارية لدى البنوك الجارية و ودائع مرابحة تستحق خالل  يتكون النقد و ما
 ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اقتنائها.

 

 ودائع ألجل

. ويتم 39لمعيار المحاسبة الدولي وفقاً  والقروض يتم تصنيف الودائع ألجل بما في ذلك ودائع المرابحة ضمن الذمم المدينة
ً االعتراف بها مبدئي ً بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة ويتم قياسها الحق ا ً بالتكلفة المطفأة ناقص ا مخصص  ا

ً القيمة ويتم قياسها الحق هبوط ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، ناقص ا  في القيمة. هبوطأي  ا
 

       

 ة قائمة التدفقات النقدي

إن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم 
 لذلك.وفقاً تصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمويل 

 
       

 العمالت األجنبية

ويتم تحويل الموجودات  اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة.يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى 
والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى اللاير السعودي باألسعار السائدة في ذلك 

تحويل البنود لير النقدية التي يتم قياسها مبدئياً بالتكلفة  التاريخ. إن جميع الفروق تُحمل على قائمة الدخل والدخل الشامل. يتم
ف خسائر صرح أو باالتاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة وال يتم إعادة قياسها الحقاً. يتم قيد أر

وبما أن لشامل. الدخل ائمة اوقلدخل اصافي" في قائمة  ،ىخرادات أير"إلمتاحة للبيع في رات األجنبية لالستثمات العمالا
معامالت العملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي، فإن مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية 

 ليست كبيرة.
 

 التقارير القطاعية

 ً منافع بتقديم منتجات أو خدمات )قطاع تشغيلي( والتي هي عرضة لمخاطر و من الشركة و يقوم يمثل القطاع جزءاً أساسيا
ن وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها منافع القطاعات األخرى. وأللراض إدارية، تتكون الشركة متختلف عن مخاطر و

 خدماتها، ولديها قطاعات األعمال الرئيسية التالية:و
 

 أو اإلصابة.  مرضالعن النفقات المتكبدة في عالج لتأمين التأمين الطبي يوفر تعويضآ لحاملي وثائق ا 

 المتعلقة بالسيارات. لتزاماتتأمين السيارات، و يقوم بتغطية الخسائر واإل 

  .القطاعات األخرى تشمل ممتلكات، بحري، هندسي، الحوادث والمسئولية وفئات أخرى 
 

يتم التقرير عن المعلومات القطاعية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرارات الرئيسية. إن صانع 
القرارات التشغيلية )المسؤول عن توزيع المصادر و تقييم أداء الوحدات القطاعية( تم تعيينه كرئيس تنفيذي يتخذ قرارات 

 ين القطاعات خالل السنة.استراتيجية. لم تحدث أي معامالت ب
 

اإلحتياطي النظامي         

 ً ٪ سنوياً من صافي دخلها من عمليات المساهمين إلى االحتياطي 20تقوم الشركة بتحويل  ،للنظام األساسي للشركةوفقا
 النظامي حتى يساوي رأس المال. االحتياطي لير متاح للتوزيع.

 

القيمة العادلة         

تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على اساس األسعار المتداولة لألوراق المالية  في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. 
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات خصائص 

 ومخاطر مشابهة.
 

تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات  ،بالنسبة للموجودات المالية لير المتداولة في سوق مالية نشطة
ت خالدمذ خمالية مماثلة أو عند صعوبة استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤ

ً ة ظلة للمالحلقابوق السن امذج لنماهذه ا عندئذ ينبغي القيام بالتقدير  لتحديد  ،نممکر ليك لن اذا كان ذلکو ،اذا كان ممكنا
 لة.دلعام القيا
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(  السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(ج  

ذمم دائنة ومستحقات         

للمبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن بضاعة أو خدمات مستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير  لتزاماتإليتم إثبات ا

 من قبل الموردين.
 

المخصصات        

 لتزام)نظامي أو ضمني( ناشئ من حدث سابق وأن تكاليف سداد اإل إلتزاميتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة 

 محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به. 
 

مخصص مطالبات تحت التسوية        

الحكم الجيد من قبل اإلدارة أمر مطلوب عند تقدير المبالغ المستحقة على حاملي العقود الناشئة من المطالبات التي تمت 

ضمن درجات متفاوتة من االحكام ضمن عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تت

وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقوم 

الشركة بتقدير مطالباتها بناًء على خبرتها في محفظة التأمين الخاصة بها. المطالبات التي تتطلب قرارات المحكمة أو 

 يتم تقديرها بشكل فردي. ،كيم، إن وجدتالتح

يتم إدراج  .على أساس شهري ،تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها

 أي فرق بين المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي، بالنسبة للتسويات والمخصصات يتم إدراجها في السنة التالية من

ديسمبر، يتم مراجعته  31كما في  ،قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم لتلك السنة. أن مخصص المطالبات تحت التسوية

 .من قبل خبير اكتواري مستقل
 

إحتياطي عجز أقساط التأمين         

، حيث انه يستند على نسبة الخسارة يتأثر تقدير عجز األقساط كثيراً بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية

المتوقعة للجزء الساري المفعول من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة. وللوصول الى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر 

الخبير اإلكتواري عالقة المطالبات واألقساط المتوقع تطبيقها على أساس شهر لشهر. بناء على اقتراح الخبير االكتواري، 

استخدمت اإلدارة االحتماالت المختلفة إلبراز االتجاهات المتوقعة في نسبة الخسائر. اإلفتراض الرئيسي المستخدم من  فقد

 قبل اإلدارة هو أن المطالبات الماضية نموذج مستقر وستستمر في المستقبل. 
 

مبدأ االستمرارية         

تمرار كمنشأة عاملة وهي مقتنعة بأن لديها الموارد الالزمة لمواصلة قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم على قدرة الشركة باالس

العمل في المستقبل المنظور.  عالوة على ذلك، فأن اإلدارة ال تدرك على وجود أي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك 

 أساس مبدأ االستمرارية.  في قدرة الشركة على االستمرار كمنمشأة عاملة. لذلك، فأنه تم إعداد القوائم المالية على
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 النقد ومافي حكمه - 4

 يشمل النقد ومافي حكمه المتضمن في قائمة التدفقات النقدية مايلي: 

م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   عمليات التأمين

 26,834 47,892 النقد لدى البنك وفي الصندوق
   

   عمليات المساهمين

354111, نقد لدى البنوك  2,927 

 159,246 29,761 

 
 ودائع ألجل  - 5

إن الودائع ألجل محتفظ بها في البنوك التجارية باللاير السعودي وتستحق عمولة بسعر السوق السائد. الودائع ألجل لها تاريخ 
م تتراوح معدالت العمولة على 2020ديسمبر  31عشر شهر. كما في  استحقاق محدد يزيد عن ثالثة أشهر وأقل من إثني

 ٪(. 4٪ إلى 2,2: من م2019٪ )4٪ إلى 0,8الودائع من 
 

ديسمبر  31 

 م2020

 ألف لاير سعودي

 م2019ديسمبر  31

 ألف لاير سعودي

 )معدلة(

 م2019يناير  1

 ألف لاير سعودي

 )معدلة(

    عمليات التأمين

 245,178 258,282 148,318 ودائع ألجل
    

    عمليات المساهمين

 100,379 100,201 - ودائع ألجل

 148,318 358,483 345,557 

 
 مدينة، بالصافي  أقساط التأمين وذمم معيدي تأمين - 6

 تشمل المبالغ المستحقة التالية: 

م2020    م2019      

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 118,649 74,563 حملة وثائق التأمين 

 4,688 3,701 مستحق من معيدي التأمين 

 78,264 123,337 

(37,130) (37,368) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

 86,207 40,896 أقساط التأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي
   

   فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: 

 م2019    م2020   

سعوديألف لاير    ألف لاير سعودي 

 41,734 37,130 الرصيد في بداية السنة

 - 238 المكون خالل السنة

(4,604) - عكس المخصص    

 37,130 37,368 الرصيد في نهاية السنة
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 مدينة، بالصافي )تتمة( أقساط التأمين وذمم معيدي تأمين - 6

 :لير هابطت القيمة والناتجة عن عقود التأمين أعمار ذمم أقساط التأمين المدينةفيما يلي تحليل 

 
 

تتوقع الشركة، وبناءاً على الخبرة السابقة، أن يتم تحصيل ذمم أقساط التأمين لير منخفضة القيمة بالكامل. ليس من سياسة 

الشركة الحصول على ضمانات بشأن أقساط التأمين المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. تشكل أرصدة أكبر خمسة 

تتألف أقساط التأمين  .٪(24م: 2019ديسمبر  31م )2020ديسمبر  31مدينة كما في ٪ من اجمالي أقساط التأمين ال26عمالء 

 المدينة من عدد كبير من عمالء وشركات تأمين معظمها في المملكة العربية السعودية.   
 
 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة  - 7

م2020  م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 14,135 9,033 الرصيد في بداية السنة

 22,929 29,299 تكاليف متكبدة خالل السنة

(28,031) (17,312) المحمل خالل السنة  

 9,033 21,020 الرصيد في نهاية السنة

 
 المطالبات المتكبدة   - 8

م2020   م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 501,320 347,288 إجمالي المطالبات المدفوعة

تحت التسوية في نهاية السنة )انظر ايضاح )أ(أدناه(إجمالي المطالبات   149,460 169,539 

 496,748 670,859 

(210,260) (169,539) إجمالي المطالبات تحت التسوية في بداية السنة  

 460,599 327,209 إجمالي المطالبات المتكبدة

(31,848) (35,133) اإلسترداد من معيدي التأمين  

من المطالبات تحت التسوية في نهاية السنةحصة معيدي التأمين   

(21,018) (32,692)  )أنظر ايضاح )ب( أدناه(  

 (67,825) (52,866)  

 23,783 21,018 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية في بداية السنة

(29,083) (46,807) حصة معيدي التأمين من المطالبات  

 431,516 280,402 صافي المطالبات المتكبدة
 

  

   

  
ثالثة  حتى

 أشهر 

 ألف لاير سعودي

 
أكثر من ثالثة أشهر 

من ستة أشهر حتى  

 ألف لاير سعودي

أكثر من ستة 
من  حتىأشهر 

 إثني عشر شهرا  

 ألف لاير سعودي

 
إثني عشر شهرا  

 وأكثر

 ألف لاير سعودي

 
 

 المجموع

 ألف لاير سعودي

      
م2020  23,072 2,797 3,139 11,888 40,896 
م2019  41,594 23,367 14,299 6,947 86,207 
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 المطالبات المتكبدة )تتمة(  - 8

م متضمنة مخصص المطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها مبلغ 2020ديسمبر  31أ( إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في  

 ألف لاير سعودي(. 169,539م: 2019ألف لاير سعودي ) 149,460

 

المبالغ المستحقة من معيدي التأمين خالل اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير. يتم احتساب ب( من المتوقع أن تستلم الشركة جميع 

 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية بما يتناسب مع نمط توزيع المخاطر ذات الصلة.

 
 جدول تطور المطالبات 

ات المتكبدة والمبلغ عنها ولير المبلغ عنها عن كل سنة يعكس الجدول التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة بما في ذلك المطالب

التأمين يوفر مقياساً  إلتزاماتحادث متعاقبة في كل تاريخ قائمة مركز مالي مع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. إن تطور 

 لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
 

فية فيما يتعلق بنشاط التأمين من أجل الحماية من ظهور المطالبات السلببية تسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كا

المستقبلية. وبما أن المطالبات تتطور وتصبج التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديداً، فإنه سيتم التخلص من المطالبات السلبية 

ظ على احتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل الكثير التي تؤدي إلى رد االحتياطيات من سنوات حوادث سابقة. ومن أجل الحفا

من هذا الرد إلى احتياطيات السنة الحالية وذلك عندما يكون تطور المطالبات أقل استحقاقاً بكثير وأن هناك درجة أكبر من الشك 

 ترتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات.

  
 

م2020ديسمبر  31        

 سنة الحادث
 م2016

 المجموع م2020 م2019 م2018 م2017 وما قبلها
 ألف لاير سعودي 

       تقدير التكلفة النهائية للمطالبات:

  329,956 453,979 609,709 512,589 635,792 في نهاية سنة الحادث

  - 446,386 589,837 517,900 584,477 بعد سنة

  - - 587,015 516,589 545,421 بعد سنتين

  - - - 512,304 538,820 بعد ثالث سنوات

  - - - - 748,796 بعد أربع سنوات

 2,624,457 329,956 446,386 587,015 512,304 748,796 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 (2,474,997) (235,630) (426,327) (559,876) (505,607) (747,557) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

في قائمة المطلوبات المدرجة 
 149,460 94,326 20,059 27,139 6,697 1,239 المركز المالي
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م2019ديسمبر  31        

 سنة الحادث
 م2015

 المجموع م2019 م2018 م2017 م2016 وما قبلها
 ألف لاير سعودي 

       تقدير التكلفة النهائية للمطالبات:
سنة الحادثفي نهاية   293,230 342,562 512,589 609,709 453,979  
  - 589,837 517,900 306,082 278,395 بعد سنة

  - - 516,589 280,911 264,510 بعد سنتين
  - - - 296,209 242,611 بعد ثالث سنوات

  - - - - 262,882 بعد أربع سنوات
 2,119,496 453,979 589,837 516,589 296,209 262,882 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 (1,949,957) (348,408) (544,846) (503,655) (292,055) (260,993) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

المطلوبات المدرجة في قائمة 
 169,539 105,571 44,991 12,934 4,154 1,889 المركز المالي

 

 اإلستثمارات   - 9
 كاالتي: تم تصنيف االستثمارات

  
ديسمبر  31

م2020  

ديسمبر  31
م2019  

 )معدلة(

يناير 1  
م2019  

 )معدلة(
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    عمليات التأمين
أ(-9استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )  103,021 25,926 39,942 

ج(-9اإلستحقاق )إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ   10,000 18,530 28,627  

  68,569 44,456 113,021 اإلجمالي 

 

 
ديسمبر  31

م2020  

ديسمبر  31
م2019  

 )معدلة(

يناير 1  
م2019  

 )معدلة(

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

    عمليات المساهمين
أ(-9الدخل )  89,401 53,562 48,947 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

ب(-9إستثمارات متاحة للبيع )  1,923 1,923 1,923 

ج(-9إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق )  4,983 18,449 713,52  

1104,85 73,934 55,853 اإلجمالي  
 

  أ ( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 

 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي:الحركة في حساب 
 

  عمليات التأمين
  

م2020ديسمبر  31  
م2019ديسمبر  31  

 )معدلة(
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 39,942 25,926 الرصيد في بداية السنة
 72,839 81,931 المشتريات خالل السنة

(83,434) (4,644) المستبعد خالل السنة  

 103,213 29,347 
(3,421) (192) التغير في القيمة العادلة   

 25,926 103,021 الرصيد في نهاية السنة
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  أ (  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )تتمة( 

 عمليات التأمين )تتمة(
 

 مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:فيما يلي حساب تفاصيل استثمارات 
 

م2020   م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي مصدر القيمة العادلة 

 3,127 31,661 متداولة إستثمارات في أوراق مالية

محلية  ت في صناديق صكوكوحدا  - 55,068 صافي قيمة األصول**  

محلية*أوراق مالية محتفظ بها في إدارة محافظ   22,799 16,292 صافي قيمة األصول**  

  103,021 25,926 
 

 

م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي عمليات المساهمين

 89,401 53,562 الرصيد في بداية السنة

 (44,211) (8,427) المستبعد خالل السنة

 45,135 45,190 

 8,372 3,812 التغير في القيمة العادلة 

 53,562 48,947 الرصيد في نهاية السنة

 

 فيما يلي تفاصيل استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: 

م2020   م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي مصدر القيمة العادلة 

 10,041 10,041 صافي قيمة األصول** وحدات في صناديق العقار المحلية

مالية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية* أوراق   24,025 15,705 صافي قيمة األصول** 

 19,496 23,201 متداولة أسهم عادية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية* 

  48,947 53,562 

لتقدير مؤسسة مالية محلية منظمة )"إدارة المحافظ الخاصة"(.وفقاً * تدار   

 قيمة األصول كما أعلن مدير األصول.** صافي قيمة األصول: صافي 

 

( إستثمارات متاحة للبيعب  
 

الحركة في حساب إستثمارات متاحة للبيع كما يلي:    

م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي عمليات المساهمين

 1,923 1,923 الرصيد في بداية السنة

 1,923 1,923 الرصيد في نهاية السنة
 

ألف لاير سعودي(  1,923م: 2019ألف لاير سعودي ) 1,923الدفترية لإلستثمارات المتاحة للبيع لير المتداولة تبلغ القيمة  -
تم قياس هذه االستثمارات بالتكلفة حيث أن قيمتها العادلة ال يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه في ظل لياب سوق نشط لهذه 

 ص أحداث مالية مماثلة لتلك اإلستثمارات.األدوات وعدم توفر أسعار سوق قابلة للمالحظة تشخ
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( إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقج  

 الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كما يلي:
 

 
م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي عمليات التأمين

 28,627 18,530 الرصيد في بداية السنة
خالل السنة  المستبعد  (8,530) - 
خالل السنة  المستحق  - (10,097) 

 18,530 10,000 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 
م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي عمليات المساهمين

 13,526 18,449 الرصيد في بداية السنة
 4,982 - المشتريات خالل السنة 

د خالل السنةلمستبعا  (13,466) - 
 (59) - المطفأ خالل السنة 

 18,449 4,983 الرصيد في نهاية السنة
 

 

 

 مصاريف مدفوعة مقدمآ وموجودات أخرى   - 10

م2020  م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي عمليات التأمين

 ً  1,294 2,115 مبالغ مدفوعة مقدما
 2,595 2,728 سلف موظفين

 - 300 ودائع 
 178 178 عمولة مستحقة

 14,513 36,726 ذمم مدينة أخرى 

 42,047 18,580 
 

 
حسممب إفادة اإلدارة، قامت الشممركة التي طورت نظام المحاسممبة بإعداد المعامالت المالية في نظام سمماب من خالل نظام تكوين  *

ً االعمال المركزية اآللي ، حيث تتم معالجة جميع العمليات تلقائي وإلالقها في حسمممابات وسممميطة من خالل النظام على الفور.  ا
لم تتمكن اإلدارة من تحديد تفاصيل هذه المعامالت وسبب تراكمها في الحسابات الوسيطة بسبب عدم اكتمال التسجيل في دفتر 

بالرفع إلى الشممممركة  األسممممتاذ وعدم وجود البيانات التي توضممممج تفاصمممميل هذه االختالفات والمعامالت القائمة. وقامت اإلدارة
المطورة وعقد اجتماع مع ممثلها في المملكة العربية السمممعودية لتزويد إدارة الشمممركة بالتفاصممميل واألسمممباب الكامنة وراء هذه 

ية قد تم إ لنظام. تعتقد اإلدارة أن القوائماالختالفات في النظام والتي أدت إلى وجود هذه المبالغ المتراكمة في ا عدادها المال
 .، بناًء على تقييم اإلدارةم2021سيتم حل المسائل الفنية والبرمجية خالل الربع الثاني من عام افتراض االستمرارية و على

  

   
م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي عمليات المساهمين

 186 185   ذمم مدينة أخرى



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 

 بالصافي    ،ممتلكات ومعدات - 11

 أثاث وتجهيزات سيارات 
كمبيوتر ومعدات 

م2020اإلجمالي  مكتبية م2019اإلجمالي    

سعوديألف لاير  ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي   ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 التكلفة:
 

 
   

يناير  1كما في   96 18,234 16,165 34,495 31,922 

 2,627 137 116 21 - إضافات 

 (54) - - - - إستبعادات 

ديسمبر  31كما في   96 18,255 16,281 34,632 34,495 

      اإلستهالك المتراكم:
يناير  1كما في   39 10,741 11,671 22,451 17,463 

 5,042 5,031 2,658 2,354 19 المحمل على السنة 

 (54) - - - - إستبعادات 

ديسمبر 31كما في   58 13,095 14,329 27,482 22,451 

      صافي القيمة الدفترية

م2020ديسمبر  31  38 5,160 1,952 7,150  

م2019ديسمبر  31  57 7,493 4,494  12,044 

 
 صافي    ،غير ملموسة موجودات - 12

وتراخيصلي برامج حاسب اآل م2020  م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   التكلفة:
يناير  1كما في   8,850 8,015 

 835 - إضافات 

ديسمبر  31كما في   8,850 8,850 
   

المتراكم: اإلطفاء    
يناير 1كما في   2,546 858 

 1,688 1,765 المحمل على السنة 

ديسمبر  31كما في   4,311 2,546 

   صافي القيمة الدفترية

م2020ديسمبر  31  4,539  

م 2019ديسمبر  31   6,304 
 
  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 عقود اإليجار  - 13

( أصول حق االستخدام  31-1)  
 

م2020   2019م 
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

يناير  1  26,936 31,601 
 2,005 1,438 اإلضافات خالل السنة 

(4,454) األستهالك المحمل خالل السنة   (5,095)  
(1,993) اإلستبعادات خالل السنة   (1,575)  

ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية كما في   21,927 26,936 
 

  .مصروف االستهالك تم تحميله على قائمة الدخل ضمن المصاريف العمومية واإلدارية
 

اإليجار  إلتزامات( 31-2)  
 ٪.  4,4اإليجار  إلتزاماتبلغ المتوسط المرجج لمعدل االقتراض اإلضافي الذي تم تطبيقه على 

 

م2020   م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 4,134 - أقل من سنة واحدة
 12,373 2,320 سنة واحدة إلى خمسة سنوات 

سنوات  ةأكثر من خمس  17,602 7,196 
اإليجار  إلتزاماتإجمالي   19,922 23,703 

 

م: 2019) سمممعودي ألف لاير 1,293م 2020ديسممممبر  31المنتهية في  اإليجار للسمممنة إلتزاماتبلغ مصمممروف الفائدة من 
  .ألف لاير سعودي( 1,521

 
        

 االحتياطيات الفنية  - 14
 

( صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 41-1)  
 

 يلي:  التسوية واالحتياطيات ممايتكون صافي المطالبات تحت 
م2020  م2019    
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي 

 59,098  56,863 إجمالي المطالبات تحت التسوية
القيمة القابلة للتحقق من الخردة والتعويضيخصم:   (29,109)  (20,145) 
 38,953  27,754 المطالبات تحت التسويةصافي 

 130,586  121,706 المطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها 
 9,782  - احتياطي عجز أقساطي تأمين 

 6,259  3,096 احتياطيات فنية أخرى 
 152,556  185,580 

    يخصم: 
(8,745)  (20,910) ـ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية   

(12,273)  (11,782) ـ حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها   
 (32,692)  (21,018)  

 164,562  119,864 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 
 

( الحركة في األقساط غير المكتسبة 41-2)  
 

تي: ركة في األقساط لير المكتسبة كاآلإن الح    
م2020ديسمبر  31المنتهية في  السنة   
 صافي معيدي التأمين اإلجمالي 

 ألف لاير سعودي 

 207,820 (21,858) 229,678 الرصيد في بداية السنة
 359,964 (67,659) 427,623 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (372,752) 66,247 (438,999) األقساط المكتسبة خالل السنة

 195,032 (23,270) 218,302 الرصيد في نهاية السنة 

 
  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 االحتياطيات الفنية )تتمة(  -14
 

)تتمة(الحركة في األقساط غير المكتسبة  (41-2)  
 

م2019ديسمبر  31السنة المنتهية في    
 صافي معيدي التأمين اإلجمالي 

 ألف لاير سعودي 

(13,139) 287,093 الرصيد في بداية السنة  273,954 
خالل السنةاألقساط المكتتبة   503,504 (65,640) 437,864 

(560,919) األقساط المكتسبة خالل السنة  56,921 (503,998) 

(21,858) 229,678 الرصيد في نهاية السنة   207,820 

 
  وديعة نظامية          - 15

 

م2020  م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 37,500 37,500 وديعة نظامية

 

 37,5٪ من رأس المال المدفوع بما يعادل مبلغ 15لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية اودعت الشركة وفقاً 
مليون لاير سعودي(  لدى بنك حدده البنك المركزي السعودي. بلغت العمولة المستحقة  37,5م: 2019مليون لاير سعودي )

مليون لاير سعودي( وإن هذه  3,3م: 2019مليون لاير سعودي ) 3,7ي مبلغ على الوديعة النظامية للبنك المركزي السعود
٪ من 5م اودعت الشركة 2019الوديعة النظامية لير متاحة للسحب بدون موافقة من البنك المركزي السعودي. خالل عام 

مليون لاير  37,5غ إلى مليون لاير سعودي ليصل اجمالي المبل 12,5إضافي بما يعادل مبلغ  كإيداعرأس المال المدفوع 
 .سعودي

 
 المحتملة  لتزاماتالتعهدات واإل - 16

 المحتملة والتعهدات تتكون من اآلتي:  إلتزاماتإن  (أ
 

م2020  م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 700 700 خطابات الضمان لصالج عمالء لير حكوميين
 9,500 9,500 خطابات الضمان لصالج الهيئة العامة للزكاة والدخل

 10,200 10,200 
 

تدخل الشمممممركة طرفاً في عقود تأمين وتخضمممممع لمطالبات قانونية خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ليس من العملي  (ب

توقع أو تحديد المحصمممملة النهائية للمطالبات القانونية القائمة، تعتقد إدارة الشممممركة بأنه لن يكون لهذه المطالبات )بما في لك 

بتكوين مخصمممصمممات ومركزها المالي كما في تاريخ التقرير. ومع ذلك، قامت اإلدارة القضمممايا( أثر جوهري على نتائجها 

 محتملة. إلتزاماتلتغطية أي 

مليون لاير سعودي(  0,7م: 2019مليون لاير سعودي ) 0,7قدمت بنوك الشركة ضمانات للعمالء لير الحكوميين بقيمة  (ج

سيارات كما قدمت ضمان للهيئة العامة للزكاة  م: 2019مليون لاير سعودي ) 9,5الدخل بمبلغ وفيما يتعلق بالتأمين على ال

 .م2012م إلى 2008مليون لاير سعودي( فيما يتعلق بتقييم الزكاة للسنوات  9,5
 
 مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى - 17

م2020  م2019   
سعوديألف لاير    ألف لاير سعودي 

مستحقة الدفع مصاريف  6,704 11,319 
 9,276 11,298 مبالغ مستحقة لوسطاء ووكالء تأمين

مطلوبات أخرىموردون آخرون و   12,363 10,439 

 30,365 31,034 

 
  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة - 18

م2020   م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

بداية السنةالرصيد في   3,401 2,543 
 6,811 7,299 العموالت المستلمة خالل السنة 
 (5,953) (6,967) العموالت المكتسبة خالل السنة

 3,733 3,401 
 
 

 حتياطيات فنية أخرىإ - 19

م2020  م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 1,004 - احتياطي الكوارث الطبيبعية 
 3,662 3,096 احتياطي عجز في البيانات 

 1,593 - إحتياطيات مستحقة إلعادة التأمين

 3,096 6,259 

 

 منافع الموظفين  إلتزامات - 20

 إلتزامللتقييم االكتواري بموجب طريقة إئتمان الوحدة المتوقعة بينما يتم سداد وفقاً يتم قيد إستحقاقات منافع نهاية الخدمة للموظفين 

خالل السنة بناًء على قيمتها الحالية  لتزامالمنافع عند استحقاقها. إن المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي والحركة في اإل

 هي كما يلي :
 

خالل السنة بناء  على قيمتها الحالية هي  لتزامإن المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي والحركة في اإل 1ـ 20

 كالتالي:
م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

منافع محددة لتزاماتالقيمة الحالية إل  9,701 9,688 
 

المنافع المحددة إلتزاماتحركة   2ـ 20  
م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

 8,941 9,688 الرصيد اإلفتتاحي

 2,220 2,106 المحمل على قائمة الدخل 

 1,879 (748) المحمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (3,352) (1,345) المسدد خالل السنة

 9,688 9,701 الرصيد في نهاية السنة 

 

المنافع المحددة لتزاماتتسوية القيمة الحالية إل  3ـ 20  
م2020  م2019   

لاير سعوديألف  ألف لاير سعودي   

 8,941 9,688 الرصيد اإلفتتاحي

 1,958 1,835 تكلفة الخدمة الحالية

 262 271 تكاليف تمويلية

 1,879 (748) إكتوارية من تسويات الخبرة السابقة خسائر( / أرباح)

 (3,352) (1,345) المسدد خالل السنة

 9,688 9,701 الرصيد في نهاية السنة

 



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 منافع الموظفين )تتمة(  إلتزامات -20
 

اإلفتراضات األساسية اإلكتوارية 4ـ 20  
منافع ما بعد الخدمة: إلتزامفيما يلي سلسلة من اإلفتراضات اإلكتوارية الهامة التي إستخدمتها الشركة في تقييم         

 
م2020  م2019   

 ٪2,8 ٪2,8 معدل الخصم في التقييم

على مختلف األعمارنسبة زيادة متوقعة لمستوى الراتب   1٪  1٪  

 

المنافع المحددة:       لتزاماتفيما يلي تأثير التغيير في تحليل الحساسية على القيمة الحالية إل  
 

م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي معدل الخصم في التقييم

٪1زيادة بمعدل  -  (943) (587)  

٪1نقص بمعدل  -  1,120 668 

متوقعة لمستوى الراتب على مختلف األعمارنسبة زيادة     

٪1زيادة بمعدل  -  1,183 674 

٪1نقص بمعدل  -  (1,010) (603)  

. سنة 11 يبلغ المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير إلتزاممتوسط مدة   
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية - 21

في معاملة نظامية بين المشاركين في  إلتزامالقيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو دفعها لتحويل 

                       -السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم بأحد األمرين التاليين:

 لذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أوفي السوق الرئيسي ا  -

 في لياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالئمه للوصول للموجودات و المطلوبات.  -

  إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بهذه القوائم المالية.                      

القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة تحديد   

 :تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنها

 المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة  أو ما يطابقها التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس؛

المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تحدد كافة 

  لمعلومات السوق القابلة للمالحظة، ووفقاً مدخالتها الهامة 

 لسوق القابلة للمالحظة.  لمعلومات اوفقاً المستوى الثالث: أساليب التقييم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة 

 

)أ( القيمة الدفترية والقيمة العادلة     

يوضج الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي 

ت القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية للقيمة العادلة لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال تتضمن معلوما

 لير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة. 
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 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -21

 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة )تتمة( (أ

العادلةالقيمة   عمليات التأمين   

 
 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي  

م 2020ديسمبر  31  
     

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  -

 103,021 71,360 - 31,661 قائمة الدخل 

 31,661 - 71,360 103,021 

 

 القيمة العادلة  عمليات التأمين 

 
 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي  

م 2019ديسمبر  31       

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  -
 25,926 22,799 - 3,127 قائمة الدخل  

 3,127 - 22,799 25,926 

 

 .3إلى المستوى  2بعض استثمارات السنة السابقة المصنفة تحت المستوى  تصنيفتم إعادة 

 
 القيمة العادلة  عمليات المساهمين  

 
 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي 
م 2020ديسمبر  31       

قياسها بالقيمة العادلة: موجودات مالية يتم      

اسممممتثمارات مصممممنفة بالقيمة العادلة من خالل  -
 48,947 25,746 - 23,201 قائمة الدخل  

 23,201 - 25,746 48,947 

 
 القيمة العادلة  عمليات المساهمين 

 
 

 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 ألف لاير سعودي  
م 2019ديسمبر  31       

 موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:
    

استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من  -
 خالل قائمة الدخل  

 
19,496 - 34,066 53,562 

  19,496 - 34,066 53,562 

 .3إلى المستوى  2بعض استثمارات السنة السابقة المصنفة تحت المستوى  تصنيفتم إعادة 
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يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة 

 الشركة لوظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
 

للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية التي يتم عمل وفقاً تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية 

تقريرها لمجلس إدارة الشركة بطريقة تتوافق مع ذلك الذي في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات 

 والمطلوبات التشغيلية.

 

 .م2019ديسمبر  31لم تطرأ أي تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منذ 

 

ومعيدي التأمين، المصاريف  ال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه، ودائع قصيرة األجل، صافي أقساط التأمين

ة من جهة ذات عالقة، االستثمارات و الممتلكات والمعدات. وبالتالي تم المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحق

إدراجها ضمن الموجودات لير الموزعة. ال تتضمن مطلوبات القطاعات، مطالبات حملة الوثائق، ذمم دائنة لمعيدي التأمين، 

 لمطلوبات لير الموزعة.مصاريف مستحقة والمطلوبات األخرى، ومكافأة نهاية الخدمة. وبالتالي تم إدراجهم ضمن ا

 

ال يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات لير الموزعة الى صانع القرار التشغيلي للقطاعات ذات صلة ويتم مراقبتها على 

 أساس مركزي.
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إن معلومات قطاعات التشغيل المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم تقريرها عن مجموع الموجودات والمطلوبات 

م، مجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها للسنة المنتهية في ذلك 2019ديسمبر  31م و 2020ديسمبر  31للشركة في 

 التاريخ، كاآلتي:

 

 

 

 

 

 

  

م2020ديسمبر  31كما في    

   عمليات التأمين  

تأمين  
 طبي

تأمين 
 مركبات

تأمين 
 أخرى

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 إجمالي المساهمين

 ألف لاير سعودي 

       الموجودات 
حصة معيدي التأمين من األقساط 

 لير المكتسبة
 
- 

 
15,975 

 
7,295 

 
23,270 

 
- 

 
23,270 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 تحت التسوية

 
- 

 
(1,526) 

 
22,436 

 
20,910 

 
- 

 
20,910 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 المتكبدة لير المبلغ عنها

 
1,348 

 
7,783 

 
2,651 

 
11,782 

 
- 

 
11,782 

 21,020 - 21,020 1,897 14,120 5,003 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 634,350 208,560 425,790    موجودات لير موزعة 
 711,332 208,560 502,772    إجمالي الموجودات 

       
       المطلوبات

تأمين لير مكتسبةاقساط   43,935 159,757 14,610 218,302 - 218,302 
 3,733 - 3,733 1,897 1,836 - عمولة إعادة تأمين لير مكتسبة

 27,754 - 27,754 30,014 (11,167) 8,907 مطالبات تحت التسوية
 121,706 - 121,706 3,246 100,402 18,058 المطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها

 3,096 - 3,096 456 2,370 270 احتياطيات فنية أخرى
 130,495 34,799 95,696    مطلوبات وفائض لير موزعة 

جمالي المطلوباتإ     470,287 34,799 505,086 

       
       حقوق المساهمين 

 250,000 250,000 -    رأس المال 
 5,003 5,003 -    االحتياطي النظامي 

 (48,705) (48,705) -    خسائر متراكمة 

 206,298 206,298 -    إجمالي حقوق المساهمين 
 إلتزاماتاحتياطي إعادة قياس 

المتعلقة بعمليات  المنافع المحددة
 التأمين

   
 

(52) 

 

- 

 

(52) 

 206,246 206,298 (52)    إجمالي حقوق الملكية 

 711,332 241,097 470,235    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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م2019ديسمبر  31كما في    
   عمليات التأمين  
تأمين  

 طبي
تأمين 
 مركبات

تأمين 
 أخرى

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 إجمالي المساهمين

 ألف لاير سعودي 
       الموجودات 

حصة معيدي التأمين من األقساط 
 لير المكتسبة

 
- 

 
 16,103 

 
5,755 

 
21,858 

 
- 

 
21,858 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 
 تحت التسوية

 
- 

 
  - 

 
8,745 

 
8,745 

 
- 

 
 8,745 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 المتكبدة لير المبلغ عنها

 
- 

 
10,948 

 
1,325 

 
12,273 

 
- 

 
12,273 

 9,033 - 9,033 1,197 4,602 3,234 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة
 697,719 218,076 479,643    موجودات لير موزعة 

 749,628 218,076 531,552    إجمالي الموجودات 

       
       المطلوبات

 229,678 - 229,678 9,589 161,020 59,069 اقساط تأمين لير مكتسبة
تأمين لير مكتسبةعمولة إعادة   - 1,852 1,549 3,401 - 3,401 

 38,953 - 38,953 12,875 11,974 14,104 مطالبات تحت التسوية
 130,586 - 130,586 2,100 110,180 18,306 المطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها

 9,782 - 9,782 544 - 9,238 احتياطي عجز أقساط تأمين 
 6,259 - 6,259 1,004 3,661 1,594 احتياطيات فنية أخرى

 129,173 28,459 100,714    مطلوبات وفائض لير موزعة 

جمالي المطلوباتإ     519,373 28,459 547,832 

       
       حقوق المساهمين

 250,000 250,000 -    رأس المال 
 5,003 5,003 -    االحتياطي النظامي 

 (52,407) (52,407) -    خسائر متراكمة

 202,596 202,596 -    إجمالي حقوق المساهمين

المنافع  إلتزاماتاحتياطي إعادة قياس 
المتعلق بعمليات التأمين –المحددة   

    
(800) 

 
- 

 
(800) 

 201,796 202,596 (800)    إجمالي حقوق الملكية

 749,628 231,055 518,573    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 م2020ديسمبر  31سنة المنتهية في لل
 
 تأمين طبي  

تأمين 
 مركبات

تأمين 
 إجمالي  أخرى 

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

     إيرادات 
 288,922 3,939 284,983 - فردي
 29,293 4,877 7,077 17,339 كبير 

 27,982 8,047 9,757 10,178 متوسط 
 30,462 6,742 8,367 15,353 صغير

 50,964 761 3,711 46,492 صغير جدآ
 427,623 24,366 313,895 89,362 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

     أقساط إعادة التأمين المسندة 
محلي  -  - (82)  (1,005)  (1,087) 
أجنبي  -  - (31,284)  (13,281)  (44,565) 

 - (31,366) (14,286) (45,652) 
فائض الخسارة مصاريف      

محلي -  (943)  (148)  (262)  (1,353) 
أجنبي  -  (14,234)  (5,437)  (983)  (20,654) 

 (15,177) (5,585) (1,245) (22,007) 
 359,964 8,835 276,944 74,185 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 12,788 (3,482) 1,136 15,134 التغيرات في أقساط التأمين لير المكتسبة، صافي
 372,752 5,353 278,080 89,319 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 6,967 3,355 3,612 - عموالت إعادة التأمين 
 5,680 2,191 1,236 2,253 إيرادات اكتتاب أخرى

 385,399 10,899 282,928 91,572 مجموع اإليرادات 
     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 347,288 1,414 248,488 97,386 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (35,133) (785) (20,845) (13,503) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 312,155 629 227,643 83,883 صافي المطالبات المدفوعة 

 (23,364) 3,447 (21,614) (5,197) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
 (8,389) (179) (6,614) (1,596)  التغيرات في المطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها، صافي

 280,402 3,897 199,415 77,090 صافي المطالبات المتكبدة
 (9,782) (773) (40) (8,969) التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين 

 (3,163) (318) (1,251) (1,594) التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى 
 17,312 2,437 8,865 6,010 تكاليف اقتناء وثائق تأمين  

 26,444 173 18,765 7,506 مصاريف اكتتاب أخرى

 311,213 5,416 225,754 80,043 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 74,186 5,483 57,174 11,529 صافي دخل االكتتاب

     

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (238)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (82,734)    مصاريف عمومية وإدارية 
 2,077    إيرادات اإلستثمارات 

 2,098    عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق
 8,087    عمولة من وديعة ألجل

 3,620    أرباح لير محققة من االستثمارات
 3,220    إيرادات أخرى

 (63,870)    إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى
 10,316    صافي الدخل للسنة قبل الزكاة 

(6,000)    الزكاة   

 4,316    صافي الدخل للسنة 
 )614(    صافي الدخل السنة العائد إلى عمليات التأمين 

 3,702    صافي الدخل السنة العائد إلى المساهمين 
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 م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 تأمين طبي 

تأمين 
 إجمالي تأمين أخرى مركبات

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

     إيرادات 
 223,118 2,287 213,809 7,022 فردي
 99,611 4,086 42,567 52,958 كبير 

 98,196 7,537 78,031 12,628 متوسط 
 33,202 5,174 11,660 16,368 صغير

 49,377 818 14,279 34,280 صغير جدآ
 503,504 19,902 360,346 123,256 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

     أقساط إعادة التأمين المسندة 
محلي  -  - - (691) (691) 
أجنبي  -  - (36,059) (12,555) (48,614) 
 - (36,059) (13,246) (49,305) 

فائض الخسارة مصاريف      
محلي -  - (234) (230) (464) 
أجنبي  -  (9,923) (4,927) (1,021) (15,871) 
 (9,923) (5,161) (1,251) (16,335) 

 437,864 5,405 319,126 113,333 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 66,134 (859) 66,683 310 التغيرات في أقساط التأمين لير المكتسبة، بالصافي

 503,998 4,546 385,809 113,643 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 5,953 3,855 2,098 - عموالت إعادة التأمين 

 2,216 - 2,216 - إيرادات اكتتاب أخرى
 512,167 8,401 390,123 113,643 مجموع اإليرادات 

     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 501,320 3,385 366,306 131,629 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (31,848) (2,325) (22,458) (7,065) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 469,472 1,060 343,848 124,564 صافي المطالبات المدفوعة 

 (14,846) 660 (12,904) (2,602) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، بالصافي 
افي التغيرات في المطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها، بالص  7,908 (31,172) 154 (23,110) 

 431,516 1,874 299,772 129,870 صافي المطالبات المتكبدة
 4,699 544 - 4,155 التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين 

 (116) 683 - (799) التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى 
 28,031 2,290 19,080 6,661 تكاليف اقتناء وثائق تأمين  

 21,345 278 9,234 11,833 مصاريف اكتتاب أخرى
 485,475 5,669 328,086 151,720 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 26,692 2,732 62,037 (38,077) صافي دخل االكتتاب
     

     خرىأ)مصاريف( / إيرادات تشغيلية 
 4,604    عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 (100,331)    مصاريف عمومية و إدارية  
 (208)    خسائر استثمارات

 8,413    عمولة من وديعة ألجل
 163    عمولة محتفظ بها الى تاريخ االستحقاق 

 4,951    أرباح لير محققة من االستثمارات 
 1,601    إيرادات أخرى

 (80,807)    إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى
 (54,115)    صافي الخسارة للسنة قبل الزكاة 

 (6,000)    الزكاة 
 (60,115)    صافي الخسارة للسنة 

 -    لسنة العائد إلى عمليات التأمين ل الدخلصافي 
إلى المساهمين  ةلسنة العائدلصافي الخسارة      (60,115) 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 23

والمدراء وموظفي اإلدارة العليا ويشمل موظفي اإلدارة العليا جميع أعضاء  الرئيسيينالمساهمين من  تمثل الجهات ذات العالقة
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ولير التنفيذية واإلدارة العليا للشركة والمنشآت الواقعة تحت سيطرة مشتركة أو تتأثر بشكل 

 . ت من قبل إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارةيتم إعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالكبير من قبل هذه الجهات. 
 

ديسمبر  31 الرصيد كما في طبيعة المعاملة   

م2020   م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي  

الشركات التي تسطير عليها األطراف ذات عالقة أو 
    تسيطر عليها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير بها

تأمين مكتتبةوثائق  شركة تأجير )شقيقة(  - 38,772 

 233 - وثائق تأمين مكتتبة رئيس مجلس اإلدارة

 90 - وثائق تأمين مكتتبة شركة رصد العالمية

 766 - وثائق تأمين مكتتبة شركة مجموعة  الفردوس

 4,114 - إيجار مدفوع مؤسسة جبل إدساس 

 5,923 - خدمات مستلمة  شركة تأجير العالمية

للتأمين ووساطة التأمين شركة كونكرد تأمينعموالت    - 3,561 

 77 - الخدمات المستلمة شركة كوادر برو

 شركة األول كابيتال
 

االستثمار في إدارة المحافظ 
(105,985) - وصناديق االستثمار المشتركة  

 
م تم تصنيف بعض األرصدة المستحقة من جهات ذات عالقة إلى أرصدة أقساط تأمين مدينة  ويعود ذلك إلى أن 2019يوليو  24بتاريخ 

رئيس مجلس إدارة شركة سالمة السابق لديه أرصدة مستحقة من خالل شركات األطراف ذات عالقة وكذلك يشغل منصب رئيس مجلس 
 ديسمبر تم تحويلها وإدراجها ضمن أقساط التأمين المدينة.  31وبناء على ذلك، فإن األرصدة كما في  إدارة للشركات أطراف ذات عالقة.

 

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة كما يلي:

م2020   
 ألف لاير سعودي

م2019  
 ألف لاير سعودي

 366 2,975 رواتب ومزايا أخرى 

 1,420 1,042 مكافأة نهاية الخدمة

 4,017 1,786 

أعضاء مجلس اإلدارة  -مكافأة للمكلفين بالحوكمة   18 186 

أعضاء لجان   -مكافأة للمكلفين بالحوكمة    9 - 

 27 186 
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 المحمل خالل السنة (أ
 

 إحتساب مخصص السنة الحالية كما يلي:

 
 

 

 المخصص خالل السنة حركة
م2020  

 ألف لاير سعودي

م2019  

 ألف لاير سعودي

 19,761 25,131 الرصيد في بداية السنة 
 6,000 6,000 المكون خالل السنة 

(630) - المدفوع خالل السنة   

 25,131 31,131 الرصيد في نهاية السنة

 
 الوضع الزكوي  (ب

 م وحصلت على الشهادة الزكوية والضريبية.2019ديسمبر  31المنتهية في قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية للسنة 
 

سنوات من  سعودي والتي تمثل  17,1م بمبلغ 2012م إلى 2006أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطات لل مليون لاير 
مليون لاير سممممعودي  3,4مليون لاير سممممعودي كفروق ضممممريبة اسممممتقطاع و  4,4مليون لاير سممممعودي كفروق زكوية و  9,3

مليون لاير سمممعودي وسمممددت جزئياً لرامات  4,4كغرامات. قامت الشمممركة بتسممموية مبلغ فروق ضمممريبة االسمممتقطاع البالغة 
مليون لاير سمممعودي لصمممالج الهيئة  9,5مليون لاير سمممعودي، وبناًء عليه أصمممدرت خطاب ضممممان بمبلغ  3,1التأخير البالغة 

كاة عن السمممممنوات المذكورة. القضمممممية معروضمممممة حاليا على األمانة العامة للجان الضمممممريبية العامة للزكاة والدخل لفروق الز
 وبانتظار البت فيها.

 

مليون لاير إللالق القضمممممممية، لكن لجنة منازعات الزكاة  3تم تقديم طلب تسممممممموية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل لدفع مبلغ 
مليون لاير إلنهاء الربط للسمممنوات المذكورة. رفضمممت الهيئة العامة للزكاة والدخل قرار  7,7توصممملت إلى قرار بتسممموية مبلغ 
الزكاة إلى  تتوقع اإلدارة أن يصممل حجم مطلوبات إلى لجنة االسممتئناف. جلسممة تم رفع القضمميةاللجنة منازعات الزكاة، وبانتهاء 

 بناء على االعتراض والمعلومات المقدمة للهيئة واللجان. مليون لاير سعودي 4,2
   

ً أصمممممدرت الهيئة العامة لل مليون لاير  1,2بمبلغ  ةزكاة إضمممممافي م والذي طلبت فيه مطلوبات2014عن عام  زكاة والدخل ربطا
للجان  للزكاة والدخل. تم تصمممعيد القضممميةرفض االعتراض من قبل الهيئة العامة تم و ودي. وقد تم االعتراض على الربطسمممع

 مليون لاير سعودي. 1,2صل إلى مطلوبات الزكاة ستالضريبية وانتظار قرارها. ورأت اإلدارة أن 
   

 14,1بمبلغ ، حيث طلبت زكاة إضمممممافية م2018م إلى 2015وات من للسمممممن هيئة العامة للزكاة والدخل ربوطاتال أصمممممدرت
مليون لاير سمممعودي. وفي  7م بمبلغ 2018م إلى 2014مليون لاير سمممعودي ، ومطلوبات ضمممرائب االسمممتقطاع للسمممنوات من 

زايا للحصمممول على م بتسممموية فروق ضمممريبة االسمممتقطاع م ، قامت الشمممركة2020ديسممممبر  31للسمممنة المنتهية في  فترة الحقة
الزكاة سمممممميصممممممل إلى  امة(. ورأت اإلدارة أن حجم مطلوبات)اإلعفاء الكامل من الغر ى من فترة العفو الحكوميةالمرحلة األول

 مليون لاير. 14,7
 
 
 

 

م2020  

 ألف لاير سعودي

م2019  

 ألف لاير سعودي

 262,711 202,595 حقوق المسـاهمين
 100,088 63,595 السنة وتعديالت  بدايةرصيد مخصص 

(232,772) صافي القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل  (93,740)  

 33,418 269,059 

(53,774) 10,637 الربج المعدل للسنة  

 215,285 44,055 الوعاء الزكوي



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 
 توزيع الفائض المستحق - 25

 

م2020   

 ألف لاير سعودي

م2019  

 ألف لاير سعودي

 14,535 14,535 الرصيد في بداية السنة 

إلى عمليات التأمينالدخل العائد   614 - 

 14,535 15,149 الرصيد في نهاية السنة

 

 
 رأس المال   - 26

لاير  10مليون سهم عادي قيمة السهم  25مليون لاير سعودى مقسم إلى  250يبلغ راس مال الشركة  المرخص والمصدر 
 سعودي.

 
 

 إدارة رأس المال  - 27

 المال السليمة لدعم أهداف األعمال وزيادة القيمة العائدة للمساهمين.تقوم الشركة بتحديد األهداف للحفاظ على نسب رأس 
 

تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تحديد أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على 
ظروف السوق والمخاطر المتعلقة أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في 

بأنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة 
المتعلقة برأس المال المفروضة  لتزامأوفت بمتطلبات اإل للمساهمين أو إصدار أسهم. في رأي مجلس اإلدارة، إن الشركة قد

 خالل السنة المالية. خارجيا
 

 مصاريف عمومية وإدارية - 28

م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   عمليات التأمين
 58,154 47,667 تكاليف موظفـين

تبإيجار مك  1,155 1,337 
 1,521 1,293 تكاليف تمويل
 6,002 4,632 تقنية معلومات

 366 30 تدريب وتطوير
(13و 21و 11 )أنظر إيضاحاالستهالك واإلطفاء   11,250 11,825 

 719 353 سفر وإنتقال
 2,342 2,456 إتصاالت

 1,168 331 قرطاسية ومطبوعات

 228 139 أتعاب واشتراكات 
 312 281 منافع

 1,006 548 صيانة وإصالح
 5,152 3,994 أتعاب مراجعة ومهنية

 837 885 تسويق وإعالن

 8,424 5,905 أخرى

 80,919 99,393 

 
  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 
 )تتمة( مصاريف عمومية وإدارية  -28

 

م2020  م2019   

 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 

   عمليات المساهمين
 133 135 أتعاب بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة )أنظر اإليضاح )أ( أدناه(

 434 38 مصاريف لجان )أنظر اإليضاح )ب( أدناه(

 371 1,642 أخرى 

 1,815 938 

 

 أ( أتعاب بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة تمثل مخصص بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة وإجتماعات اللجان. 

 خرى متعلقة باللجنة الفرعية.أغير أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف ب( أتعاب اللجان تمثل أتعاب حضور جلسات  ل

 
 ربح / )خسارة( السهم  - 29

على المتوسط المرجج لعدد األسهم المصدرة المتعلق بالمساهمين يتم إحتساب ربج / )خسارة( السهم للسنة بتقسيم صافي ربج السنة 

 والقائمة للسنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 

  اإلضافيةالمعلومات  - 30

 أ( قائمة المركز المالي

م 2020ديسمبر  31  م 2019ديسمبر  31   

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       الموجودات  

 29,761 2,927 26,834 159,246 111,354 47,892 النقد وما في حكمه

 358,483 100,201 258,282 148,318 - 148,318 ودائع ألجل 

بالصافي -أقساط التأمين وذمم معيدي تأمين مدينة   40,896 - 40,896 86,207 - 86,207 

 21,858 - 21,858 23,270 - 23,270 حصة معيدي التأمين من األقساط لير المكتسبة 

 8,745 - 8,745 20,910 - 20,910 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لير مبلغ 
 عنها 

 

11,782 

 

- 

 

11,782 12,273 - 12,273 

 9,033 - 9,033 21,020 - 21,020 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

 118,390 73,934 44,456 168,874 55,853 113,021 إستثمارات

 ً وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما  42,047 185 42,232 18,580 186 18,766 

 26,936 - 26,936 21,927 - 21,927 أصول حق استخدام، بالصافي

 12,044 - 12,044 7,150 - 7,150 ممتلكات ومعدات، بالصافي  

 6,304 - 6,304 4,539 - 4,539 موجودات لير ملموسة، بالصافي  

 37,500 37,500 - 37,500 37,500 - وديعة نظامية 

مستحقة على الوديعة النظامية عمولة  - 3,668 3,668 - 3,328 3,328 

 12,979 12,979 - 32,537 32,537 - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين 

 502,772 241,097 743,869 531,552 231,055 762,607 

(32,537) - ناقصآ: حذف العمليات المتداخلة   (32,537)  - (12,979)  (12,979)  

الموجوداتمجموع   502,772 208,560 711,332 531,552 218,076 749,628 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 )تتمة(  اإلضافيةالمعلومات   - 30

 أ( قائمة المركز المالي )تتمة(

م 2020ديسمبر  31  م 2019ديسمبر  31   

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       المطلوبات

,94313 13,522 - 13,522 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين  - 13,943 

خرىأمصاريف مستحقة ومطلوبات   30,365 - 30,365 31,034 - 31,034 

االيجار إلتزامات  19,922 - 19,922 23,703 - 23,703 

 7,811 - 7,811 7,037 - 7,037 ذمم معيدي تأمين دائنة 

 229,678 - 229,678 218,302 - 218,302 اقساط تأمين لير مكتسبة

 3,401 - 3,401 3,733 - 3,733 عموالت إعادة التأمين لير مكتسبة

 38,953 - 38,953 27,754 - 27,754 مطالبات تحت التسوية

 130,586 - 130,586 121,706 - 121,706 مطالبات متكبدة لير مبلغ عنها

 9,782 - 9,782 - - - احتياطي عجز أقساط تأمين 

 6,259 - 6,259 3,096 - 3,096 إحتياطيات فنية أخرى

منافع الموظفين    إلتزامات  9,701 - 9,701 9,688 - 9,688 

 14,535 - 14,535 15,149 - 15,149 توزيع فائض مستحق

 25,131 25,131 - 31,131 31,131 - مخصص الزكاة 

عائد عموالت مستحقة الدفع إلى البنك المركزي 
 3,328 3,328 - 3,668 3,668 - السعودي 

 12,979 - 12,979 32,537 - 32,537 مستحق إلى عمليات المساهمين 

 502,824 34,799 537,623 532.352 28,459 560,811 

 (12,979) - (12,979) (32,537) - (32,537) )ناقصا(: حذف العمليات المتداخلة

 547,832 28,459 519,373 505,086 34,799 470,287 مجموع المطلوبات 

       

       حقوق المساهمين 

 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - رأس المال

 5,003 5,003 - 5,003 5,003 - احتياطي نظامي

(48,705) - خسائر متراكمة   (48,705)  - (52,407)  (52,407)  

 202,596 202,596 - 206,298 206,298 - إجمالي حقوق المساهمين 

المنافع  إلتزاماتاحتياطي إعادة قياس 
(52) المتعلق بعمليات التأمين -المحددة   - (52)  (800)  - (800)  

(52) إجمالي حقوق الملكية   206,298 206,246 (800)  202,596 201,796 

 749,628 231,055 518,573 711,332 241,097 470,235 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

المحتملة  لتزاماتالتعهدات واإل  700 9,500 10,200 700 9,500 10,200 

 

 

 

 

 

 



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 

 )تتمة(  اإلضافيةالمعلومات  - 30

 ب( قائمة الدخل

ديسمبر  31للسنة المنتهية في    

م 2020  م 2019   

  
 عمليات التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

 
 عمليات التأمين

عمليات 
 المساهمين

  
 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

 ألف لاير
سعودي   

 ألف لاير 
 سعودي

 ألف لاير 
 سعودي

        االيرادات
 503,504 - 503,504 427,623 - 427,623 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 427,623 - 427,623 503,504 - 503,504 
       أقساط إعادة التأمين المسندة

محلي  -  (1,087) - (1,087) (691)  - (691)  
أجنبي  -  (44,565) - (44,565) (48,614)  - (48,614)  
 (45,652) - (45,652) (49,305)  - (49,305)  

فائض الخسارة مصاريف        
محلي  -  (1,353) - (1,353) (464)  - (464)  
أجنبي  -  (20,654) - (20,654) (15,871)  - (15,871)  
 (22,007) - (22,007) (16,335)  - (16,335)  

 437,864 - 437,864 359,964 - 359,964 صافي اقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في اقساط التامين لير 

 66,134 - 66,134 12,788 - 12,788 المكتسبة، بالصافي 

 503,998 - 503,998 372,752 - 372,752 صافي اقساط التأمين المكتسبة
 5,953 - 5,953 6,967 - 6,967 عموالت إعادة التأمين 
 2,216 - 2,216 5,680 - 5,680  ايرادات إكتتاب اخرى

اإليراداتمجموع   385,399 - 385,399 512,167 - 512,167 

       
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 501,320 - 501,320 347,288 - 347,288 اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 
(35,133) المطالبات المدفوعة  - (35,133)  (31,848)  - (31,848)  

 469,472 - 469,472 312,155 - 312,155 صافي المطالبات المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت 

(23,364) التسوية، بالصافي   - (23,364)  (14,846)  - (14,846)  
التغيرات في المطالبات المتكبدة 

 لير مبلغ عنها، بالصافي
(8,389)  - (8,389)  

 
(23,110)  

- 
 

(23,110)  
 431,516 - 431,516 280,402 - 280,402 صافي المطالبات المتكبدة 

التغيرات في احتياطي عجز 
(9,782) أقساط التأمين   - (9,782)  4,699 - 4,699 

التغيرات في االحتياطيات الفنية 
 األخرى 

(3,163)  - (3,163)  (116)  - (116)  

 28,031 - 28,031 17,312 - 17,312 تكاليف اقتناء وثائق تأمين 

 21,345 - 21,345 26,444 - 26,444 مصاريف اكتتاب أخرى 

 مصاريفمجموع تكاليف و
 االكتتاب

311,213 - 311,213 485,475 - 485,475 

 26,692 - 26,692 74,186 - 74,186 صافي دخل االكتتاب

 

 

 

  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
 

 

 

 )تتمة(  اإلضافيةالمعلومات   - 30

   ب( قائمة الدخل )تتمة(

 

ديسمبر 31للسنة المنتهية في    

م2020  م2019   

  
 عمليات التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 
 عمليات التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

وك في ديون مشكإسترداد  / (مخصص)
(238) تحصيلها  - (238)  

 

4,604 - 

 

4,604 

(80,919) مصاريف عمومية وإدارية   (1,815)  (82,734)  (99,393)  (938)  (100,331)  

(255,1) 1,047 2,077 367 1,710 االستثمارات  / )خسائر( إيرادات  (208)  

عمولة من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
 163 - 163 2,098 - 2,098 اإلستحقاق

 8,413 2,969 5,444 8,087 1,816 6,271 عمولة من وديعة ألجل

أرباح لير محققة من إٍستثمارات ر( /ئ)خسا  (192)  3,812 3,620 (3,421)  8,372 4,951 

 1,601 - 1,601 3,220 - 3,220 إيرادات أخرى 

(68,050) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى  4,180 (63,870)  (89,955)  9,148 (80,807)  

دخل / )خسارة( السنة قبل الزكاة صافي   6,136 4,180 10,316 (63,263)  9,148 (54,115)  

(6,000) - الزكاة   (6,000)  - (6,000)  (6,000)  

(1,820) 6,136 صافي دخل / )خسارة( السنة بعد الزكاة  4,316 (63,263)  3,148 (60,115)  

(5,522) الفائض المحول إلى المساهمين  1,820 (3,702)  63,263 (3,148)  60,115 

 - - - 614 - 614 صافي النتائج من عمليات التأمين 

       

       

ربحية / )خسارة( السهم )باللاير السعودي  
 للسهم الواحد(

      

)باآلالف( المتوسط المرجج لعدد األسهم القائمة  - 25,000 25,000 - 25,000 25,000 

(2,40) - 0,15 0,15 - ربحية / )خسارة( السهم األساسية والمخفضة   (2,40)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 
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 )تتمة(  اإلضافيةالمعلومات   - 30

   ج( قائمة الدخل الشامل      
   

ديسمبر 31للسنة المنتهية في    

م2020  م2019   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

(60,115) (60,115) - 4,316 3,702 614 صافي دخل / )خسارة( السنة  
       

       الدخل الشامل اآلخر 
       

تصنيفها لقائمة الدخل في  بنود اليعاد
       سنوات الحقة 

 منأرباح إكتوارية  /)خسائر( 
(1,879) 748 - 748 منافع محددة  إلتزامات  - (1,879)  

إجمالي الدخل / )الخسارة(  الشاملة 
621,3 للسنة  3,702 5,064 (1,879)  (60,115)  (61,994)  

ناقصا: صافي الدخل العائد إلى 
(614)   عمليات التأمين  

  

- 

   4,450   (61,994)  
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ديسمبر 31للسنة المنتهية في  د( قائمة التدفقات النقدية      

م 2020  م 2019   

 
 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

لاير ألف  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
(54,115) - 10,316 9,702 614 الدخل / )الخسارة( قبل الفائض والزكاة    (54,115)  

       تعديالت للبنود الغير نقدية:

 5,042 - 5,042 5,031 - 5,031 ممتلكات ومعداتاستهالك 
 1,688 - 1,688 1,765 - 1,765 إطفاء الموجودات لير الملموسة 

 5,095 - 5,095 4,454 - 4,454 إستهالك أصول حق استخدام
 1,521 - 1,521 1,293 - 1,293 االيجار إلتزاماتتكلفة تمويل 

 59 59 - - - - االستحقاقإطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
(4,604) 238 - 238 ديون مشكوك في تحصيلهاإسترداد  ( /مخصص)  - (4,604)  

 (4,951) (8,372) 3,421 (3,620)  (3,812) 192 ج لير محقق من االستثمارات رب
 2,220 - 2,220 2,106 - 2,106 منافع الموظفين    إلتزامات

 15,693 5,890 21,583 14,383 (62,428) (48,045) 
       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 73,841 - 73,841 45,073 - 45,073 أقساط التأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي 
 (8,719) - (8,719) (1,412) - (1,412) حصة معيدي التأمين من االقساط لير المكتسبة 

 4,571 - 4,571 (12,165) - (12,165) المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 
 (1,806) - (1,806) 491 - 491 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة لير مبلغ عنها 

 5,102 - 5,102 (11,987) - (11,987) تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 5,611 (93) 5,704 (23,466) 1 (23,467) مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 (642) (642) - (340) (340) - عمولة مستحقة على الوديعة النظامية
 6,360 - 6,360 (421) - (421) مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين 

 (21,145) - (21,145) (669) - (669) مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 1,264 - 1,264 (774) - (774) ذمم معيدي تأمين دائنة  

 (57,415) - (57,415) (11,376) - (11,376) اقساط تأمين لير مكتسبة 
 858 - 858 332 - 332 عموالت إعادة التأمين لير مكتسبة 

 (19,417) - (19,417) (11,199) - (11,199) مطالبات تحت التسوية 
 (21,304) - (21,304) (8,880) - (8,880) مطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها 

 4,699 - 4,699 (9,782) - (9,782) احتياطي عجز أقساط تأمين  
 (116) - (116) (3,163) - (3,163) احتياطيات فنية أخرى 

 642 642 - 340 340 -    عائد عموالت مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي 
 (33,706) 5,891 (27,815) (13,140) (62,521) (75,661) 

 (630) (630) - - - - الزكاة المدفوعة
 (3,352) - (3,352) (1,345) - (1,345)    لمدفوعةمنافع الموظفين ا إلتزامات

 (79,643) (63,151) (16,492) (29,160) 5,891 (35,051) تشغيليةصافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة ال
       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

 (77,821) (4,982) (72,839) (81,931)  - (81,931) شراء االستثمارات 
 127,645 44,211 83,434  13,071  8,427 4,644 المتحصل من بيع إستثمارات 

 (12,500) (12,500) - - - - وديعة نظامية 
 (405,000) (200,000) (205,000) (247,000)  (100,000) (147,000) إيداع ودائع األجل 

 392,075 200,179 191,896  457,165  200,201 256,964 المحصل من ودائع الجل 
 10,097 - 10,097  21,996  13,466 8,530 بها حتى تاريخ االستحقاق محتفظ إستثمارات من متحصالت

 (2,627) - (2,627) (137)  - (137) شراء الممتلكات والمعدات 
 (835) - (835)    -  - - شراء موجودات لير ملموسة 

 31,034 26,908 4,126 163,164 122,094 41,070 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

       

 االيجار المدفوعة إلتزامات
(4,519) - (4,519) (9,849) - (9,849) 

 - 32,743 (32,743) - (19,558) 19,558 المستحق إلى عمليات المساهمين 
 (9,849) 32,743 (42,592) (4,519) (19,558) 15,039 تمويلية صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة ال

 (58,458) (3,500) (54,958) 129,485 108,427 21,058 صافي التغير في النقد وما في حكمه 
 88,219 6,427 81,792 29,761 2,927 26,834 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 29,761 2,927 26,834 159,246 111,354 47,892 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع تنطوي أنشطة الشركة على مخاطر ولكن هذه المخاطر تدار من خالل عملية 

لضوابط الحد من المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذه في لاية األهمية لضمان استمرار ربحية الشركة 

 وكل فرد في الشركة مسئول عن التعرض للمخاطر فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها. لذلك فأن من سياسة الشركة مراقبة

 المخاطر على األعمال من خالل عملية تخطيط استراتيجي.

 

 مخاطر الإدارة هيكلة 

 مجلس اإلدارة

المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف  إدارةإن مجلس االدارة هو المسؤول عن 

 المحددة للشركة.

 

 لجنة المراجعة

بل مجلس اإلدارة. لجنة المراجعة تساعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير المالية لجنة المراجعة تعين من ق

 ومخاطر اإلدارة من خالل مراجعة الحسابات لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.
 

 بواسطة اإلدارة:فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة التي يتم بها تقليل تلك المخاطر 

 

 مخاطر التأمين

ان المخاطر الناتجة عن عقد التأمين تمثل مخاطر وقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة 

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

التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة اكثر من تلك 

المقدرة أصالً والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. وبالتالي فإن الهدف من الشركة هو ضمان أن تتوفر موارد كافية 

 لتغطية المطالبات.
 

تغيرات المخاطر وذلك بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود التأمين حيث أن المحافظ األكثر تنوعاً تتحسن 

ستكون اقل تأثراً بالتغيير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج لير المتوقعة. كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق األختيار 

 يمات المتعلقة بها وبإستخدام ترتيبات إعادة التأمين.والتطبيق الحذر إلستراتيجية التأمين والتعل
 

يتم إسناد جزء كبير من عمليات إعادة التأمين على أساس نسبي مع االحتفاظ بنسب تختلف بإختالف فئات التأمين. تقدر المبالغ 

ي التحقق من مزايا عقود التأمين القابلة لإلسترداد من معيدي التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير اإلفتراضات المستخدمة ف

 المعنية، وتعرض في قائمة المركز المالي كموجودات عمليات اعادة تأمين.
 

ها المباشرة تجاه حملة العقود، وبالتالي فإنها إلتزاماتبالرلم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة، فإنها لير معفاة من 

ه إلتزاماتة التأمين الصادرة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدي التأمين من الوفاء بتتعرض لمخاطر اإلئتمان بشأن عمليات إعاد

 بموجب ترتيبات إعادة التأمين.
 

 .2مطلوبات مطالبات التأمين حساسة لمختلف اإلفتراضات وقد تم التنويه عنها في إيضاح 

 

 تكرار ومبالغ المطالبات

العديد من العوامل مثل الفيضانات البيئية واالقتصادية، اضطراب جوي وتركيز يمكن أن يتأثر تكرار ومبالغ المطالبات من قبل 

المخاطر الخ. تقوم الشركة بشكل رئيسي بتغطية مخاطر إكتتاب مخاطر المركبات والطبية. تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين 

ن وقوع الحادث المؤمن عليه. وهذا من شأنه قصيرة األجل ألنه يتم في العادة اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة م

 أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.
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 مخاطر التأمين )تتمة( 

 التركز الجغرافي للمخاطر

 تتركز مخاطر تأمين الشركة المتعلقة بحاملي العقود في المملكة العربية السعودية.

الشركة تراقب تركيز المخاطر بالدرجة األولى من قبل فئة األعمال. التركيزالرئيسي يكمن في المركبات و الفئة الطبية من 

 األعمال.

 

 الفحص المستقل للمطالبات واإلحتياطيات بواسطة الخبير اإلكتواري المستقل 

قوم بمراجعة دورية لمطالبات و توقعات الشركة وكذلك لمزيد من تقليل مخاطر التأمين، الشركة تستخدم خبير اكتواري مستقل ي

 التحقق من موقف إلالق إحتياطي المطالبات بصورة كافية.
 

 االفتراضات الرئيسية

االفتراض األساسي للتقديرات وهو تقدير نسبة الخسارة في النهاية للشركة. تم تحديد الخسارة النهائية باستخدام األساليب االكتوارية 

 عمول بها.بالقدر الم
 

 الحساسيات 

المطالبات بموجب عقد التأمين )إجمالي المطالبات تحت التسوية ناقصاً حصة معيدي التأمين من  إلتزاماتتعتقد الشركة أن 

مالئمة. لكن هذه المبالغ ليست معينة، ويمكن أن تختلف  انهاالمطالبات تحت التسوية( مطالبات تحت التسوية في نهاية السنة و

مطالبات التأمين لها حساسية إلفتراضات مختلفة. و تؤدي  إلتزاماتالمدفوعات الفعلية من مطلوبات المطالبات في القوائم المالية. 

٪ 10لبة على أساس زيادة / نقصان حساسية خسارة السنة قبل الزكاة إلى تغيير في المطلوبات المتكبدة لير المبلغ عنها والمطا

 ٪ في المطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها أدناه لكل قطاع األعمال.15من االحتياطي في المطالبة المعلقة وزيادة / إنخفاض قدره 

م2020   
 ألف لاير سعودي

م2019  
 ألف لاير سعودي

صافي المطالبات تحت التسوية لمعيدي 
 التأمين

تأثير الزيادة 
٪ 10 بنسبة  

تأثير النقص 
٪ 10بنسبة   

تأثير الزيادة 
٪ 10بنسبة   

تأثير النقص 
٪ 10بنسبة   

     
(964) 964 مركبات   (1,197)  1,197 

(890) طبي  890 (1,410)  1,410 
(758) أخرى  758 (413)  413 

 (684)  684 (3,020)  3,020 

 
م2020   

 ألف لاير سعودي
م2019  

 ألف لاير سعودي

 المطالبات المتكبدة لير المبلغ عنها

تأثير الزيادة 
٪15بنسبة   

تأثير النقص 
٪15بنسبة   

تأثير الزيادة 
٪15بنسبة   

تأثير النقص 
٪15بنسبة   

(13,893) مركبات  13,893 (14,885)  14,885 
(2,507) طبي  2,507 (2,746)  2,746 

(89) أخرى  89 (116)  116 
 (16,489)  16,489 (17,747)  17,747 
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 مخاطر إعادة التأمين  

لشركة خالل دورة اعلى لرار شركات التأمين األخرى ولتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم 

 أعمالها العادية بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى أللراض إعادة التأمين.

كبيرة نتيجة إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين ومتابعة ولتقليل تعرضها لخسائر 

تركز مخاطر اإلئتمان التي قد تنشأ في مناطق جغرافية متشابهه والنشاطات أو الظروف االقتصادية لمعيدي التأمين.تم إختيار 

 قبل إدارة الشركة وتتلخص هذه المعايير في اآلتي: معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات المحددة من

 

الحد األدنى لتصنيف اإلئتمان المقبول والمحدد من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها مثل )"ستاندرد آند بورز"(  (أ

 يجب أن ال يقل عن )ب ب ب(.

 سمعة شركات إعادة التأمين. (ب

 التأمين.عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي  (ج

 

ويستثنى من هذه القاعدة الشركات المحلية التي ال تحمل مثل هذا التصنيف اإلئتماني، والتي تقتصر على الشركات المسجلة 

والمعتمدة من قبل الجهات المعنية المسئولة عن التأمين. إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية 

والفنية واألداء التاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفا من قبل إدارة والخبرات اإلدارية 

 الشركة قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين.

 

ء لجزائولة عن لشركة مسانتيجة لذلك تظل التأمين ووثائق لحملة ماتها التزالشركة من اال تعفي برمة لمالتأمين دة اعاد إعقوإن 

 لتأمين.دة اعات إتفاقياابموجب ته ماالتأمين بالتزاال يفي معيد ي لذالحد الى إلتأمين عليها دة اعاإلتي تم القائمة ت المطالباامن 

 

 المخاطر المتعلقة باألنظمة

الشركة تدير األمور بصورة تهتم الجهات الرقابية بالدرجة األساسية بحماية حقوق حملة وثائق التأمين ومراقبتها لتتأكد من أن 

مرضية بما يحقق مصالحهم. وفي نفس الوقت تهتم الجهات الرقابية أيضا بالتأكد من إحتفاظ الشركة بمركز مالءة كافي لمقابلة 

 المطلوبات لير المتوقعة.
 

ال تتطلب فقط الموافقة إن عمليات الشركة تخضع للمتطلبات النظامية في المناطق التي تعمل فيها الشركة. ومثل هذه األنظمة 

على أنشطة الشركة ومراقبتها بل أنها تفرض عليها بعض القيود النظامية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل إعسار شركات التأمين 

 وتوقفها عن سداد المطلوبات لير المتوقعة حال نشوء هذه المطلوبات.
 

 مخاطر إدارة رأس المال

البنك المركزي السعودي. هذه المتطلبات تحدد هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه. قامت  تم تحديد متطلبات رأس المال بواسطة

 الشركة بوضع أهدافها للحفاظ على نسبة كفاية عالية لرأس المال من أجل دعم أهدافها وتعظيم حقوق المساهمين.
 

المعلنة والمطلوبة على أساس منتظم.  مالها عن طريق تقييم الفروق بين مستويات رأس المال تدير الشركة متطلبات رأس

التعديالت على مستويات رأس المال الحالية تتم في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. للحفاظ 

أو تعديل هيكل رأس المال فإن الشركة تقوم بتعديل توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار حصص جديدة عند الحاجة 

 ي المستقبل. من وجهة نظر مجلس اإلدارة فإن الشركة ملتزمة بمتطلبات رأس المال للسنة المالية الصادر عنها التقرير.ف
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 المخاطر المالية

األدوات المالية الرئيسية للشركة هي المستحقات الناشئة عن وثائق التأمين، المستحق من جهات ذات عالقة، النقد وما في حكمه، 

ودائع ألجل، اإلستثمارات، أرصدة مدينة أخرى، المطالبات تحت التسوية و تعويضات حملة الوثائق، ذمم دائنة لمعيدي التأمين، 

ت األخرى. المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر السوق، مخاطر وبعض الموجودات والمطلوبا

أسعار العموالت، مخاطر العمالت األجنبية، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. مجلس اإلدارة إستعرض و وافق على السياسات 

 المتبعة إلدارة كل من هذه المخاطر كماهو ملخص أدناه. 

 
وقمخاطر الس  

تتمثل مخاطر السوق في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتقلبات في أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات 

ناتجة عن عوامل خاصة بهذه الورقة المالية، أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األوراق المالية 

 المتداولة بالسوق.
 

ض الشركة لمخاطر السوق بالنسبة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تحد الشركة من مخاطر تتعر

 السوق من خالل اإلحتفاظ بمحفظة متنوعة من األوراق المالية والمراقبة المستمرة للتطورات في سوق األسهم والسندات. 

التي تؤثر في التغيرات في سوق األسهم والسندات بما في ذلك القيام بتحليل األداء  كما تقوم الشركة بمراقبة العوامل الرئيسية

نقطة أساس في صافي قيمة أصول هذه الصناديق يمكن أن  100التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها. وإن زيادة / )نقص( 

ألف لاير سعودي( وقائمة  259م: 2019) سعودي ألف لاير 1,030يؤثر على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم بقيمة 

 ألف لاير سعودي(. 536م: 2019ألف لاير سعودي ) 489عمليات المساهمين بقيمة 

 

مخاطر أسعار العموالت   

تنتج مخاطر أسعار العموالت من احتمالية التغير في اسعار العموالت و التي تؤثر تبعا على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة 

 لهذه األدوات المالية.إن إستثمارات الشركة المحتفظ بها حتى اإلستحقاق و الودائع ألجل معرضة لمثل هذه األخطار.

والت فيما يتعلق بودائع المرابحة ذات العمولة الثابتة والمصنفة كودائع ألجل في قائمة المركز تخضع الشركة لمخاطر اسعار العم

المالي. ال تعترف الشركة ألداة عمولة ثابتة كمحتفظ بها للمتاجرة أو االستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتها  العادلة في قائمة 

 أو حقوق الملكية للتغير الممكن و المعقول في أسعار العموالت. لذلك ليس هناك تأثير على الدخلوفقاً الدخل. 

 

 ً ألنظمة التأمين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة تحتفظ بوديعة مقيدة على أن ال تحصل على أي وفقا

مراقبة التغير في أسعار العموالت عموالت منها. تحد الشركة من مخاطر أسعار العموالت على األدوات المالية األخرى وذلك ب

 للعمالت المسجلة بها األدوات المالية.
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مخاطر أسعار العموالت )تتمة(     

 م: 2019م و 2020ديسمبر  31فيما يلي اإلستحقاق لبعض السندات المعرضة لمخاطر أسعار العموالت لعمليات التأمين كما في 

 

 

 تم تحديد االستحقاق على الودائع على أساس الفترة المتبقية من تاريخ القوائم المالية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.

 لألدوات المالية: فيما يلي معدل الفائدة الفعال على العموالت

 

م2020  م2019   

   
٪1,75 الموجودات المالية باللاير السعودي  2,15٪  

 
الجدول التالي يبين مدى حساسية قائمة عمليات التأمين من أي تغير محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات االخرى 

 ثابتة:

م2020  م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
 التأثير على األرباح التأثير على االرباح 

   اللاير السعودي:
نقطة أساس100الزيادة في معدل الفائدة ب   2,475 2,905 
نقطة أساس 100الهبوط في معدل الفائدة ب   (2,475) (2,905) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

م2020 عمليات التأمين  
  ألف لاير سعودي

 

 أقل من
 سنة

 5إلى  1من 
سنوات 5أكثر من  سنوات  اإلجمالي 

إستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق  
(9)االيضاح   - 10,000 - 10,000 

 - 10,000 - 10,000 

م2019   
  ألف لاير سعودي

 

 أقل من
 سنة

 5إلى  1من 
سنوات 5أكثر من  سنوات  اإلجمالي 

إستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق 
(9)االيضاح   8,530 10,000 - 18,530 

 8,530 10,000 - 18,530 
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 مخاطر أسعار العموالت )تتمة(      

 م:2019م و 2020ديسمبر  31فيما يلي اإلستحقاق لبعض السندات المعرضة لمخاطر أسعار العموالت لعمليات المساهمين في 

 

 تحديد االستحقاق على الودائع على أساس الفترة المتبقية من تاريخ القوائم المالية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.تم 

 فيما يلي معدل الفائدة الفعلي على العموالت لألدوات المالية:

 

م2020   
 ألف لاير سعودي

م2019  
 ألف لاير سعودي

   
 ٪1,64 ٪1,41 الموجودات المالية بالعمالت األجنبية

 
 الجدول التالي يبين مدى حساسية قائمة عمليات التأمين من أي تغير محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات االخرى ثابتة:

 

م2020  م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي 
 التأثير على االرباح التأثير على االرباح 

   اللاير السعودي
نقطة أساس100الفائدة ب الزيادة في معدل   918 1,192 

نقطة أساس 100الهبوط في معدل الفائدة ب   (918)  (1,192)  

 

 مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هو خطر التذبذب في قيمة األدوات المالية نتيجة للتذبذب في معدالت الصرف األجنبي. تؤمن اإلدارة أن هناك مخاطر 

ضئيلة للتغير في تذبذب معدل الصرف حيث أن عمليات التأمين والمساهمين تتعامل باللاير السعودي والدوالر األمريكي والذي هو 

 .  مرتبط باللاير السعودي

 

 
  

م2020                                 

 ألف لاير سعودي عمليات المساهمين

سنوات 5إلى 1من  أقل من سنة   
 5أكثر من  
 اإلجمالي سنوات

حتى إستثمارات محتفظ بها 
34,98 - تاريخ اإلستحقاق  - 34,98  

 - 4,983 - 4,983 

     
م2019                                  

 ألف لاير سعودي 

سنوات 5إلى 1من  أقل من سنة   
 5أكثر من  

 اإلجمالي سنوات
إستثمارات محتفظ بها حتى 

918,44 - تاريخ اإلستحقاق  - 918,44  

 - 18,449 - 918,44  
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 مخاطر اإلئتمان

ه مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة. إن جميع أنشطة إلتزاماتتتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب
المالية المقتناة من قبل الشركة، عقود التأمين الخاصة بالشركة داخل المملكة العربية السعودية. بالنسبة لكافة فئات الموجودات 

 فأن مخاطر اإلئتمان القصوى للشركة تمثل القيمة الدفترية المفصج عنها في القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز المالي.
 

القائمة تقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود لإلئتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة 
القيمة على أساس كل حالة على حدة.  هبوطمن أجل الحد من تعرض الشركة للديون المعدومة. تقوم اإلدارة بتقدير مخصص 

باإلضافة الى تحديد المخصصات، تقوم الشركة أيضاً بتكوين مخصص إضافي للمحفظة، يتم تقديره على أساس جماعي استنادا 
وتسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألطراف األخرى من خالل  ،قبضإلى أعمار أقساط التأمين مستحقة ال

 اإلحتفاظ بودائع لدى البنوك ذات سمعة جيدة.
 

يتم وضع إعادة التأمين مع أطراف تتمتع بتصنيف ائتماني جيد ويتم منع تركز الخطر بإتباع السياسات والحدود المقترحة لجميع 
تقوم اإلدارة بتقييم  .االدارة. إن هذه الحدود تخضع للفحص بشكل اعتيادي. في كل تاريخ للتقريراالطراف من اعضاء مجلس 

مدى الكفاءة اإلئتمانية لشركات إعادة التأمين وعلى أساسها يتم تحديث استراتيجيات التعامل مع هذه الشركات و التأكد من البدل 
 المناسب للخفض.

 

 مان على عناصر قائمة المركز المالي: الجدول أدناه يبين أقصى خطر لإلئت
 

م2020  م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي عمليات التأمين

 26,834 47,892 النقد وما في حكمه
 258,282 148,318 ودائع ألجل

 83,320 38,900 اقساط تأمين مدينة، صافي
 18,530 10,000 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

مدينة لمعيدي التأمين، صافيذمم   1,996 2,887 
 18,580 42,047 ذمم مدينة أخرى

 21,018 32,692 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 321,845 429,451 

 

م2020  م2019   
 ألف لاير سعودي ألف لاير سعودي عمليات المساهمين

 2,927 111,354 النقد وما في حكمه
 100,201 - ودائع الجل

 186 185 ذمم مدينة أخرى
 18,449 4,983 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 116,522 121,763 
 

 مخاطر السيولة

 ها المالية.إلتزاماتتتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة ب
 

ها حال نشوئها. إلتزاماتمتطلبات السيولة على أساس شهري، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بيتم مراقبة 
شهراً من تاريخ التقرير، فيما عدا  12جميع الموجودات والمطلوبات المالية يتوقع لها أن تتحقق وتسدد، على التوالي خالل 

(، والموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، والمتوقع أن 15دات )أنظر إيضاح الوديعة النظامية، والتي ليس لها محد
 يحتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها كما تم اإلشارة إليها في مخاطر سعر العمولة. جميع المطلوبات المالية ليست مرتبطة بفوائد.

 
التعاقدية المتوقعة  لتزاماتللشركة وذلك على أساس اإليلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية 

المتبقية. بالنسبة لمطلوبات عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين ، تحدد تواريخ االستحقاق على أساس التوقيت الزمني المقدر 
تخضع لإلشعار كما لو كان سيتم تقديم لصافي التدفقات النقدية من المطلوبات التي تم اثباتها. يتم التعامل مع عمليات السداد التي 

 إشعار على الفور.
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 )تتمة( مخاطر السيولة

 

 

 

  

م2020ديسمبر  31كما في   م2019ديسمبر  31كما في    

 

 

 

 أقل من سنة

أكثر من 
 سنة

 

 المجموع

 

 أقل من سنة

 

 أكثر من سنة

 

 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

لاير ألف 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       عمليات التأمين -الموجودات 

 26,834 - 26,834  47,892 -  47,892 النقد وما في حكمه  

 258,282 - 258,282  148,318 -  148,318 ودائع ألجل

  86,207 -  86,207  40,896 -  40,896 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين لير 
 21,858 - 21,858  23,270 -  23,270 المكتسبة 

 8,745 - 8,745  20,910 -  20,910 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة لير 
 12,273 - 12,273  11,782 -  11,782 المبلغ عنها

 44,456 18,530 25,926  113,021 81,360   31,661 االستثمارات 

  458,655  18,530  440,125  406,089 81,360 324,729 مجموع الموجودات

 م2019ديسمبر  31كما في  م2020ديسمبر  31كما في  

 

 

 

 أقل من سنة

أكثر من 
 سنة

 

 المجموع

 

 أقل من سنة

 

 سنة أكثر من

 

 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       عمليات التأمين -المطلوبات 

 13,943 - 13,943 13,522 - 13,522 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين  

 7,811 - 7,811  7,037 -  7,037 ذمم معيدي تأمين دائنة 

 19,715 - 19,715  23,661 -  23,661 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 38,953 - 38,953  27,754 -  27,754 مطالبات تحت التسوية

 130,586 - 130,586  121,706 -  121,706 مطالبات متكبدة لير مبلغ عنها

 9,782 - 9,782    - -    - إحتياطي عجز أقساط تأمين

 6,259 - 6,259  3,096 -  3,096 احتياطيات فنية أخرى 

 14,535 - 14,535  15,149 -  15,149 توزيع فائض مستحق

 241,584 - 241,584  211,925 -  211,925 مجموع المطلوبات والفائض
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 مخاطر السيولة )تتمة(

 

 

 

 

 

  

م2020ديسمبر  31كما في   م2019ديسمبر  31كما في    

 

 

 

 أقل من سنة

أكثر من 
 سنة

 

 المجموع

أقل من 
 سنة

أكثر من 
 سنة

 

 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       عمليات المساهمين -الموجودات 

 2,927 - 2,927  111,354    -  111,354 النقد وما في حكمه  

 73,934 53,087 20,847  55,853   32,652   23,201 االستثمارات 

 37,500 37,500 -  37,500    37,500 - وديعة نظامية

 3,328 3,328 -  3,668    3,668 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 117,689 93,915  23,774  208,375   73,820   134,555 مجموع الموجودات

 م2019ديسمبر  31كما في  م2020ديسمبر  31كما في  

 

 

أقل من 
 سنة

أكثر من 
 سنة

 

 المجموع

 

 أقل من سنة

أكثر من 
 سنة

 

 المجموع

ألف لاير  
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

ألف لاير 
 سعودي

       عمليات المساهمين -المطلوبات 

عائد عموالت مستحقة الدفع إلى البنك 
 المركزي السعودي    

668,3  - 668,3  328,3  - 328,3  

668,3 مجموع المطلوبات والفائض  - 668,3  328,3  - 328,3  
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 دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين   - 32

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تجميعها للتوافق مع عرض السنة الحالية. هذه التغييرات تم تلخصيها كما هو 

 موضج أدناه، كانت بشكل أساسي للتوافق مع متطلبات البنك المركزي السعودي: 

 

  لي، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية في القوائم المالية، في السابق قائمة المركز الما 2كما تم اإلفصاح في إيضاح

ً لعرض قائمة المركز  تم عرضها بشكل منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين والتي تم دمجها معا

 المالي، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. 

  عرضها بشكل منفصل في قائمة المركز أن المبلغ "المستحق إلى / من" عمليات التأمين وعمليات المساهمين التي سبق

 )أ((. 30المالي، واألن يتم إستبعادها )اإليضاح 

  بين عمليات المساهمين وعمليات التأمين وعرضها بشكل منفصل  90/10حصة فائض عمليات التأمين مقسومة بنسبة

 )ب((. 30يتم عرضها كمصروف في قائمة الدخل )اإليضاح 
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"على أنه جائحة اعترافاً بانتشممممماره 19-كوفيدحة العالمية تفشمممممي فيروس كورونا "م، أعلنت منظمة الصممممم2020مارس  11في 
السمممممممريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشمممممممي أيضممممممما على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية 

اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات إلحتواء انتشار الفيروس. قامت المملكة العربية السعودية على وجه  .السعودية
 الخصوص بإلالق الحدود، وأصدرت المبادئ التوجيهية للتباعد اإلجتماعي واإللالق وحظر التجول على مستوى الدولة.

 
حيث تعمل الشممركة وما يترتب على ذلك من تعطل لألنشممطة  ية السممعوديةالمملكة العربفي  19-اسممتجابة إلنتشممار فيروس كوفيد

، قامت إدارة الشممركة بتقييم تأثيراتها االسممتباقية على عملياتها واتخذت سمملسمملة من السممعودي سمموقإلجتماعية واإلقتصممادية في الا
 اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:

 

 األوسع حيث تعمل صحة وسالمة موظفيها والمجتمع -
 

 استمرارية األعمال في جميع أنحاء المملكة وضمان أنها محمية وسليمة -
 

كما هو الحال مع أي تقدير، فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام هامة وتطور سمممريع للوضمممع والشمممكوك المحيطة 
لك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة اإلقتصمممممادية لير المؤكدة هو بمدة وشمممممدة الوباء، وبالتالي، قد تكون النتائج الفعلية مختلفة عن ت

 تقييم تقديري، وسوف تستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرتبط به بشكل منتظم.

 
 االحتياطيات الفنية الطبية

العالج الطبي لكل من المواطنين السمممعوديين والوافدين قد  بناء على تقييم اإلدارة، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف 
 ً في المطالبات الطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج  سمماعد في الحد من أي تأثير سمملبي. خالل اإللالق، شممهدت الشممركة انخفاضمما

 االختيارية ولير المزمنة بشكل رئيسي( مما أدى إلى انخفاض المطالبات. 

  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 
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 اإلحتياطيات الفنية للمركبات

م لجميع شركات 2020مايو  8")تعميم(" بتاريخ  189، أصدر البنك المركزي السعودي مرسوم رقم 19-استجابة لجائحة كوفيد

تأمين لتمديد التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين األمور األخرى المتعلقة بقطاع التأمين، يوجه التعميم جميع شركات ال

فترة صمممالحية جميع وثائق التأمين على المركبات القائمة للبيع بالتجزئة لمدة شمممهرين باإلضمممافة إلى توفير تغطية إضمممافية لمدة 

 .شهرين لجميع وثائق مركبات التجزئة الجديدة المكتتبة في لضون شهر واحد من هذا التعميم
 

االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية ولخصممت إلى أن الشممركة تعتبر  ناقشممت اإلدارة، باالشممتراك مع الخبير

تمديد شمممممهرين في فترة صمممممالحية وثائق تأمين المركبات كوثائق تأمين جديدة وتسمممممجيل احتياطي عجز في األقسممممماط بناء على 

 .المطالبات المتوقعة لفترة شهرين إضافيين
 

شهراً كتأثير على  12للتعميم أعاله، يتم اكتساب القسط على مدى وفقاً الجديدة للسيارات الصادرة بالنسبة لوثائق البيع بالتجزئة 

 م.2020ديسمبر  31شهراً ال تعتبر هامة من قبل اإلدارة للسنة المنتهية في  14األرباح خالل فترة التغطية. حيث أن 
 

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أحد  19ئحة كوفيد لسياستها المحاسبية بسبب جاوفقاً قامت الشركة بإجراء تقييم 

قيمتها. وتشمل هذه العوامل، مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدر  هبطتاألصول المالية أو مجموعة من األصول المالية قد 

أو إعادة تنظيم مالي أخر، وما إلى   أو المدين، أو التخلف أو التأخر في السمممداد، واحتمال دخول المصمممدر أو المدين إلى اإلفالس

 ذلك. 
 

شركة أن جائحة كوفيد ستنادا إلى هذه التقييمات، تعتقد ال سنة  19-ا شركة ل لم يكن لها أي آثار جوهرية على النتائج المبلغ عنها لل

 .م. وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

 

 أرقام المقارنة  - 34

وفقاً رأت اإلدارة خالل السمممممنة أنه يجب عمل بعض التعديالت المطلوبة على القوائم المالية للسمممممنوات السمممممابقة وقامت بتعديلها 

 لذلك، كما هو مفصل أدناه:

 104م: 2018م )2019ديسممممبر  31مليون لاير سمممعودي في  102,9تم إعادة تصمممنيف بعض الودائع قصممميرة األجل بقيمة  -

 كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى ودائع ألجل. اً سعودي( المصنفة سابقمليون لاير 

ستثماري بمبلغ  - ستثمار في صندوق ا سمبر  31مليون لاير سعودي في  8,3تم إعادة تصنيف ا  21,96: م2018) م2019دي

ً مليون لاير سعودي( كان مصنف ً سابق ا  إلى استثمارات مدرجة في قائمة الدخل.كاستثمار محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق  ا
 

 لم يكن للتعديالت أعاله تأثير جوهري على أرقام المقارنة في قائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية. 
 

ة باإلضمممافة إلى ذلك، تم إعادة تصمممنيف بعض أرقام السمممنة السمممابقة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدي

 لتتوافق مع عرض السنة الحالية.
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