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  المحترمين   ي إلى السادة مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاون  المستقلينالحسابات تقرير مراجعي 

  (شركة مساهمة سعودية) 
 

  رأي ال

الدخل  وائم ، وق٢٠٢٠ديسمبر  ٣١("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في  للشركة المتحدة للتأمين التعاونيلقد راجعنا القوائم المالية 
السياسات بما في ذلك ة، يضاحات حول القوائم المالي اإلك التاريخ، ووالتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذل لكيةلتغيرات في حقوق الماوالدخل الشامل و

  المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى. 
 

وأداءها  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في  جوانببصورة عادلة، من جميع ال عرضن القوائم المالية المرفقة ت إفي رأينا، و
مالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات تها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير الالمالي وتدفقا

  ين القانونيين.الهيئة السعودية للمحاسب معتمدة من األخرى ال
 

  أساس الرأي 

ً مراجعتنا تمت  قسم  موضحة بالتفصيل في دة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير عتمالم للمراجعة لمعايير الدولية ل وفقا
ً مستقلون عن الشركة  نحن. الوارد في تقريرنا مراجعة القوائم المالية عنمسؤوليات المراجعين  لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة  وفقا

بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي وقد وفينا أيضاً للقوائم المالية،  جعتنابمرا ذات الصلةالعربية السعودية 
  رأينا. عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداءحصلنا 

 

  األمور الرئيسية للمراجعة 

لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية للسنة الحالية. وتم التطرق ، كانت المهني حكمناإن األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور التي، وفقاً ل 
    ال نبدي رأيا منفصال حول هذه األمور.وإلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند إبداء رأينا حولها، 

 
  نتقييم التزام المطالبات النهائي الناتج عن عقود التأمي

 
 تحت التسوية، بلغت قيمة إجمالي المطالبات ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في كما 

واالحتياطيات بما في ذلك المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها واحتياطي 
مليون لایر  ٢٧١٫٨عجز أقساط التأمين واالحتياطيات الفنية األخرى مبلغ 

  سعودي.
 

تستند  عقود التأمين درجة كبيرة من الحكم. التزاماتيتضمن تقدير 
لمطالبات المتكبدة والتي إلى أفضل تقدير للتكلفة النهائية لجميع ا  لتزاماتاال

لم تتم تسويتها في تاريخ التقرير، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، وكذلك تتضمن 
  تكلفة معالجة المطالبات ذات الصلة.

 
("خبير اإلدارة")  خارجيتستخدم الشركة بصورة أساسية خبير اكتواري 

. تم استخدام نطاق واسع من الطرق لتحديد لتزاماتم لها تقديراً لتلك االليقد
على عدد من االفتراضات الظاهرية  اعتمدتهذه المخصصات التي 

  والضمنية تتعلق بمبلغ التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.
 
نظًرا لعدم اليقين حول التقديرات وعدم الموضوعية بما في ذلك حاالت عدم 

المطالبات النهائية   التزاماتفي تقييم    ١٩-فيدلتأكد التي تسببت بها جائحة كوا
  الناتجة عن عقود التأمين، فقد اعتبرنا هذا أحد األمور الرئيسية للمراجعة.

 
(ج) حول القوائم المالية للسياسة المحاسبية المطبقة من ٣راجع اإليضاح 

واالفتراضات المحاسبية  (هـ) لألحكام والتقديرات٢قبل الشركة واإليضاح 
عقود  لتزاماتالمتضمنة في اإلثبات المبدئي والقياس الالحق ال الهامة

للحركة في المطالبات  ٢٢و ٢١و ١٣اإليضاحات أيضاً التأمين. راجع 
القائمة والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها واحتياطي عجز أقساط التأمين 

 واحتياطيات فنية أخرى.

  لية:إلجراءات التاقمنا بتنفيذ ا
 

   حول معالجة المطالبات وتكوين   قابيةوتقييم واختبار الضوابط الرفهم
  المخصصات.

  على المبالغ المسجلة لعينة من المطالبات  تفاصيلإجراء اختبارات
المبلغ عنها والمدفوعة؛ بما في ذلك مقارنة مبلغ المطالبات القائمة 

  ائمة.احتياطيات المطالبات القبمستندات المصدر المناسبة لتقييم تقييم 
  تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية خبير اإلدارة استناداً إلى مؤهالته

  وخبراته المهنية وتقييم استقالله.
 على أدلة مراجعة كافية لتقييم سالمة البيانات المستخدمة  حصلنا

مدى  عينةالا على أساس نكمدخالت في التقييمات االكتوارية، واختبر
ستخدمة من قبل خبير اإلدارة عند بات األساسية المالمطال بيانات دقة

تقدير المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها من خالل مقارنتها مع 
  السجالت المحاسبية وغيرها.

  التأكد من طرق اإلدارة وافتراضاتها عن طريق االستعانة بخبيرنا
توارية االكتواري الداخلي لمساعدتنا لفهم وتقييم الممارسات االك

تأكد حول التقرير الحصول على المكونة، و للشركة والمخصصات
  االكتواري الصادر عن خبير اإلدارة من خالل القيام بما يلي:

o  تقييم ما إذا كانت منهجيات الشركة االكتوارية تتفق مع الممارسات
االكتوارية المتعارف عليها مع تلك الخاصة بالسنوات السابقة. قمنا 

  قات جوهرية؛ل على مبرر كاٍف ألي فروبالسعي للحصو
o  تقييم االفتراضات االكتوارية الرئيسية بما في ذلك معدالت

المطالبات وتكرر وشدة المطالبات المتوقعة. وقد قمنا بالتأكد من 
هذه االفتراضات من خالل مقارنتها مع توقعاتنا استناًدا إلى خبرات 

ا الخاصة بقطاع الشركة التاريخية، واألنماط الحالية ومعرفتن
   التأمين.

o  مراجعة مدى مالءمة أساليب ومناهج االحتساب إضافة إلى
  .الذ تم تنفيذهالمستخدمة وتحليل الحساسية  تاالفتراضا

 .تقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية 
 

  ١٥٦٥١ص.ب 
  ٢١٤٥٤ –جدة 

  المملكة العربية السعودية 
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   برايس وترهاوس كوبرز
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  ٢١٤٦٤جدة 
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  المحترمين  التعاوني تحدة للتأمين إلى السادة مساهمي الشركة الم مراجعي الحسابات المستقلين تقرير  
  (شركة مساهمة سعودية) (تتمة) 

 

  األمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)
 

  القيمة الدفترية للشهرة
 

مليون لایر  ٧٨٫٤، لدى الشركة شهرة بمبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
سعودي، والتي نشأت بموجب االستحواذ على عمليات التأمين لشركة يو 

في المملكة العربية السعودية اعتباًرا  (م)البحرين ش.م.ب.سي إيه للتأمين 
  .٢٠٠٨ديسمبر  ٣١من 

 

"، يتوجب صولفي قيمة األ الهبوط " ٣٦وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
على المنشأة اختبار الشهرة المستحوذ عليها في تجميع المنشآت لتحديد 

ذا كان هناك أي مؤشر في القيمة سنوًيا على األقل بغض النظر عما إ  هبوطال
  في القيمة. هبوطعلى ال

 

تتم مراقبة الشهرة من قبل اإلدارة على مستوى وحدة توليد نقد واحدة (كونها 
 ٣١في القيمة كما في تقييم للهبوط الشركة نفسها). نفذت اإلدارة عملية 

فيما يتعلق بالشهرة عن طريق تحديد القيمة القابلة لالسترداد   ٢٠٢٠ديسمبر  
على قيمة االستخدام المشتقة من نموذج التدفقات النقدية المخصومة،  بناءً 

دتها إدارة الشركة. لم تحدد هذه العملية والتي كانت مبنية على خطة عمل أع
  جة لإلثبات.في القيمة بحا هبوطأي خسارة 

 

ً استعانت أ في قيمة  للهبوطاإلدارة بخبير خارجي إلجراء تقييم مفصل  يضا
  لخبير.خطة العمل التي شاركها ا الشهرة على أساس

 
قيمة الشهرة الذي قامت به اإلدارة يمثل أمر رئيسي   هبوطاعتبرنا أن اختبار  

فقًا لقيمة للمراجعة نظًرا ألن تقييم القيمة القابلة لالسترداد للشهرة و
االستخدام هو أمر معقد ويتطلب حكًما كبيًرا من جانب اإلدارة. إن العناصر 

  طلب إبداء أحكام من اإلدارة هي على النحو التالي:الهامة التي تت
 

االفتراضات المتعلقة بالظروف االقتصادية المتوقعة، وخاصة النمو   )أ
  السوق الذي تتعلق به عمليات التأمين. في

النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ومعدل النمو طويل األجل   )ب
  ومعدل الخصم المستخدم في نموذج قيمة االستخدام.

 

) حول القوائم المالية للسياسة المحاسبية واإليضاح ج ج(٣راجع اإليضاح 
واالفتراضات المحاسبية الهامة المطبقة (هـ) لألحكام والتقديرات ٢

   لإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية. ٢٤واإليضاح 

 
 

ي قيمة تقييم اإلدارة المتعلق باالنخفاض فبتنفيذ اإلجراءات التالية بشأن قمنا 
  الشهرة:

 

  اإلدارة، استناداً إلى موهالته  خبيرتقييم كفاءة وقدرات وموضوعية
 وخبراته المهنية وتققيم استقالله.

 
  تقييم المنهجية المستخدمة من قبل اإلدارة لتحديد القيمة القابلة

لالسترداد بناًء على قيمة استخدام وحدة توليد النقد ومقارنتها بالمنهجية 
قة . اختبرنا أيًضا الد٣٦معيار المحاسبة الدولي رقم  المطلوبة في

  الحسابية للنموذج والتكامل المنطقي للحساب األساسي في النموذج.
 

  المستخدمة في عملية حساب قيمة اختبار دقة وارتباط المدخالت
وتقييم معقولية خطة العمل مقارنة بالنتائج التاريخية للشركة االستخدام  

  ازنات.وأدائها وفقاً للمو
 

  حسابات قيمة االستخدام مراجعة المنهجية المطبقة التي تقوم عليها
واستخدام االفتراضات الرئيسية، بما في ذلك معدالت الخصم 

  ومعدالت النمو النهائية.
 

  إشراك خبير التقييم الداخلي لدينا للمساعدة في فحص منهجية عمليات
ل الخصم ومعدل احتساب قيمة االستخدام وتقييم مدى معقولية معد

  النمو طويل األجل المستخدم.
 

 تحليالت الحساسية على االفتراضات الرئيسية، وهي أساًسا  مراجعة
معدل النمو النهائي ومعدل الخصم، من أجل تقييم األثر المحتمل 

  لمجموعة من النتائج المحتملة.
 

لمالية كما قمنا بمراجعة مدى كفاية ومالئمة اإلفصاحات المدرجة في القوائم ا
  في القيمة. هبوطلتحري احتمال الالمرفقة فيما يتعلق باختبار الشهرة 

 
  المعلومات األخرى  

 
، بخالف القوائم ٢٠٢٠إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتألف المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة لسنة  

  . ومن المتوقع توفر التقرير السنوي لنا بعد تاريخ تقرير المراجعين هذا.حولهاالمالية وتقرير المراجعين 
 

  .ستنتاجشكل من أشكال اال ولن نبدي أي ولم ائم المالية المعلومات األخرى، رأينا حول القو وال يغطي
 

اله، وعند قراءتها نأخذ بعين االعتبار ما إذا كانت وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة أع
تبدو لقوائم المالية أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها خالل عملية المراجعة، أو خالفاً لذلك االمعلومات األخرى ال تتوافق بصورة جوهرية مع 

  . انها محرفة بشكل جوهري
 

  ا، فإنه يتعين علينا إبالغ المكلفين بالحوكمة بذلك.د تحريف جوهري فيهإذا تبين لنا وجو ،معلومات األخرىوعندما نقرأ ال
 
   



  

      

  
  إلى السادة مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المحترمين  الحسابات المستقلينمراجعي تقرير  

  (تتمة) (شركة مساهمة سعودية) 
  

  مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 
 

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومتطلبات ة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية رة مسؤولإن اإلدا
من التحريفات  لشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية خاليةل ساسينظام الشركات والنظام اال

  الجوهرية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ.
 

عن األمور المتعلقة   -عند الضرورة    -واإلفصاح    كمنشأة مستمرةالمالية، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار  عند إعداد القوائم  
  بخالف ذلك. واقعيدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها أو عدم وجود بديل باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تنو اإل

 
  مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.(وهو مجلس اإلدارة) لمكلفين بالحوكمة إن ا

 
  مسؤوليات المراجعين حول مراجعة القوائم المالية 

 
نت ناتجة عن غش أو خطأ، خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كال حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقو 

القيام بها وفقاً وإصدار تقرير المراجعين الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم 
عند وجوده. يمكن أن تنتج التحريفات من غش أو الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري  لمعايير المراجعة  

دمون بناًء خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخ
  هذه القوائم المالية. على

 
لمهني ونحافظ على  وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم ا

  الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:نزعة 
 

  القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة فات جوهرية في  تحديد وتقييم مخاطر وجود تحري
هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش 

الغش على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة  أ حيث قد ينطوييعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخط
  الداخلي. 

 

  الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي
  ية للشركة. حول فعالية أنظمة الرقابة الداخل

 

 ييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة. تق  
 

 عدم إذا كان هناك    استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما
. وإذا توصلنا إلى كمنشأة مستمرةتأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبير حول قدرة الشركة على االستمرار  

إذا كانت هذه  وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا
وف اإلفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظر

  المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة في أعمالها. 
 

  ديد ما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت واألحداث ذات اإلفصاحات، وتح تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك
  العالقة بطريقة تحقق العرض العادل. 

 
بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه  -من بين أمور أخرى  -نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة 

  الداخلي التي نكتشفها خالل مراجعتنا. ي نظام الرقابةقصور هامة ف 
 

بجميع العالقات واألمور كما نقدم للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية المناسبة المتعلقة باالستقالل، ونقوم بإبالغهم 
  إن لزم األمر.ية لها سبل الحماونا، األخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالل

 

 
 
 
 
 
   



 المحترمين   إلى السادة مساهمي الشركة المتحدة للتأمين التعاوني  مراجعي الحسابات المستقلين  تقرير
 (تتمة) (شركة مساهمة سعودية) 

 مسؤوليات المراجعين حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك األمور التي كانت لها أهمية كبيرة خالل عملية مراجعة القوائم المالية للسنة ين من بين األمور التي نقوم بإبالغ المكلف
نه أو إذا قررنا الحالية ولذلك هي األمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه األمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات اإلفصاح العام ع

أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يؤدي الى  -نادرة جداً ت في حاال -
 نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا اإلفصاح.

  البسام وشركاؤه 
 ) محاسبون قانونيون(

برايس وترهاوس كوبرز 
 ) محاسبون قانونيون(

 مفضل عباس علي  إبراهيم أحمد البسام 
  محاسب قانوني 

  ٣٣٧ترخيص رقم 
   محاسب قانوني

 ٤٤٧ترخيص رقم 
٢٠٢١مارس  ٣١
  هـ١٤٤٢شعبان  ١٨

 جدة، المملكة العربية السعودية 



















  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لمنتهية في للسنة ا

١٣  

 

  عامة .١
 

  ٤٠٣٠١٧٩٩٥٥سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ("الشركة"") هي شركة مساهمة  
. يقع المركز الرئيسي للشركة في مركز المخمل (الطابق األول والرابع)، شارع األمير سعود ٢٠٠٨يونيو  ٦هـ الموافق ١٤٢٩جمادى الثاني  ٦بتاريخ 

  العربية السعودية.المملكة  ٢١٤٢٢جدة  ٥٠١٩الفيصل، حي الخالدية ص.ب 
 

ربيع الثاني  ٢٩إعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها في المملكة العربية السعودية. في وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة أعمال التأمين 
) من البنك المركزي السعودي ("ساما")، وهو صالح حالًيا ١٩/٢٠٠٨١٢الترخيص رقم: (ان ام تي/  )، حصلت الشركة على٢٠٠٨مايو    ٥هـ (الموافق  ١٤٢٩
يناير   ١ت الشركة أعمالها في  لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. بدأ  ٢٠٢١أغسطس    ٩هـ الموافق  ١٤٤٢ذو الحجة    ٣٠حتى  

  م. ٢٠٠٩
 

هـ، تلقت الشركة موافقة ساما فيما يتعلق بطلب الشركة إلغاء رخصة إعادة التأمين. ومن تاريخ موافقة ١٤٤١جمادى الثاني    ١٧الموافق    ٢٠٢٠فبراير    ١١في  
  ساما، لم تقم الشركة بمزاولة أعمال إعادة التأمين.

 

  يتم توزيع الفائض الناتج عن عمليات التأمين على النحو التالي:وفقًا للنظام األساسي للشركة، 
 

     ٪٩٠  تحويل إلى عمليات المساهمين
     ٪١٠  تحويل إلى عمليات التأمين

 ١٠٠٪      
 

  في حالة وجود عجز ناتج عن عمليات التأمين، يتم تخصيص كامل العجز وتحويله كامًال إلى عمليات المساهمين.
 

ساما، تقترح الشركة توزيع، شريطة موافقة ساما، صافي الفائض السنوي لحاملي وثائق التأمين مباشرةً الصادرة عن التنفيذية الالئحة من  ٧٠وفقًا للمادة رقم 
  إلى حاملي وثائق التأمين كدفعة واحدة وفقًا للمعايير التي حددها مجلس اإلدارة.

 

  أسس اإلعداد .٢
 

  بيان االلتزام  )أ(
 

عتمدة من قبل الهيئة ذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المأعدت ه
   ودية").السعودية للمحاسبين القانونيين (يُشار إليها بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السع

 

  أسس العرض والقياس  )ب(
 

والتزامات منافع  المتاحة للبيعتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات 
متوقعة. ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة الموظفين المحددة التي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان ال

ودائع قصيرة األجل، باستخدام التصنيف المتداول/ غير المتداول. ومع ذلك، سيتم تصنيف األرصدة التالية بشكل عام على أنها متداولة: النقد وما يماثله، وال
ن من أقساط التأمين غير المكتسبة وتكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة وفائض خسارة بالصافي، وحصة معيدي التأمي - أقساط التأمين وإعادة التأمين المدينةو

ات ومطلوبات أقساط تأمين مؤجلة ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ومبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين وأرصدة معيدي تأمين دائنة ومستحق
عادة تأمين غير مكتسبة ومطالبات قائمة ومطالبات متكبدة غير المبلغ عنها واحتياطي عجز أقساط التأمين ، وعمولة إأقساط التأمين غير المكتسبةأخرى و

  يذكر خالف ذلك.واحتياطيات فنية أخرى وضريبة الدخل مستحقة الدفع. عموماً يتم تصنيف كافة بنود القوائم المالية األخرى على أنها غير متداولة ما لم 
 

الصادرة   بعرض قائمة المركز المالي على نطاق واسع بحسب ترتيب سيولتها. طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية "الالئحة التنفيذيةتقوم الشركة  
طلوبات واإليرادات عن ساما"، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية منفصلة لـ "عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". وفقًا لذلك، يتم تسجيل الموجودات والم

قبل اإلدارة  والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط. يتم تحديد المصاريف من العمليات المشتركة والموافقة عليها من
  المساهمين.وأعضاء مجلس اإلدارة. تحتفظ الشركة بالحيازة الفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات 

 

الذي تم تقديمه كمعلومات   ٣٣تم عرض قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين في االيضاح  
لوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة مالية تكميلية، ولاللتزام بمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة بموجب اللوائح التنفيذية لساما، وغير المط

بعمليات التأمين في المملكة العربية السعودية. تتطلب اللوائح التنفيذية لساما فصًال واضًحا بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة 
   وعمليات المساهمين.

 

الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات عند إعداد القوائم المالية على مستوى 
 الدمج. إن السياساتالتأمين وعمليات المساهمين. إن األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غير المحققة، إن وجدت، يتم حذفها بالكامل أثناء 

  المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظل الظروف المماثلة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لمنتهية في للسنة ا

١٤  

 
 

  (تتمة) –أسس اإلعداد   .٢
 

  العملة الوظيفية وعملة العرض  )ج(
وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة باللایر السعودي يتم عرض هذه القوائم المالية باللایر السعودي، وهو العملة الوظيفية 

  إلى أقرب ألف، ما لم يذكر غير ذلك.
 

  السنة المالية  )د(
  ديسمبر. ٣١تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 

 
 

  أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة(هـ)  
استخدام تقديرات وأحكام تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات  يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة

رات واألحكام مبنية على المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل السنة المالية. وبالرغم من أن هذه التقدي
  المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة، فإن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقديرات. أفضل

 

وقع أن تكون معقولة يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمت
  حسب الظروف.

 

األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير تمت إعادة تقييم عند إعداد هذه القوائم المالية، 
حول هذه القوائم المالية.  ٣٥الع على اإليضاح . لمزيد من التفصيل، يرجى االط١٩-على خلفية جائحة كوفيد المؤكدة بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر

  تواصل اإلدارة تقييم الوضع وستعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات التقرير المستقبلية.
 

  فيما يلي التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة في إعداد هذه القوائم المالية:
 

  ب عقود التأمينااللتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموج  )١
 

هناك العديد من مصادر إن تقدير المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية بالنسبة للشركة. 
المطاف لقاء هذه المطالبات. يتم إجراء التقديرات في نهاية سنة عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية 

قدير مطلوبات المطالبات غير التقرير للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة المبلغ عنها والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها. يتم ت
ات للحاالت الفردية المبلغ عنها إلی الشرکة. في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة المدفوعة المبلغ عنها باستخدام مدخالت التقييم

رجات السابقة للتأكد من كفايتها وإجراء تغييرات على المخصص. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى وضع افتراضات هامة حول عدة عوامل تتضمن د
تي وعدم تأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقّدر المطالبات ال أحكام هامة ومتفاوتة

الهندسية. و تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حدة. تقوم شركات تسويات خسائر مستقلة بتقدير المطالبات العقارية
نوي. كما يتم تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة على أساس شهري، والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها على أساس ربع س

 ٣١تياطيات الفنية األخرى، كما في التحقق من مخصص المطالبات القائمة وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها واحتياطيات عجز أقساط التأمين واالح
  ديسمبر من قبل خبير اكتواري مستقل.

 
ركز المالي، والذي وقع إن المخصص للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها الحقًا لتاريخ قائمة الم

لمالي. إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير التكلفة للمطالبات المدرجة وللمطالبات المتكبدة غير فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز ا
ريخ التقرير باستخدام المبلغ عنها يتمثل في استخدام الطرق السابقة لتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات المستقبلية. يتم احتساب االلتزام في تا

ير العكسي. في وعة من أساليب عرض المطالبات اإلكتوارية القياسية، بناًء على البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تشتمل على هامش للتغمجم
يتم خصم هذه المخصصات للقيمة كل فترة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص. ال  

  الزمنية للمال.  
 

تواريين لتحديد يتم استخدام نطاق واسع من الطرق مثل طريقة تشين الدر، وطريقة بورنهوتر فيرغسون، وطريقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبراء االك
يل التكلفة لكل عضو لكل سنة بالنسبة لخط التأمين الطبي. تشتمل هذه الطرق هذه المخصصات. كما استخدم الخبير االكتواري النهج القطاعي بما في ذلك تحل

  على عدد من افتراضات صريحة أو ضمنية والمتعلقة بقيم التسوية المتوقعة لها وأنماط تسوية المطالبات.
 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  حات حول القوائم الماليةإيضا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٥  

 

  (تتمة) –أسس اإلعداد   .٢
 

  (تتمة) –أحكام وتقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة   (هـ)
 

  االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع   )٢
 

انخفاض دائم أو جوهري في القيمة العادلة للموجودات المالية بأقل من تكلفتها. إن تحديد ما إذا كان تحدد الشركة االستثمارات المتاحة للبيع إذا كان هناك 
٪ من التكلفة األصلية جوهريًا ٣٠شهراً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض بنسبة    ١٢االنخفاض دائماً أو جوهرياً يتطلب حكًما. تعتبر السنة التي تتكون من  

هذا الحكم، تقيّم الشركة التقلبات العادية في سعر السهم، الخاصة بأدوات حقوق الملكية والصناديق المشتركة باإلضافة لعوامل   شركة. عند إصداروفقاً لسياسة ال
  .ةغيليوالتشأخرى، والوضع المالي للشركة المستثمر فيها وأداء الصناعة والقطاعات والتغيرات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية التمويلية 

 
تلك وفي حالة استثمارات الصكوك المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة على أساس فردي بتقدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة 

ض في القيمة يمثل الخسارة التراكمية الموجودات استناداً إلى نفس المعايير المتبعة بشأن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن المبلغ المثبت لالنخفا
  قائمة الدخل.التي تقاس على أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات سبق إثباتها في 

 
  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة  )٣

 
ند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة ع

سداد من مؤشرات األصلية للذمم المدينة. تعتبر الصعوبات المالية الكبيرة للمدين وإمكانية إفالسه أو إعادة هيكلته مالياً وكذلك العجز والتخلف عن ال
ة. تتعرض الشركة للنزاعات مع معيدي التأمين واحتمالية حدوث حاالت تخلف عن السداد. تراقب الشركة على أساس ربع االنخفاض في قيمة الذمم المدين

  سنوي تطور النزاعات مع معيدي التأمين وقوتهم.
 

  تكاليف اقتناء مؤجلة  )٤
 

ويتم إطفاءها في قائمة الدخل على مدى فترة تغطية الوثيقة ذات  يتم تسجيل بعض تكاليف الشراء المتعلقة ببيع وثائق التأمين المسجلة كتكاليف شراء مؤجلة
 ضاالنخفاتطلب ذلك الصلة. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد ي

  في قائمة الدخل.إضافية في القيمة و/ أو مشطوبات 
 

  عمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسةاأل  )٥
 

ويتم تحديد هذه  تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لممتلكاتها ومعداتها وموجوداتها غير الملموسة لغرض احتساب االستهالك/اإلطفاء.
وجودات أو التآكل والتلف. وتقوم اإلدارة بفحص القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوياً ويتم تعديل التقديرات بعد األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع للم

  نفقات االستهالك / اإلطفاء المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.
 

  التأمين أقساط عجز احتياطي  )٦
 

رة المتوقعة تقدير احتياطي عجز أقساط التأمين حساس للغاية لعدد من االفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية. وهي تستند إلى نسبة الخسا إن
 االكتواريشركة والخبير لل االكتواري. للوصول إلى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الفريق بها المكتتب وثائق التأمينللجزء غير المنتهي من مخاطر 
عجز تطبيقها على أساس شهري، والتأكد في نهاية السنة المالية، فيما إذا كان هناك أي حاجة الحتياطي  المتوقعالتأمين  أقساطالمستقل في عالقة المطالبات و

  .التأمين أقساط
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية  )٧
 

على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة  المالية المتداولة في األسواق النشطة في تاريخ التقريرتحدد القيمة العادلة لألدوات 
  اطر المتشابهة.ط والمخالمقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشرو

 

وفي هذه الحاالت، يتم تقدير يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشطة أو التي ال تتوفر لها أسعار مدرجة باستخدام أساليب التقييم. 
دام النماذج. وعندما تكون معلومات السوق التي يمكن رصدها غير القيم العادلة من المعلومات التي يمكن رصدها فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخ

، يتم تقييمها ومراجعتها متوفرة، يتم تقديرها بناء على االفتراضات المناسبة. وعند استخدام أساليب التقييم (على سبيل المثال، النماذج) لتحديد القيم العادلة
ً من قبل أفراد مؤهلين ومستقلين عن الذين قام وا بتعيينهم. يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها، وتتم معايرتها للتحقق من أن المخرجات تعكس دوريا

طر االئتمان البيانات الفعلية وأسواق السوق المقارنة. وإلى أقصى مدى عملي، تستخدم النماذج بيانات يمكن رصدها فقط، أما المجاالت األخرى مثل مخا
  شركات األخرى) فإن التقلبات واالرتباطات تستدعي قيام اإلدارة بإجراء تقديرات.(مخاطر االئتمان للشركة ولل

 
 
 
 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  حات حول القوائم الماليةإيضا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٦  

 
  (تتمة) –أسس اإلعداد  .٢

 

  (تتمة) –أحكام وتقديرات وأحكام محاسبية مؤثرة  (هـ) 
 

  االستمرارية   )٨
 

٪ من رأس ٢٢، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠هـ، أعلنت الشركة في تداول أنه في  ١٤٤٢ربيع األول    ٢٢الموافق    ٢٠٢٠نوفمبر    ٨في  
  ٪).١٦: ٢٠١٩٪ من رأس مالها (٢٧، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مالها. كما في 

 

لها تدفق نقدي تشغيلي مليون لایر سعودي) وكان    ٧٫٥٤: صافي أرباح  ٢٠١٩مليون لایر سعودي (  ٤٣٫٨٨خالل السنة، تكبدت الشركة صافي خسارة بمبلغ  
على ثقة وهي الشركة خطة عمل إدارة سلبي. أثارت هذه الظروف حالة من عدم التأكد بشأن قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها. ومع ذلك، فقد أعدت 

المنظور في ظل سياق األعمال االعتيادية وهي مقتنعة من أن االستراتيجية ستؤدي إلى نتائج إيجابية، وتعتقد أن عمليات الشركة سوف تستمر في المستقبل 
  بأن أسس االستمرارية إلعداد القوائم المالية مناسب. وبناًء عليه، تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية بما في ذلك الشهرة  )٩
 

تقرير أو أكثر تكراراً، إذا ما وجدت أحداث أو تغيرات في الظروف، بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض تقوم المجموعة في تاريخ كل 
بتقدير  الموجودات النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص انخفاض القيمة لألصل سنويا، تقوم المجموعة

لالسترداد لالسترداد لألصل. بالنسبة للشهرة، تقوم الشركة سنويًا باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة. القيمة القابلة  المبلغ القابل
لفردي، ما لم يكن األصل ال يولد هي القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد، أيهما أعلى، ناقًصا تكلفة البيع، وقيمتها قيد االستخدام، ويتم تحديدها لألصل ا

عن الموجودات أو المجموعات األخرى. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة  تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير
ر القيمة من االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. ولتقدي

صل. وعند تحديد المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لأل
ب مثل األسعار التي يمكن رصدها، وفي حال عدم وجودها، تستخدم األسعار التقديرية للموجودات القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، يستخدم مصدر مناس

لمدخالت في اإليضاح المماثلة، وفي حال عدم وجودها يتم االعتماد على حساب التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة. تمت مناقشة تأثيرات هذه االفتراضات وا
  .٢٤رقم 

 
  ع الموظفين المحددةالتزامات مناف  ) ١٠

 

به في معيار المحاسبة يتم تحديد التزامات المنافع المحددة للموظفين من قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة على النحو الموصى  
خصم التدفقات النقدية الصادرة المقدرة باستخدام معدالت الفائدة   "منافع الموظفين". يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة من خالل  ١٩الدولي رقم  

  على أدوات الدين السيادية المقومة باللایر السعودي والتي لها فترات استحقاق تقارب التزامات المنافع المحددة للموظفين.
 

االكتواري باستخدام افتراضات مثل معدل الخصم والزيادات المستقبلية المتوقعة تعتمد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة على عدة عوامل يحددها الخبير 
م فحصها في في الرواتب ومعدالت الوفيات ودوران الموظفين وما إلى ذلك. تخضع هذه التقديرات لعدم التأكد بشكل كبير بسبب طبيعتها طويلة األجل ويت

  تاريخ كل تقرير مالي.
 

  السياسات المحاسبية الهامة .٣
 

العربية السعودية وتتوافق مع تتفق السياسات المحاسبية التي تطبقها الشركة إلعداد هذه القوائم المالية مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

قرير المالي المعدلة الجديدة والتفسيرات الصادرة والمعايير الدولية للت ٢٠١٩ديسمبر  ٣١تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

(أ)، والتي لم يكن لها أثر جوهري على المركز المالي أو األداء المالي  ٣عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي كما هو مذكور في اإليضاح 

   للشركة.
 

ما لم يُذكر خالف ذلك.بانتظام على جميع السنوات المعروضة إعداد القوائم المالية في السياسات المحاسبية المستخدمة ُطبقت 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  حات حول القوائم الماليةإيضا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٧  

 

  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة   .٣
 

  المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية وتعديالتها المطبقة من قبل الشركة  )أ(
 

المحاسبة الدولي، كما تم اعتمادها في المملكة العربية المعايير والتعديالت والمراجعات الجديدة التالية على المعايير الحالية، والتي صدرت عن مجلس معايير 
  ، وبالتالي تم تطبيقها من قبل الشركة، عند الضرورة:٢٠٢٠يناير  ١السعودية، وأصبحت سارية اعتباًرا من 

 

المعيار/
الوصفالتعديالت

سارية المفعول 
للسنوات التي تبدأ 

  في أو بعد
  ملخص التعديالت

تعديالت على معيار  
  ١المحاسبة الدولي رقم 
ومعيار المحاسبة  

  ٨الدولي رقم 
 

  تعريف األهمية النسبية
 

  ٢٠٢٠يناير  ١
 

قدمت التعديالت تعريفًا جديًدا لألهمية النسبية وأوضحت أن األهمية النسبية ستعتمد  
على طبيعة أو حجم المعلومات، سواء بشكل فردي أو مع معلومات أخرى، في سياق  

  القوائم المالية. 

تعديالت على المعيار  
الدولي للتقرير المالي  

  ٣رقم 
 

  تعريف المنشأة
 

  ٢٠٢٠يناير  ١
 

يوضح التعديل أنه لكي يتم اعتبار عمل ما على أنه منشأة، يجب أن تتضمن مجموعة 
متكاملة من االنشطة والموجودات، على األقل، من مدخالت وعملية موضوعية تسهم 
معًا بشكل كبير في القدرة على إنشاء مخرجات. عالوة على ذلك، أوضح أن المنشأة  

  ن توجد من دون أن تتضمن جميع المدخالت والعمليات إلنشاء مخرجات. يمكن أ
تعديالت على المعيار  
الدولي للتقرير المالي  

والمعيار الدولي   ٧رقم 
  ٩للتقرير المالي رقم 
ومعيار المحاسبة  

  ٣٩الدولي رقم 
 

  إصالح مؤشر سعر الفائدة
 

  ٢٠٢٠يناير  ١
 

  يتعلق بإصالح مؤشر سعر الفائدة.توفر التعديالت بعض اإلعفاءات فيما 
تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط، ويتمثل تأثيرها بأن اإلصالحات لن تتسبب عموًما 
بإنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، يجب مواصلة تسجيل أي عدم فعالية للتحوط في  

ى قائمة الدخل. ومع مراعاة الطبيعة السائدة للتحوطات التي تتضمن عقوداً قائمةً عل
أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك، فإن اإلعفاءات ستؤثر على الشركات في جميع  

  المجاالت. 
 

المعيار الدولي للتقرير  
ومعيار   ٩المالي رقم 

المحاسبة الدولي رقم  
والمعيار الدولي  ٣٩

  ٧للتقرير المالي رقم 
والمعيار الدولي للتقرير  

والمعيار   ٤المالي رقم 
للتقرير المالي  الدولي 

  ١٦رقم 
 
 

 -إصالح مؤشر سعر الفائدة 
  ٢المرحلة 

 
 

  ٢٠٢٠يناير  ١
 

تُعدل هذه التعديالت متطلبات محاسبة تحوط محددة للسماح بمواصلة محاسبة التحوط  
من أجل التحوطات المتأثرة خالل فترة عدم التأكد قبل تعديل البنود المتحوط لها أو 

ر أسعار الفائدة الحالية نتيجة لإلصالحات القياسية ألسعار  أدوات التحوط المتأثرة بمعايي
الفائدة الحالية. تقدم التعديالت أيًضا متطلبات إفصاح جديدة على المعيار الدولي للتقرير  

لعالقات التحوط التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتها التعديالت على   ٧المالي رقم 
  .٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

اإلطار المفاهيمي  
  المعدل للتقارير المالية

تعديالت على اإلطار المفاهيمي  
  إلعداد التقارير المالية

 

  ٢٠٢٠يناير  ١
 

يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محدثة 
  ومعايير اإلثبات للموجودات والمطلوبات وتوضيح بعض المفاهيم الهامة. 

المعيار الدولي للتقرير  
  ١٦المالي رقم 

  ١٩-امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد
 

  ٢٠٢٠يونيو  ١
 

توفر التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي  
بشأن محاسبة تعديل عقد اإليجار المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة  ١٦رقم 

 ١. ينطبق التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١٩-كوفيد  لجائحة  
  ويسمح بالتطبيق المبكر.  ٢٠٢٠يونيو 

 

  لم يكن لتطبيق المعايير والتفسيرات المعدلة ذات الصلة المطبقة على الشركة أي أثر جوهري على هذه القوائم المالية.



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  حات حول القوائم الماليةإيضا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٨  

 
  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة   .٣

 

  المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد  )ب(
كة اعتماد هذه المعايير المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة مدرجة أدناه. تعتزم الشر

  المفعول.عندما تصبح سارية 
 

  المعيار/ 
  التفسير

 
  الوصف 

يسري تطبيقه في  
الفترات التي تبدأ في أو 

  التالي بعد التاريخ 
  ملخص التعديالت

معيار المحاسبة  
  ٣٧الدولي رقم 

 

تكلفة الوفاء   -عقود مكلفة 
  بعقد

 

  ٢٠٢٢يناير  ١
 

مباشرة بالعقد. تنطبق هذه التعديالت على  تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بعقد تشمل "التكاليف المتعلقة 
العقود التي لم تِف المنشأة بها بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير السنوي التي تطبق فيها المنشأة  

  التعديالت أوالً. 
المعيار الدولي  

للتقرير المالي رقم  
والمعيار الدولي   ١٦

للتقرير المالي رقم  
ومعيار المحاسبة   ٩

  ٤١ي رقم الدول 
والمعيار الدولي  

للتقرير المالي رقم  
١  
 
 
 

التحسينات السنوية على  
المعايير الدولية للتقرير  

  ٢٠٢٠ -  ٢٠١٨المالي 
 
 
 

  ٢٠٢٢يناير  ١
 
 

: تعديل إلزالة الرسم التوضيحي لتعويض التحسينات على عقار  ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  مستأجر 

بالمائة" من أجل تقييم ما  ١٠: يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار "٩للتقرير المالي رقم المعيار الدولي 
إذا كان سيتم إلغاء إثبات االلتزام المالي، فإن المنشأة تشمل فقط الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة  

بادالت التي تحدث في أو بعد  (المقترض) والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على التعديالت والت
  التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. 

التي   ٤١: التعديل يزيل المطالبة الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم: ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم 
  تتطلب المنشآت باستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة. 

: يوفر التعديل إعفاًءا إضافيًا لشركة تابعة تصبح بعد تطبيقها للمرة األولى  ١عيار الدولي للتقرير المالي الم
  بعد الشركة األم فيما يتعلق بالمحاسبة عن فروق التحويل المتراكمة. 

المعيار الدولي  
للتقرير المالي رقم  

١٧  
 

عقود التأمين (انظر  
  اإليضاح أدناه) 

 

  ٢٠٢٣يناير  ١
هذا هو المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي تغطي اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح.   

محل المعيار الدولي للتقرير المالي   ١٧بمجرد سريان المفعول، سيحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  .٢٠٠٥سنة  ) الذي صدر في ٤عقود التأمين (المعيار الدولي للتقرير المالي  ٤رقم 

معيار المحاسبة  
  ١الدولي رقم 

تصنيف المطلوبات إلى  
  متداولة أو غير متداولة 

"عرض القوائم المالية" أن المطلوبات   ١توضح التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم   ٢٠٢٢يناير  ١
ة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر  مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجود

التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق للعهد).  
  عندما يشير إلى "تسوية" التزام. ١توضح التعديالت أيًضا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي رقم 

لمطلوبات، وخاصة بالنسبة للمنشآت التي نظرت سابقًا في قصد  يمكن أن تؤثر التعديالت على تصنيف ا 
  اإلدارة لتحديد التصنيف وبالنسبة لبعض المطلوبات التي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية. 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي مسودة عرض تقترح تأجيل تاريخ سريان التعديالت  ٢٠٢٠في مايو  
  .٢٠٢٣يناير  ١إلى 

معيار المحاسبة  
  ١٦الدولي رقم 

ممتلكات ومصنع  
ومعدات: متحصالت قبل  

  االستخدام المقصود 

"الممتلكات والمصنع والمعدات" أي منشأة من أن تقتطع   ١٦يحظر التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم    ٢٠٢٢يناير  ١
لبنود المنتجة أثناء قيام المنشأة من تكلفة بند الممتلكات والمصنع والمعدات أي متحصالت مقبوضة من بيع ا

بإعداد األصل لالستخدام على الوجه المقصود منه. كما يوضح التعديل أيًضا أنه على المنشأة أن "تختبر ما  
إذا كان األصل يعمل بشكل صحيح" عند قيامها بتقييم األداء الفني والمادي لألصل. علًما بأن األداء المالي  

  قييم. لألصل غير ذي صلة بهذا الت
 

المعيار الدولي  
للتقرير المالي رقم  

٣  

اإلشارة إلى اإلطار  
  المفاهيمي 

"تجميع المنشآت" وذلك لتحديث الرجوع    ٣تم إجراء تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    ٢٠٢٢يناير  ١
المطلوبات والمطلوبات المحتملة ضمن  إلى اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية وإضافة استثناء إلثبات  

"المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة وتفسير   ٣٧نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 
  الرسوم". تؤكد التعديالت أنه يجب عدم إثبات الموجودات المحتملة في تاريخ االستحواذ.  ٢١

المعيار الدولي  
للتقرير المالي رقم  

ومعيار المحاسبة   ٩
  ٣٩الدولي رقم 

والمعيار الدولي  
للتقرير المالي رقم  

والمعيار الدولي   ٧
للتقرير المالي رقم  

والمعيار الدولي   ٤
للتقرير المالي رقم  

١٦  

تعديالت   - ٢المرحلة 
على المعيار الدولي  

  ٩للتقرير المالي رقم 
ومعيار المحاسبة الدولي  

والمعيار الدولي   ٣٩رقم 
  ٧المالي رقم للتقرير 

والمعيار الدولي للتقرير  
والمعيار    ٤المالي رقم 

الدولي للتقرير المالي رقم  
١٦  

  ٢٠٢١يناير  ١

تعالج تعديالت المرحلة الثانية المشكالت التي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات، بما في ذلك استبدال األسعار  
  القياسية بأسعار بديلة. 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  حات حول القوائم الماليةإيضا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

١٩  

 
  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة   .٣

 

  (تتمة) –معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول   .ب
 

  األدوات المالية - ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  المتعلقة باألدوات المالية:. يتناول المعيار الجديد البنود التالية ٣٩، واستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم ٢٠١٤يوليو  ٢٤تم نشر هذا المعيار في 

 

  التصنيف والقياس:  )أ
 

منهًجا واحًدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ٩يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  ياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم ق

 

 تم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  
  ألصل الدين والفائدة على مبلغ أصل أن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات

  الدين القائم.
 

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

 

 عمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع.االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أ  
 .اقتصرت الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية على مدفوعات ألصل الدين والفائدة  

 

الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عند اإلثبات المبدئي، يمكن يتم قياس الموجودات المالية للدين التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
ك إلى إزالة أو تقليل ألي منشأة استخدام الخيار لتصنيف أصل مالي وكل من أدوات الدين وحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذل

  عدم تطابق المحاسبة بشكل جوهري.
 

ية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء خيار غير قابل لإللغاء بعرض التغيرات الالحقة ضمن الدخل الشامل بالنسبة ألدوات حقوق الملك
  اآلخر في القيمة العادلة لألدوات (بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة)، ويتم إثبات توزيعات األرباح في قائمة الدخل.

 

لعائدة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي اباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة  
تزام في الدخل الشامل اآلخر إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لهذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار تغيرات المخاطر االئتمانية لالل

  إلى وجود عدم تطابق محاسبي في قائمة الدخل أو زيادته.
 

  االنخفاض في القيمة:  )ب
الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب معيار  ٩يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات خسائر االئتمان. بدالً من ٩. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣٩دولي رقم المحاسبة ال
المتوقعة في تاريخ كل فترة  ذلك، تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية

  تقرير ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي.
 

  محاسبة التحّوط:  )ج
متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط على نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما تحدد  ٩قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

قيمة هًجا يقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات محفظة الالمتطلبات من
لبات محاسبة التحوط حالًيا طالعادلة لمخاطر سعر الفائدة (يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"). بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبيق مت

  . تم منح هذا االستثناء بشكل كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.٣٩ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

  تاريخ السريان
"عقود التأمين":   ٤ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  . ومع  ٢٠١٨يناير    ١كان في    ٩إن تاريخ نشر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

، ٢٠١٦سبتمبر  ١٢"عقود التأمين"، المنشور في  - ٤"األدوات المالي مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - ٩تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بتخفيف بعض   ٤الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم    ٤م  غيرت المعيار الدولي للتقرير المالي رق

قبل أن يُصبح معيار عقود التأمين الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي، (المعيار الدولي  ٩اآلثار لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  "عقود التأمين")، ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: ١٧المالي رقم  للتقرير

 

  حتى ما يسبق من ٩تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .١
 

 .تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين  
 

  يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد تاريخ سريان المعيار ٢٠٢٠مارس  ١٧. في ٢٠٢١يناير  ١فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد ،
يناير  ١من  ٤في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩واإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٧الدولي للتقرير المالي رقم 

ات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. وهذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط . إن اإلفصاح٢٠٢٣يناير    ١إلى    ٢٠٢١
 سابًقا. أو ٩أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  حات حول القوائم الماليةإيضا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠  

 

  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة   .٣
 

  (تتمة) –معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول   .ب
 

  (تتمة) –"األدوات المالية"  ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  (تتمة) تاريخ السريان
  
والتي قد تحدث  ، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالية، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية٩تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .٢

  قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل الفترة األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.
 

الدولي ) تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار ١: (٢٠١٧يناير  ١أجرت الشركة تقييماً مفصالً اعتباراً من 
) ٢(بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين) بمجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها؛ و( ٤للتقرير المالي رقم 

ا. بناًء على هذه التقييمات، قررت الشركة تمت مقارنة مجموع القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباته
حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. ويتم  ٩أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  يل في القوائم المالية السنوية للشركة.إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأج
 

  تقييم األثر 
 ٩٢٥٬٠٤: ٢٠١٩(مليون لایر سعودي و ٨٨٣٫٢١، بلغ مجموع الموجودات المالية والموجودات المتعلقة بالتأمين لدى الشركة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  كما

على التوالي. تتكون حالياً الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة   ،)سعودي  لایر  مليون  ٦٣٤٬٥٩:  ٢٠١٩مليون لایر سعودي (  ٦٤٠٬٨١و  سعودي  لایر  مليون
مليون لایر سعودي). تتكون الموجودات  ٢٩٢٫٤٨: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٠٦٫٨٩المطفأة من النقد وما يماثله وبعض الذمم المدينة األخرى البالغة 

  مليون لایر سعودي). ١٨٤٫٣٢: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٢٨٧٫٧٩المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 
 

 تغيرات معمليون لایر سعودي)  ١٦٤٫٢٠: ٢٠١٩(لایر سعودي  مليون ٢٦١، يتم قياس سندات الدين هذه بالقيمة العادلة بمبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  كما
 ٢٧٬٣٥. تبلغ القيمة العادلة للموجودات المالية األخرى )سعودي لایر مليون ٦٫٦: ٢٠١٩( مليون لایر سعودي ٤٫٤٩ بمبلغ السنة خالل العادلة القيمة في

 وديمليون لایر سع ٠٫٦٢ مع تغير القيمة العادلة خالل السنة بمبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  )سعودي لایر مليون ٢٤٫٥٩: ٢٠١٩سعودي ( لایرمليون 
 اإليضاح في مذكورة المالية الموجودات لهذه االئتمان وجودة االئتمان مخاطر وتركيز االئتمان لمخاطر التعرض إن. )سعودي لایر مليون ١٫٠٢: ٢٠١٩(

٣٣.  
 

 الدولي للمعيار المستوى عالي تأثير تقييم إلى سبق ما ويستند. ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الموجودات المالية للشركة مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  لدى
 المعلومات أو التفصيلية التحليالت من المزيد عن الناشئة للتغييرات يخضع وقد حاليًا المتاحة المعلومات على األولي التقييم هذا يعتمد. ٩ رقم المالي للتقرير

 القيمة في االنخفاض متطلبات لتطبيق التأثير بعض وجود الشركة تتوقع عام،  بشكل. المستقبل في للشركة إتاحتها يمكن التي والداعمة المعقولة اإلضافية
 هذا  تطبيق  آلثار  معقول  تقدير  تقديم  يمكن ال  الحالي،   الوقت  في.  جوهريًا  يكون  أن  المتوقع  من  ليس  ذلك،   ومع.  ٩  رقم  المالي  للتقرير الدولي  المعيار في  الواردة
  .تفصيلي فحص بإجراء بعد تقم لم الشركة أن حيث الجديد المعيار

  
  "عقود التأمين" ١٧الدولي للتقرير المالي رقم المعيار 

  
 

  نظرة عامة
، وهو يحدد مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي ٢٠١٧مايو  ١٨يتم نشر هذا المعيار في 

  عقود التأمين. - ٤رقم 
 

التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع ميزات تشاركية تقديرية بشرط أن تصدر الجهة أيًضا ينطبق المعيار الجديد على عقود 
  عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:

 

  المشتقات المتضمنة، إذا كانت تلبي بعض المعايير المحددة.  .أ
  المكونات االستثمارية المميزة.  .ب
  أي تعهد بتحويل بضائع أو خدمات غير تأمينية مميزة.  .ج

 

  ).١٥والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٩يجب احتساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  القياس
والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس الموجودة قبل ،  ٤على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

  نماذج القياس المختلفة التالية: ١٧، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٢٠١٥يناير 
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  حات حول القوائم الماليةإيضا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢١  

 

  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة  .٣
 

  (تتمة) –معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول   .ب
 

  "عقود التأمين" (تتمة) ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  نظرة عامة (تتمة)
  

  يعتمد النموذج العام على "اللبنات األساسية" التالية:
 

  التدفقات النقدية المستوفاة، والتي تشمل:  .أ
  بالتدفقات النقدية المستقبلية.تقديرات مرجحة محتملة خاصة  
 .تعديل يعكس القيمة الزمنية للنقود (أي الخصم) والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية  
 .تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 

  
من عقود التأمين وسيتم إثباته كمنشأة تقدم الخدمات في المستقبل. ال هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة    .ب

لربح أو الخسارة. في يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبياً عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي لإليفاء بالتدفقات النقدية عند البدء مباشرة في ا
 مة الدفترية لمجموعة عقود التأمين على إنها إجمالي:نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القي

  
 

 ي ذلك التاريخ.التزام التغطية المتبقية، والذي يشمل التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة ف  
 لمستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ.التزام المطالبات المتكبدة، والذي يقاس على أنه التدفقات النقدية ا 

  
خدمة التعاقدية سلبيًا، لذلك يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية ولكن ال يمكن أن يكون هامش ال

قدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة. يتم أيًضا زيادة الفائدة على هامش الخدمة يتم إثبات التغيرات في التدفقات الن
المقدرة). عالوة  ات النقديةالتعاقدية بأسعار مقيدة عند اإلثبات المبدئي للعقد (على سبيل المثال معدل الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفق

التغطية المتوقعة للعقود على ذلك، سيتم إطالق هامش الخدمة التعاقدية في الربح أو الخسارة استناًدا إلى وحدات التغطية، مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة  
  المتبقية في المجموعة.

  
التشاركية المباشرة (يشار إليها أيًضا باسم "العقود التشاركية المباشرة"). يتم إجراء هذا التقييم يعد نهج الرسوم المتغيرة نموذًجا إلزامًيا لقياس العقود بميزات 

التعاقدية أيًضا باإلضافة إلى حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش الخدمة 
  بموجب النموذج العام.التعديل 

 
  التغييرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.  .١
  التغييرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود األساسية.  .٢

 
ان ذلك يوفر قياًسا ال يمثل اختالفًا جوهريًا عن النموذج العام أو إذا يُسمح باستخدام نهج تخصيص أقساط التأمين المبسط لقياس التزام التغطية المتبقية إذا ك

ساط التأمين المستلمة كانت فترة التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج تخصيص أقساط التأمين، فإن التزام التغطية المتبقية يتوافق مع أق
ية القتناء التأمين. ويظل النموذج العام قابالً للتطبيق لقياس التزام المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال يُطلب من المنشأة عند اإلثبات المبدئي، ناقًصا التدفقات النقد

حدة أو أقل من نقدية في سنة واتعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/ استالم هذه التدفقات ال
  تاريخ تكبد المطالبات.

 
  تاريخ السريان

وتلقى مالحظات من مختلف  ٢٠١٩خالل يونيو  ١٧أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديالت مشروع التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
"عقود   -  ١٧حول التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ، أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مناقشاته  ٢٠٢٠مارس    ١٧أصحاب المصلحة. في  

 ١. وقد تقرر تأجيل تاريخ سريان المعيار إلى فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  ٢٠١٩التأمين" التي تم اقتراحها لتخضع لمشاورات عامة في يونيو  
. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم ٢٠٢٠خالل سنة  ١٧صدار تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية . يتوقع مجلس معايير المحاسبة الدولية إ٢٠٢٣يناير 

"األدوات المالية". تنوي  - ٩"اإليرادات" من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - ١٥أيًضا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  المعيار في تاريخ سريانه.الشركة تطبيق 
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  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة  .٣

 
  (تتمة) –معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول    .ب

 
  (تتمة) –"عقود التأمين"  - ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
  التحول

التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة عقود التأمين غير عملي، عندئذ يكون على المنشأة أن تختار إما هناك حاجة للتطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان 
  نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.

 

  العرض واإلفصاحات
  العرض واإلفصاحات.تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين، مع تعديالت على 

 
  األثر

والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة لألعمال بما في ذلك  ١٧الشركة حاليًا في مرحلة تصميم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ل. فيما يلي المجاالت الرئيسية تحت مرحلة التصميم وتقييم مفصل لمتطلبات العم ١٧أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن.
  

  ملخص األثر  مجال األثر

  األثر المالي
  

المالي  ، قامت الشركة بتقييم األثر ١٧من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ٢خالل األثر المالي الذي تم تطبيقه كجزء من المرحلة 
غير جوهري   ١٧وخلصت إلى أن األثر على تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٧لتطبيق وتنفيذ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  حيث أن غالبية المحفظة مؤهلة لنموذج قياس نهج تخصيص أقساط التأمين. 
  أثر البيانات

  
، نفذت الشركة عملية قياس مرجعية مفصلة  ٢على متطلبات بيانات إضافية، خالل المرحلة  ١٧رقم يحتوي المعيار الدولي للتقرير المالي 

  . ٣وتوصلت إلى قاموس البيانات المطلوب بموجب المرحلة  ١٧وحددت البيانات المطلوبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
أثر أنظمة تكنولوجيا 

   المعلومات 
. كجزء  ١٧يذ نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات تم تحديثه والذي سيسهل تطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الشركة بالفعل على تنف تعمل

  .١٧ رقم  المالي للتقرير   الدولي  للمعيار حلول كموردويلسون تاور واتسون  شركة باختيارمن ممارسة النظام، قامت الشركة 

   أثر العملية
. نظًرا ألنه سيتم قياس غالبية عقود ١٧تقييم األثر التشغيلي لتقييم األثر التشغيلي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  أجرت الشركة عملية  

  الشركة بموجب نهج تخصيص أقساط التأمين، فمن المتوقع أن يكون أثر العملية معتدالً.
األثر على ترتيبات 

  إعادة التأمين
  

مفصل أيًضا على ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة وخلص إلى أن جميع اتفاقيات إعادة التأمين مؤهلة للحصول على نهج تم إجراء تقييم  
  تخصيص أقساط التأمين، وقد اختارت الشركة تطبيق نهج تخصيص أقساط التأمين للمنتجات المؤهلة. 

  
األثر على السياسات  

  وأطر الرقابة
 
 
 
  

  بصدد تحديث السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية لتغطية المتطلبات الجديدة واإلضافية:إن الشركة 
  التفكيك  •
  مستوى التجميع •
  نماذج القياس  •
  منهجيات تعديل المخاطر  •
  متطلبات العرض واإلفصاح الجديدة •

  في تاريخ السريان. ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يلتحق الدليل المعدل بالقسم المالي للتأكد من أن القوائم المالية متوافقة مع 
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  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة  .٣

 

  (تتمة) –معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول   .ب
 

  (تتمة) –"عقود التأمين"  - ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

  (تتمة) –األثر 
 

  فيما يلي المجاالت الرئيسية تحت مرحلة التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة حتى اآلن: 
المجاالت الرئيسية 

  لمرحلة التصميم
  ملخص التقدم

  الحوكمة وإطار الرقابة

والذي يتضمن إنشاء لجنة توجيهية لإلشراف لرصد التقدم  ١٧برنامج حوكمة شامل وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم وضعت الشركة 
  المحرز في التنفيذ وتعيين األدوار والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب المصلحة 

  المجال التشغيلي
 
  

في صدد تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياسة بيانات شاملة وقاموس البيانات. كما تقوم الشركة بوضع   الشركة
 ويلسونالفرعية المختلفة. أحرزت الشركة تقدًما من خالل تقييم متطلبات األعمال واختارت  لألنظمة الهيكليةاللمسات األخيرة على التصاميم 

 الجديدة الموارد وتقييم لالنتقال الالزمة المختلفة  العمليات من االنتهاء أثناء ١٧ رقم المالي للتقرير  الدولي للمعيار حلول كموردتاور واتسون 
  . المطلوبة

  المجال الفني والمالي 
  

االنتهاء من قرارات السياسة المطلوبة بموجب المعيار الدولي  أكملت الشركة أوراق سياسات مختلفة تشمل العديد من المسائل الفنية والمالية بعد  
. يتم اتخاذ قرارات السياسة بعد المداوالت الالزمة بين مختلف أصحاب المصلحة. حاليًا، تمت الموافقة على غالبية ١٧للتقرير المالي رقم 

  التابعة للشركة.  ١٧لي رقم أوراق السياسة من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع المعيار الدولي للتقرير الما

أنظمة تكنولوجيا 
  المعلومات 

 
 

. كجزء  ١٧الشركة بالفعل على تنفيذ نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات تم تحديثه والذي سيسهل تطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم   تعمل
  .١٧ رقم  المالي للتقرير   الدولي  للمعيار حلول كموردويلسون تاور واتسون  شركة باختيارمن ممارسة النظام، قامت الشركة 

  تعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على خطة الضمان للفترات االنتقالية وما بعد التنفيذ.    خطة الضمان 

 
  السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه:  .ج

 
  عقود التأمين  )أ

 
التأمين. تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي يقبل بموجبها شركة التأمين مخاطر تأمين هامة من حامل تصدر الشركة عقود تأمين تقوم بتحويل مخاطر 

ة التأمين. وثيقة التأمين، وذلك بالموافقة على تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على حامل وثيق
٪ على ١٠لشركة بتحديد مخاطر التأمين الكبيرة لديها، كاحتمال وجوب دفع منافع في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه الذي يزيد بنسبة وكقاعدة عامة، تقوم ا

  األقل عن المنافع المستحقة إذا لم يقع الحدث المؤمن عليه.
 

انخفضت مخاطر التأمين بشكل جوهري خالل الفترة ما لم يتم استنفاد  وحال تصنيف العقد كـ "عقد تأمين"، فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية منه حتى لو
  أو إنهاء كافة الحقوق وااللتزامات.

 
ة وهي في األساس تنقسم عقود التأمين بشكل رئيسي إلى عقود التأمين الطبي والسيارات والطاقة والتأمين الهندسي والبحري والممتلكات والحوادث والمسؤولي

  األجل.عقود تأمين قصيرة 
 

لطبي في المقام تم تصميم التأمين الطبي لتعويض حاملي وثائق التأمين عن المصاريف التي يتكبدونها في عالج مرض أو داء أو إصابة. يتم تقديم التأمين ا
  األول للعمالء من الشركات ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي يجب تغطيتها بموجب السياسة.

 
السفينة  التأمين البحري لتعويض حاملي وثائق التأمين عن األضرار والمسؤولية الناتجة عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالناقالت البحرية / بدنتم تصميم 

لضرر الذي يلحق بالمركب والحوادث البحرية التي تؤدي إلى خسارة كلية أو جزئية للبضائع. بالنسبة للتأمين البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في الخسارة أو ا
  البحري / بدن السفينة والبضائع.

 
  

   



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  حات حول القوائم الماليةإيضا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٤  

 
  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة  .٣
 
  السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه: (تتمة)  .ج

 
  عقود التأمين (تتمة)  )أ

  
تعويض عمالء الشركة عن األضرار التي تأثرت بها ممتلكاتهم. يمكن للعمالء أيًضا تلقي تعويضات تهدف عقود التأمين على الممتلكات بصفة رئيسية إلى 

ئق وتوقف االعمال عن خسارة أرباحهم بفعل الربح الفائت وانقطاع األعمال. بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في نشوب الحرا
  وحدوث سرقات.

  
 

لحوادث. يتم يهدف التأمين على السيارات إلى تعويض حاملي العقود عن األضرار التي لحقت بسياراتهم أو االلتزام تجاه األطراف الخارجية الناشئ عن ا
ً تعويض حاملي عقود التأمين على السيارات في حالة حريق أو سرقة سياراتهم. يعتبر التأمين لصالح الطرف الخارجي إلزامياً ف ي المملكة العربية أيضا

شاملة للسيارات. تغطي التمديدات المختلفة األخطار الطبيعية ومزايا الحوادث الشخصية وثائق تأمين السعودية على جميع سيارتهم. كما تصدر الشركة 
  وإصالحات الوكالة.

 
ية وتأمين المجوهرات وجميع المخاطر المتعلقة بالمجوهرات، يشتمل التأمين العام ضد الحوادث على التأمين على األموال، وضمان األمانة والحوادث الشخص

وسوء الممارسة وتأمين السفر. ويشمل تأمين المسؤولية: المسؤولية العامة للطرف الثالث والمسؤولية عن المنتجات ومسؤولية تعويض العمال / صاحب العمل  
  النظامية الناشئة عن اإلهمال أثناء عملياته التجارية.الطبية، وتغطية التعويض المهني لحماية المؤمن عليه من المسؤولية 

 
  يغطي التأمين الهندسي نوعين رئيسين:

 
ت الشقق ومباني تأمين "كافة مخاطر المقاولين" والذي يغطي فترة التشييد أو بناء المباني أو القيام بأعمال الهندسة المدنية كالمنازل والمتاجر ووحدا  (أ)

   والمباني والجسور وأعمال الصرف الصحي والخزانات.المصانع والطرق 
 

ألعمال تأمين "كافة مخاطر التركيب" والذي يغطي فترة التشييد أو التركيب لمصنع وآالت كمحطات الطاقة ومصافي البترول واألعمال الكيميائية وا  (ب)
أمين الهندسي أيًضا التأمين على أعطال اآلالت وانقطاع األعمال بعد تعطل االسمنتية والهياكل المعدنية أو أي منشأة تتضمن مصنع وآالت. يشمل مجال الت

  اآلالت ويشمل التأمين على المعدات اإللكترونية والمراجل وتلف المخزون.
 

  إثبات اإليرادات  )ب
 

  والعموالت أقساط التأمينإثبات إيرادات 
القسط الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين باستثناء الوثائق طويلة األجل (اإلنشاء   والعموالت في قائمة الدخل على أساس طريقة  أقساط التأمينيتم تسجيل  

  بطريقة القسط الثابت على تغطية وثيقة التأمين باستثناء: أقساط التأمين غير المكتسبةوالهندسة) والشحن البحري. يتم احتساب 
 

  قرير غير مكتسبة فيما يتعلق بالشحن البحري.األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ التتأمين تعتبر أقساط   
 

 قساط أقل خالل االحتساب المحدد مسبقاً بالنسبة لفئة "الهندسة"، وذلك لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة. ووفقاً لهذا االحتساب، يتم احتساب أ
  وثيقة التأمين.السنة األولى ثم تزداد تدريجيا في نهاية الفترة حتى إنهاء فترة تغطية 

 

أقساط التأمين غير المتعلقة بالفترة السارية من التغطية التأمينية. ويتم ترحيل التغير في مخصص  أقساط التأمينجزءا من  أقساط التأمين غير المكتسبةتمثل 
   إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطر. المكتسبة

 

  إيرادات عمولة
 

  يتم إثبات إيرادات العمولة على أساس العائد الفعلي من أصل المبلغ القائم ومعدل العمولة المطبق.
 

  إيرادات االستثمار
 

  يتم احتساب إيرادات االستثمار ألدوات الدين وودائع المرابحة على أساس الفائدة الفعلية.
 

  إيرادات توزيعات أرباح
 

  يعات األرباح ألدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع عند وجود الحق الستالم المدفوعات.يتم إثبات إيرادات توز
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  السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه: (تتمة)  .ج

 
  المطالبات  )ج

ات المطالبات من المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التكافل واألطراف األخرى ومن مصاريف تسوية الخسائر ذات العالقة، بعد خصم االستردادتتكون 
إلى جنب مع تكاليف  نبااألخرى. يشتمل إجمالي المطالبات القائمة على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي ج

دة بتاريخ قائمة المركز التعامل مع المطالبات ذات العالقة سواًء تم التبليغ عنها أم ال من قبل المؤمن. تجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المسد
شركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة وغير المالي على أساس تقدير كل حالة على حدة. وباإلضافة يجنب المخصص، وفقاً لحكم اإلدارة وخبرة ال

   المبلغ عنها المرتبطة بتكاليف التعامل مع المطالبات ذات العالقة بتاريخ قائمة المركز المالي.
 

باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم الشركة بخصم يتم إظهار المطالبات قيد التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة. 
  مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

 
  والتعويضات من أطراف ثالثة استردادات الخردة  )د

) عند تسوية المطالبة (مثل الخردة). ويحق للشركة أيضاً أن تالحق أطراف أخرى لدفع دةالتالفة عاتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات مقتناة (
). يتم إدراج تقديرات المبالغ المستردة كمخصص في قياس التزام المطالبات القائمة. المخصص هو من أطراف ثالثة  بعض أو كافة التكاليف (مثل التعويضات

مخصصاً عند قياس التزامات المطالبات القائمة. من أطراف ثالثة ن استبعاد األصل. تعتبر التعويضات المستردة المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول م
  .الثالثوهذا المخصص هو تقدير للمبلغ الذي يمكن استرداده من الطرف 

  
  عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  هـ) 

 

الخسائر المالية التي قد تنتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة ضمن سياق عملها االعتيادي بإبرام تماشيًا مع شركات التأمين األخرى، وللحد من 
تي قد تنشأ عن عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة ال

  وتؤمن قدرات نمو إضافية. يتأثر جميع إعادة التأمين بموجب عقود إعادة التأمين االختيارية وخسائر إعادة التأمين.المخاطر الكبيرة 
 

لعقود التي تبرمها عمليات إعادة التأمين موزعة بين االتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وعقود إعادة تأمين تتعلق بوقف الخسارة وفائض الخسائر. إن ا
طلبات ة مع شركات إعادة التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متالشرك

أنها موجودات (ب) مصنفة كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على  ٣تصنيف عقود التأمين في اإليضاح 
قابلة لالسترداد من مالية. يتم تسجيل الموجودات أو المطلوبات في قائمة المركز المالي لتمثل المدفوعات المطلوبة من معيدي التأمين والحصة في الخسائر ال

ريقة ثابتة جنبا إلى جنب مع التزام المطالبات المصاحبة المطلوبة من معيدي التأمين. يتم تقدير القيم المدينة من معيدي التأمين بط  أقساط التأمينمعيدي التأمين و
  لألطراف الُمؤمن عليها. يلغى إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند انتهاء الحقوق التعاقدية أو عند نقل العقد لطرف آخر.

 

ؤشر االنخفاض في القيمة خالل سنة التقرير. يحدث االنخفاض في يتم مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل أكثر تواترا عندما ينشأ م
على المبالغ  القيمة عند وجود دليل موضوعي على أنه ال يجوز للشركة استرداد المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وعندما يكون من الممكن قياس األثر

  يل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها.التي ستحصل عليها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق. يتم تسج
 

فترضة كإيرادات ومصاريف إن اتفاقيات إعادة التأمين المحولة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق. يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين الم
  ، بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج لألعمال المعاد التأمين عليها.بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشراً 

 

  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  )و
 

التي ترتبط بها، على  يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باقتناء وتجديد عقود التأمين ويتم إطفاؤها على مدار فترات عقود التـأمين
المكتسبة. ويتم إثبات جميع تكاليف االقتناء األخرى كمصاريف عند تكبدها. ويتم تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء الوثائق" في قائمة  قساط التأمينأغرار 

ضمنة في األصل عن طريق تغيير الدخل. يتم المحاسبة عن التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المت
ر أكثر عند ظهور فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغيير في التقدير المحاسبي. يتم إجراء مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل متكر

السياسات، يمكن تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيًضا مؤشر على االنخفاض في القيمة. إذا لم تتحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لهذه  
  في تاريخ كل تقرير. شطب إضافي لالنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. يتم أيًضا أخذ تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة في االعتبار في اختبار كفاية االلتزام

 

  اختبار كفاية المطلوبات  )ز
 

ء مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التكافل، بعد خصم تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة ذات العالقة. وإلجرايتم، بتاريخ كل قائمة  
ل أي نقص في ت. يُ هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبا حمَّ

  القيمة الدفترية مباشرةً على قائمة الدخل وذلك بتكوين مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات كفاية المطلوبات تبعا لذلك.
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  أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  )ح
 

المكتتبة المدينة من عقود التأمين ناقصاً المخصص المكون ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم إثبات  أقساط التأمينالمدينة بإجمالي  أقساط التأمينيتم تسجيل 
الدفترية   قيمةوإعادة التأمين المدينة عند استحقاقها، ويتم قياسها عند اإلثبات المبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المدين. يتم مراجعة ال  أقساط التأمينأرصدة  

فاض في القيمة علی للذمم المدينة للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة وذلك عندما تشير األحداث أو الظروف إلى عدم امكانية استردادها. تدرج خسارة االنخ
الشركة سيطرتها على الحقوق التعاقدية التي   ذمم المدينة المشكوك في تحصيلها" في قائمة الدخل. يتم إلغاء إثبات األرصدة المدينة عندما تفقدلأنها "مخصص ل

خارجي مستقل. إن  تشمل األرصدة المدينة كما هو الحال عندما تكون األرصدة المدينة مباعة أو انتقال كافة التدفقات النقدية العائدة إلى الرصيد إلى طرف
  "عقود التأمين". ٤قرير المالي رقم تندرج ضمن نطاق المعيار الدولي للت ٥الذمم المدينة المفصح عنها في اإليضاح 

 
  استثمارات  )ط

 
  استثمارات متاحة للبيع .١

 
رات التي ليست االستثمارات المتاحة للبيع حقوق الملكية وسندات الدين. االستثمارات في حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع هي تلك االستثما  تتضمن

لقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وسندات الدين ضمن هذه الفئة هي تلك الموجودات التي يتم االحتفاظ بها مصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة أو ليست محددة با
مبدئيًا بالتكلفة،  لفترة غير محددة من الوقت ويمكن بيعها استجابةً الحتياجات السيولة أو استجابةً للتغيرات في ظروف السوق. يتم تسجيل هذه االستثمارات

 أيعادلة. يتم إثبات القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرةً إلى اقتناء االستثمار ويتم قياسها الحقًا بالقيمة الوالتي تمثل 
 إعادة  يتم  إذ  ،حتى يتم إلغاء إثبات أو انخفاض قيمة االستثمارات  الشامل  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  القيمة  في  تغيرات  عن  ناشئة  محققة  غير  خسائر  أو  أرباح

على أنها أرباح / (خسائر) من استثمارات  عنها اإلفصاح ويتم للفترة الدخل قائمة إلى الملكية حقوق في سابقاً  إثباتها تم تراكمية خسائر أو أرباح أي تصنيف
  .تجاريةغير 

 
ات العموالت وأرباح/ خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في قوائم الدخل أو قائمة الدخل الشامل كما يتم إثبات توزيعات األرباح وإيراد

   عمليات المساهمين كجزء من صافي إيرادات/ خسارة االستثمار. -ذات الصلة 
 

كنفقات االنخفاض في   المتاحة للبيع واإلعالن عنه في قائمة الدخل الشامل ذات الصلةيتم تعديل أي انخفاض جوهري أو مطول في القيمة العادلة لالستثمارات 
م تقدير القيمة العادلة للبنود التي القيمة. تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيم العادلة المقدرة. يت

س التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة. بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة، يتم تحمل عمولة على أسا
ام مجموعة حديدها باستخدتحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة من األسواق النشطة، يتم ت

لك ممكنًا، يلزم وجود متنوعة من تقنيات التقييم. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من األسواق التي يمكن مالحظتها حيثما كان ذلك ممكنًا، ولكن عندما ال يكون ذ
  درجة من الحكم في تحديد القيم العادلة.

  
  محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .٢

 

دخل ت في هذه الفئة إذا کانت محتفظ بها لغرض المتاجرة أو تم تعيينها من قبل اإلدارة كاستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة التُصنف االستثمارا
في قائمة المركز  هاعند اإلثبات المبدئي. يتم اقتناء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيل

  المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في صافي إيرادات / خسارة التداول.
 

ة رة في معيار المحاسبيمکن تصنيف االستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل اإلدارة، عند اإلثبات المبدئي، إذا استوفى االستثمار األسس المذكو
   ، باستثناء أدوات حقوق الملکية التي ليس لها سعر سوق مدرج في سوق نشطة وال يمکن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوقة.٣٩الدولي رقم 

 

العادلة في قائمة الدخل  قيمةتثبت االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بقيمتها العادلة في قائمة المركز المالي. يتم إثبات التغيرات في ال
المدرجة بالقيمة العادلة   في السنة التي تنشأ فيها تلك التغيرات. ال تضاف تكاليف المعامالت، إن وجدت، لقياس القيمة العادلة عند اإلثبات المبدئي لالستثمارات

جودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من خالل قائمة الدخل. تظهر إيرادات العمولة الخاصة وإيرادات توزيعات األرباح على المو
  ضمن إيرادات المتاجرة أو إيرادات من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في قائمة الدخل.

  
  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .٣

 

استحقاق ثابت، بحيث يكون لدى الشركة النية اإليجابية والقدرة على اقتنائها حتى تاريخ  إن اإلستثمارات لها مدفوعات ثابتة أو ممكن تحديدها ولها تاريخ
عامالت المباشرة والعرضية، استحقاقها كاستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق. يتم إثبات االستثمارات المقتناة مبدئًيا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف الم

 المطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض في قيمتها. يتم حساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء باستخداموتقاس الحقاً بالتكلفة  
  تها.ض قيممعدل العائد الفعلي، وتدرج أية أرباح أو خسائر ناجمة عن هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند إلغاء إثبات تلك االستثمارات أو انخفا

  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  حات حول القوائم الماليةإيضا
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٧  

 

  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة  .٣
 

  (تتمة) –استثمارات   )ط
 

  (تتمة) محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .٣
 

  إعادة التصنيف:
 

استخدام هذا التصنيف، كما ال ال يمكن عادة بيع أو إعادة تصنيف االستثمارات المصنفة "كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق" دون أن تتأثر قدرة الشركة على  
  يمكن تصنيفها كبند متحوط فيما يتعلق بخاطر سعر عمولة أو مخاطر الدفع مقدماً، األمر الذي يعكس طبيعة هذه االستثمارات على مدى أطول.

 

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

 ةالمبيعات أو إعادة التصنيف التي تقترب من تاريخ االستحقاق بحيث ال يكون للتغيرات في سعر السوق للعمولة أثر كبير على القيمة العادل  
 المبيعات أو إعادة التصنيف بعد أن حصلت الشركة بشكل جوهري على المبلغ األصلي لكافة الموجودات  
 نسوبة إلى أحداث منعزلة غير متكررة خارجة عن سيطرة الشركة والتي لم يكن من الممكن توقعها بشكل معقول.المبيعات أو إعادة التصنيف الم 
  
  إلغاء إثبات األدوات المالية  )ي 

 

يع األداة، أو عند انتقال د بيتم إلغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية كما هو الحال عن
  التدفقات النقدية العائدة إليها إلى طرف خارجي مستقل وعندما تنقل الشركة بشكل جوهري كافة المخاطر ومكافآت الملكية.

 
  المقاصة  )ك

 

نافذ نظاًما لمقاصة المبالغ المثبتة وعندما تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق 
صة اإليرادات يكون لدى الشركة النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقا

  معايير المحاسبة وتفسيراتها.والمصاريف في قائمة الدخل الشامل إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب 
 

  تاريخ التداول المحاسبي  )ل
 

فيه الشركة بشراء أو بيع يتم إثبات / إلغاء إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول (أي التاريخ الذي تلتزم 
الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب تسوية الموجودات ضمن إطار زمني تنص عليه األنظمة الموجودات). العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء أو بيع  

  أو تلك المتعارف عليها في السوق.
 

  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية  )م
 

جموعة من الموجودات المالية. يحدث تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة أصل مالي أو م
على التدفقات االنخفاض في القيمة نتيجةً لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي لألصل (تكبد "حدث الخسارة")، ويكون لذلك الحدث أثر 

  ها بشكل موثوق به.النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالية والتي يمكن تقدير
 

  وقد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة المؤشرات التالية:
 

 صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة المصدرة أو المدين؛  
 خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد أو التخلف عن سداد الدفعات؛  
  إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛وجود احتمال بدخول الجهة المصدرة أو المدين في إجراءات إشهار  
 اختفاء السوق النشطة لألصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو  
 اريخ اإلثبات وجود بيانات يمكن رصدها تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لمجموعة الموجودات المالية من ت

  رغم من عدم إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من الموجودات المالية للشركة، بما في ذلك:المبدئي لتلك الموجودات، على ال
o تغيرات سلبية في حالة السداد للجهات المصدرة أو المدينين في الشركة، أو  
o .الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد الجهات المصدرة المقترنة بحاالت التخلف عن سداد الموجودات  

 

  إذا كان هناك أي دليل موضوعي على وجود خسارة انخفاض في قيمة أصل مالي معين، يتم تحديد هذا االنخفاض كما يلي:
 

 .بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة هو االنخفاض الدائم أو الجوهري في القيمة العادلة لألصل المالي  
 التكلفة المطفأة، يستند االنخفاض في القيمة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل العمولة األصلي بالنسبة للموجودات المدرجة ب

  الفعلي.
 

تثمار أو لى أن االسبالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة بإجراء تقييم في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي ع
  مجموعة من االستثمارات قد تعرضت النخفاض في قيمتها.

 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية إيضاحات حول
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٢٨  

 
  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة  .٣

 
  (تتمة) –االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   )م

 

موضوعي على االنخفاض في القيمة. قد يشتمل الدليل في حالة استثمارات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة بتقييم فردي إذا ما كان هناك دليل 
ية الموضوعي على مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبات مالية جوهرية أو عجز او اخفاق في إيرادات عمولة خاصة أو أصل المدفوعات او احتمال

ير إلى انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة دخوله في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية وإذا ما كانت البيانات التي يمكن رصدها تش
قاس على أنها كالتغيرات في الظروف االقتصادية التي ترتبط باإلخفاق. ومع ذلك، فإن المبلغ المسجل لالنخفاض في القيمة هي الخسارة المتراكمة التي ت

وذلك ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة في ذلك االستثمار مثبتة سابقاً في قائمة الدخل وقائمة الدخل االختالف بين القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية. 
بات خسارة االنخفاض الشامل. إذا ما حدث في فترة الحقة زيادة في القيمة العادلة ألداة الدين بشكل مرتبط بموضوعية باألحداث االئتمانية التي تحدث بعد إث

  مة الدخل وقائمة الدخل الشامل، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.في القيمة في قائ
 

ا دليالً موضوعياً على بالنسبة الستثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل االنخفاض الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة إلى ما دون تكلفته
لة بعد في القيمة. ال يمكن عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل في حال استمرار إثبات األصل؛ أي أن الزيادة في القيمة العاداالنخفاض 

المثبتة سابقاً في الدخل تسجيل االنخفاض في القيمة ال يمكن إثباتها إال في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء اإلثبات، يتم شمل األرباح أو الخسائر المتراكمة 
  الشامل اآلخر في قائمة الدخل ضمن "ربح/ (خسارة) محققة من استثمارات متاحة للبيع".

 

التكلفة  ٪٣٠شهراً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض البالغ  ١٢إن تحديد ماهية "جوهري" أو "دائم" يتطلب وضع األحكام. تعد الفترة التي تصل إلى 
تثمار عن ا وفقاَ لسياسة الشركة. وعند القيام بهذا التقدير، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم مدة أو مدى انخفاض القيمة العادلة لالساألصلية جوهري

  تكلفتها.
 

  موجودات غير ملموسة  )ن
 

اإلثبات المبدئي، تظهر الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً تقاس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند اإلثبات المبدئي بالتكلفة. بعد 
فقات ذات الصلة في اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً وتنعكس الن

. تطفأ الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي قائمة الدخل في الفترة التي يتم فيها تكبد تلك النفقات
ى ذلك، ال يتم ويتم تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها عندما يتوفر أي دليل يشير إلى احتمال تعّرض األصل غير الملموس النخفاٍض في قيمته. عالوة عل

  قيد التنفيذ. إطفاء األعمال الرأسمالية
 

  ممتلكات ومعدات  )س
 

فترية لألصل أو يتم إثباتها يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. ويتم إدراج التكلفة الالحقة في القيمة الد
قتصادية المستقبلية المصاحبة للبند إلى الشركة وإمكانية قياس تكلفة البند كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون هناك احتمال ان تتدفق المنافع اال

ضي ال تستهلك. بصورة يعتمد عليها. يتم تحميل الصيانة واإلصالحات األخرى في قائمة الدخل خالل الفترة المالية التي تم تكبد مصاريفها خاللها. األرا
عدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع التكلفة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة، وذلك على يُحتسب االستهالك على تكلفة بنود الممتلكات والم

   النحو التالي:
 

سنوات ٤        سيارات 
سنوات ٤      أثاث وتركيبات 

 سنوات ٤    أجهزة حاسب آلي ومعدات مكتبية  
 سنوات ٣    تحسينات على عقار مستأجر  

 

لموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. وتتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الموجودات لتحري تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية ل
ما تكون القيمة االنخفاض في القيمة عندما يشير حدث ما أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية، وإذا وجد ذلك المؤشر، وعند

   لقيمة المتوقع استردادها، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.الدفترية أعلى من ا
 

تحت التنفيذ إلى الفئة تتضمن األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ ممتلكات يتم تطويرها لالستخدام المستقبلي. عند فرض العمولة، سيتم تحويل األعمال الرأسمالية  
   الممتلكات والمعدات، ويتم استهالكها وفقًا لسياسة الشركة. المعنية ضمن

 

  يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجها في "اإليرادات األخرى" في قائمة الدخل.
 

  عقود اإليجار  )ع
 

ار الموجودات منخفضة القيمة، تقوم الشركة بإثبات حق استخدام األصل والتزام اإليجار في بالنسبة لعقود اإليجار بخالف عقود اإليجار قصيرة األجل أو إيج
القيمة ويتم تعديله مع  تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة، وبعد ذلك بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في

ام . يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئًيا بالقيمة المحددة مسبقًا لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، مخصومة باستخدإعادة قياس التزام اإليجار
   .معدل الفائدة المتزايد سنة واحد من

 

مدفوعات اإليجار المدفوعة. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في يتم الحقًا زيادة التزام اإليجار من خالل تكلفة الفائدة على التزام اإليجار وتخفيض 
ن القيمة المتبقية، مدفوعات اإليجار المستقبلية الناتجة عن التغيير في مؤشر أو معدل، أو تغيير في تقدير المبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع بموجب ضما

  يعتبر خيار الشراء أو التمديد مؤكًدا بشكل معقول أو أن خيار اإلنهاء لن يتم ممارسته بشكل معقول. أو حسب االقتضاء، تغييرات في تقييم ما إذا كان
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  عقود اإليجار (تتمة  )ع

 
اقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء. عند تحديد مدة اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافزاً 

  معقول. يتم إدراج خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات اإلنهاء) فقط في مدة اإليجار إذا كان تمديد اإليجار (أو عدم إنهائه) مؤكداً بشكل
 

قود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصاريف في قائمة يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وكافة ع
  شهراً أو أقل. ١٢الدخل. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 

 
  انخفاض في قيمة موجودات غير مالية  )ف

 

الستهالك ويتم اختبارها سنوياً من حيث االنخفاض في القيمة. يتم فحص الموجودات ل -مثل الشهرة  -ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد 
استرداد القيمة  التي تخضع لالستهالك لتحديد إمكانية وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى احتمالية عدم قابلية

   الدفترية.
 

انخفاض القيمة باعتبارها الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة العادلة لألصل مخصوماً   يتم إثبات الخسارة الناتجة عن
قات نقدية اجد تدفمنها تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقدير انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات على أدنى مستوى لها بحيث تتو

  منفصلة ومحددة (وحدات توليد للنقد).
 

  التزامات منافع الموظفين المحددة  )ص
لقيمة الحالية للمدفوعات تدير الشركة خطة منافع نهاية الخدمة لموظفيها بناء على قوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم قيد االستحقاقات با

يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية فترة التقرير باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يؤخذ في االعتبار مستويات المستقبلية المتوقعة فيما 
م العوائد السوقية ة باستخدااألجور والرواتب المستقبلية المتوقعة والخبرة المتعلقة بترك الموظفين ألعمالهم وفترات الخدمة. يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقع

المتوقعة. يتم صرف   في نهاية فترة التقرير لسندات الشركات عالية الجودة بشروط وعمالت تتطابق، بأكبر قدر ممكن، مع التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية
تيجة لتعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات التزامات مدفوعات المنافع عند استحقاقها. ويتم إثبات إعادة القياس (المکاسب/ الخسائر االکتوارية) ن

  االكتوارية وذلك في قائمة الدخل الشامل.
 

  الزكاة وضريبة الدخل  )ق
 

ية أو صافي الدخل تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة"). تحسب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملك
ً لألسس المنصوص عليها في األنظمة الزكوية. تحتسب ضريبة الدخل على حصة المساهمين األجانب في صافي دخل السنة المعدل. تستحق الز كاة وفقا

  ذه المبالغ.ه وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. تتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية مستحقة الدفع، إن جدت، عند استكمال الربوط النهائية، عند تحديد
 

  بالزكاة. يتم تحميل مصروف الزكاة على الربح أو الخسارة. ال يتم المحاسبة عن الزكاة كضريبة دخل وبالتالي ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق
 

  ضريبة الدخل السعودي.تقوم الشركة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، كما يتطلب نظام 
 

  توزيعات أرباح  )ر
 

رباح من قبل مساهمي يتم إثبات توزيعات األرباح على مساهمي الشركة كالتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات األ
  الشركة.
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  نقد وما يماثله  )ش

 
  يتضمن النقد وما يماثله األرصدة لدى البنوك.

 
  قائمة التدفقات النقدية  )ت

 
للشركة عن عمليات التأمين المصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. ويتم وفقاً لذلك تصنيف التدفقات النقدية الناتجة عن تنشأ التدفقات النقدية الرئيسية 

  األنشطة االستثمارية والتمويلية.
 

  العمالت األجنبية  )ث
 

تلك المعامالت. يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية تقيّد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ 
ميع الفروقات في المقومة بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدراج ج

ّم قياسها من حيث التكلفة التاريخية في عمالت أجنبية التي تم تحويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة قوائم الدخل والدخل الشامل. إن البنود غير النقدية التي ت
احة للبيع ضمن "إيرادات كما في تاريخ المعاملة األولية وال يتم الحقاً تعديلها. تم إدراج أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية المتعلقة باالستثمارات المت

  ة.ي" في قائمة الدخل. بما أن الشركة تتعامل بالدوالر األمريكي بشكل رئيسي، فإن األرباح والخسائر المحققة من تحويل العمالت غير جوهريأخرى، بالصاف
 

  القطاعات التشغيلية  )خ
 

ن أرباح وخسائر القطاعات يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات (قطاع أعمال)، ويكون عرضه ألرباح وخسائر تختلف ع
  األخرى. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها القطاعات التالية يتم رفع التقارير بشأنها:

 
 .التأمين الطبي يقدم تعويًضا لحاملي الوثائق عن المصاريف المتكبدة في عالج أي مرض أو داء أو إصابة  
  السيارات، ويقوم بتغطية الخسائر وااللتزام المتعلق بالسيارات.تأمين  
 تأمين الطاقة والتأمين الهندسي  
 .تأمينات أخرى تشمل تأمين الممتلكات والتأمين البحري والجوي والحوادث والمسؤولية والفئات األخرى  

 
ير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية الذي يقع على يتم إعداد التقارير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتفق مع طريقة رفع التقار

لم تتم أي معامالت بين عاتقه تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، وتم تحديده باعتباره الرئيس التنفيذي المكلف باتخاذ القرارات االستراتيجية. 
   القطاعات خالل السنة.

 
امالت بين القطاعات خالل الفترة. وفيما لو أبرمت مثل هذه المعامالت، لكانت أسعار التحويل بين قطاعات األعمال قد حددت على أساس لم تبرم أي مع

عات تجاري بحت بطريقة مماثلة للمعامالت المبرمة مع أطراف أخرى. تشمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاعات تلك التحويالت التي تجري بين قطا
  ال والتي يتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة.األعم

 
  احتياطي نظامي  )ذ

 
ل   ٪ من صافي دخل عمليات المساهمين للسنة إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي هذا االحتياطي ٢٠وفقاً للنظام األساسي الشركة، يجب على الشركة أن تحّوِ

  رأس المال. وهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
  

  يم العادلةالق  )ض
 

ير القيمة العادلة للبنود المرتبطة تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقد
   والمخاطر المتشابهة.بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط 

 

لة أو عند صعوبة استخراج بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماث
النماذج من السوق التي يمكن رصدها إذا كان ممكناً، ولكن إذا  القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤخذ مدخالت هذه

  كان ذلك غير ممكناً عندئٍذ ينبغي القيام وضع أحكام لتحديد القيمة العادلة.
  
   مستحقات ومطلوبات أخرى   )ظ

 

  إصدار فواتيريتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل بضائع أو خدمات مستلمة، سواء تم 
    بها أم ال من المورد. 
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  (تتمة) –السياسات المحاسبية الهامة  .٣
 

  مخصصات  )غ
 

قتصادية يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام (قانوني أو ضمني) ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع ا
  بشكل موثوق.لتسوية هذا االلتزام ويمكن تقدير مبلغه 

 

  وديعة نظامية  )أأ
 

٪) من رأس المال المدفوع. قامت الشركة بوضع مبلغ الوديعة النظامية في بنك تم اختياره من قبل مؤسسة النقد ١٥يجب أن تكون الوديعة النظامية بنسبة (
عها الشركة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتظهر العربي السعودي. يحق لمؤسسة النقد العربي السعودي الحصول على أرباح الوديعة النظامية التي تدف

  على أنها "إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية".
 

   الفائض من عمليات التأمين  )بب
 

تحويل  ٪) من صافي الفائض من عمليات التأمين على حاملي وثائق التأمين مباشرة، أو في شكل تخفيضات في أقساط السنة المقبلة. يتم١٠يتم توزيع نسبة (
  ٪) المتبقية من صافي الفائض إلى المساهمين٩٠نسبة (

 

  الشهرة  )جج
 

لمتنقاة. بعد اإلثبات المبدئي، يتم قياس الشهرة مبدئيًا بما يزيد عن القيمة العادلة للمقابل المدفوع على القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد وا
خسائر انخفاض في القيمة متراكمة. تتم مراجعة الشهرة لتحري االنخفاض في القيمة، سنويًا أو بشكل متكرر أكثر إذا أشارت تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً أي 

قييم المبلغ القابل األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. يتم تحديد االنخفاض في قيمة الشهرة من خالل ت
ليد النقد (أو مجموعة وحدات لالسترداد لوحدة توليد النقد (أو مجموعة وحدات توليد النقد) التي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد لوحدة تو

لها، فإن خسارة االنخفاض في القيمة هي المثبتة   توليد النقد) أقل من القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد (أو مجموعة وحدات توليد النقد) التي تم تخصيص الشهرة
  في قائمة الدخل. ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية.

  
  نقد وما يماثله وودائع قصيرة األجل .٤

 
  نقد وما يماثله .١

 
  يتكون النقد وما يماثله المدرج في قائمة التدفقات النقدية مما يلي:

 

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

   السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

     عمليات التأمين

  ٢١٦٬١٩٩   ٥١٬٣٥٦  أرصدة بنكية
    

     عمليات المساهمين

  ٤١٬٤٥٤   ١٠٬٣٧٩  أرصدة بنكية
    

  ٢٥٧٬٦٥٣   ٦١٬٧٣٥ المجموع

 
  ودائع قصيرة األجل .٢

 

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

   السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

     عمليات التأمين

  ٢٣٬٤٩٦   ٢٢٬٦٥٦  ودائع قصيرة األجل
 

 
استثمارية، رجة تمثل الودائع قصيرة األجل الودائع لدى البنوك التجارية المحلية المسجلة في المملكة العربية السعودية والتي لديها تصنيف ائتماني بد  .أ

  وذات تاريخ استحقاق أصلي يزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.
 

  ٪) ٢٫٣٥: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١٪ سنويًا كما في ٢٫٣٥تحقق هذه الودائع عمولة بمعدل   .ب
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  بالصافي – أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة .٥

 

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

   السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ١١٧٬٣٦١   ١٦٢٬٦٣٧  حاملو وثائق التأمين

  ٢١٠   ٣٬٥١٠  الوسطاء والوكالء

  ١٤٦٬٦٦٣   ١٥٦٬٣٩٨  )٢٨أطراف ذات عالقة (إيضاح 

  ٢٢٬١٣٨   ٦٬٨٠٤   ذمم مدينة من معيدي التأمين

 ٢٨٦٬٣٧٢   ٣٢٩٬٣٤٩  

  ) ٨٣٬٩٢٠(   ) ٨٩٬٧٤٣(  تحصيلهامخصص ذمم مدينة مشكوك في 

  ٢٠٢٬٤٥٢   ٢٣٩٬٦٠٦  بالصافي - أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة
 

  فيما يلي الحركة في مخصص أقساط مشكوك في تحصيلها وذمم إعادة تأمين مدينة خالل السنة:

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

   السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ٨٦٬٦٦٥   ٨٣٬٩٢٠  الرصيد في بداية السنة

 -   ٥٬٨٢٣  مخصص للسنة

  ) ٢٬٧٤٥(   -  إصدار المخصص للسنة

  ٨٣٬٩٢٠   ٨٩٬٧٤٣  الرصيد في نهاية السنة
 

  التي لم تتعرض لالنخفاض في القيمة: أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينةفيما يلي تحليل صافي أعمار 

 

 
اً على أن يتم تتكون أقساط التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تنص شروط العمل الخاصة بالشركة عموم

  دفع المبالغ وفقًا لشروط االئتمان المتفق عليها مع العمالء.
 

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) من أقساط التأمين المدينة القائمة كما في ٪٥٦: خمسة عمالء بنسبة ٢٠١٩( ٪٤٩نسبة أكبر خمس عمالء تبلغ 
 

ية المكتتبة للسنة المنته  أقساط التأمينمن إجمالي    ٪١٩تعتبر اإلدارة بأن العمالء الخارجيين أفرادا حاملين لوثائق التأمين. يمثل عميل واحد من عمالء الشركة  
مليون لایر  ١١٧: ٢٠١٩مليون لایر سعودي للسنة ( ١٢٧٫٤الخاصة بالعميل المذكور  أقساط التأمين). بلغ مجموع ٪ ٣٠: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

صدة بدون سعودي) والمدرج بشكل أساسي ضمن القطاع الهندسي. ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات مقابل هذه األرصدة، وبالتالي فإن هذه األر
  ضمانات.

  
ين هؤالء داخل المملكة تمثل ذمم إعادة التأمين المدينة صافي المطالبات المطلوبة من معيدي التأمين بموجب صفقات اختيارية وترتيبات تفاهم. ويقع معيدو التأم

  العربية السعودية وخارجها.
  

غير متأخرة  
السداد ولم 

 تنخفض قيمتها

 متأخرة السداد وانخفضت قيمتها

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية

 إلى ٩١
 يوًما ١٨٠

إلى  ١٨١
  يوماً  ٣٦٥

 أكثر من
 يوماً  ٣٦٥

 
 المجموع

 ١٧٢٬٩٥١ ٥٨٬٤٠٣ ٢٠٬٣٥٦ ١٥٬٧٣٠ ٧٨٬٤٦٢ أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة
 ١٥٦٬٣٩٨ ٣٣٬٥٩٣ ١٤٬٥٩٣ ١٣٬٢٤٣ ٩٤٬٩٦٩ أطراف ذات عالقة - أقساط تأمين مدينة

 )٨٩٬٧٤٣( )٧٧٬٦٢١( )٧٬٧٨٨( )٤٬٣٣٤( - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٢٣٩٬٦٠٦ ١٤٬٣٧٥ ٢٧٬١٦١ ٢٤٬٦٣٩ ١٧٣٬٤٣١ ، بالصافيأقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة

غير متأخرة  
السداد ولم 

 قيمتها تنخفض

 متأخرة السداد وانخفضت قيمتها

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية

 إلى ٩١
 يوًما ١٨٠

 إلى ١٨١
 يوًما ٣٦٥

 أكثر من
٣٦٥  ً  يوما

 
 المجموع

 ١٣٩٬٧٠٩ ٥٢٬٥٨٤ ٢٤٬١٥٢ ٢٢٬٠٢٧ ٤٠٬٩٤٦ أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة

 ١٤٦٬٦٦٣ ٣٥٬٦١١ ١٣٬٨٥٨ ٥٬٢٨٨ ٩١٬٩٠٦ أطراف ذات عالقة - أقساط تأمين مدينة

 )٨٣٬٩٢٠( )٧٢٬٠٦٤( )٨٬٦٥٢( )٣٬٢٠٤( - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٢٠٢٬٤٥٢ ١٦٬١٣١ ٢٩٬٣٥٨ ٢٤٬١١١ ١٣٢٬٨٥٢ بالصافي - أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية إيضاحات حول
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٣  

 

  استثمارات .٦
 

  استثمارات متاحة للبيع

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ٢٢٧   ١١٥٬٠٨٨  )١-٦عمليات التأمين (إيضاح 

  ١٩٠٬٧٢١   ١٧٣٬٢٧٨  )٢-٦عمليات المساهمين (إيضاح 

 ١٩٠٬٩٤٨   ٢٨٨٬٣٦٦  
 

  عمليات التأمين  ١-٦
 

  كانت الحركة خالل السنة كما يلي:

 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

  ٣٬٨٩٤   ٢٢٧  الرصيد االفتتاحي

  ٢٠٬٠٠٠   ١١١٬١٤٢  مشتريات خالل السنة

  ) ١٠٣٬٣٩١(   -  استبعادات خالل السنة

  ٧٨٬٤٨٦   -  )٣-٦تحويل من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق (إيضاح 

  ١٬١٣٧   -  استبعادات استثماراتربح محقق من 

  ١٠١   ٣٬٧١٩  التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

  ٢٢٧   ١١٥٬٠٨٨  الرصيد الختامي
 

     تتألف هذه االستثمارات مما يلي:

  -   ١١٤٬٨٥٩  استثمار في صكوك

  ٢٢٧   ٢٢٩  استثمار في صناديق استثمارية مشتركة
٢٢٧  ١١٥٬٠٨٨

  
    عمليات المساهمين  ٢-٦

 

  كانت الحركة خالل السنة كما يلي:

 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

  ٢٦٬٢٧٧   ١٩٠٬٧٢١  الرصيد االفتتاحي

  ٢٣٬٥٧٦   ٣٨٬٧٥٩  مشتريات خالل السنة

  ) ٢٤٬٦١٣(   ) ٦١٬٨٣١(  استبعادات خالل السنة

  ١٥٧٬٥٨٥   -  )٣-٦حتى تاريخ االستحقاق (إيضاح تحويل من استثمارات محتفظ بها 

  ٣١١   ٤٬٢٤٦  ربح محقق من استبعادات استثمارات

  ٧٬٥٨٥   ١٬٣٨٣  التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

  ١٩٠٬٧٢١   ١٧٣٬٢٧٨  الرصيد الختامي

     تتألف هذه االستثمارات مما يلي:

  ٦٬٦١٣   ٦٬٥٨٠  ) ٤-٦استثمار في أسهم حقوق ملكية (إيضاح 

  ١٦٤٬٢٠٥   ١٤٦٬١٤٩  استثمار في صكوك

  ١٩٬٩٠٣   ٢٠٬٥٤٩  استثمار في صناديق استثمارية مشتركة
١٩٠٬٧٢١   ١٧٣٬٢٧٨

  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية إيضاحات حول
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٤  

 
  (تتمة) –استثمارات  .٦

 
االستحقاق. وبالتالي، قامت الشركة بإعادة تصنيف ، باعت الشركة القليل من االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق قبل تواريخ ٢٠١٩خالل   ٣-٦

  جميع استثماراتها المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق إلى فئة االستثمارات المتاحة للبيع.
 

إدراجها ) من األسهم في شركة نجم لخدمات التأمين، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، والتي يتم ٪٣٫٨٥: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٪٣٫٨٥يمثل ذلك   ٤-٦
ات هذا االستثمار بالتكلفة. وفي حالة عدم وجود معلومات مالية موثوقة، ترى اإلدارة أنه ال يمكن التحقق من القيم العادلة بشكل موثوق. وبالتالي تم إثب

  بالتكلفة.
 

    توجد جميع االستثمارات في المملكة العربية السعودية.  ٥-٦
 

  تكلفة اقتناء وثائق تأمين مؤجلة .٧

 

  ٢٠٢٠مبر ديس  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ٥٬٦٩٩   ٦٬٤٤٤  يناير ١كما في 

  ١٠٬٦١٣   ٢٢٬٧٢٢  متكبدة خالل السنة

  ) ٩٬٨٦٨(   ) ١٦٬٥٢١(  مطفأة خالل السنة

  ٦٬٤٤٤   ١٢٬٦٤٥  ديسمبر ٣١كما في 
 

  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى .٨

  التأمينعمليات 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ٢٢٬٠٩٦   ٢٣٬٤٩٦  ) ٢٩و ١٧(إيضاح مقابل خطاب ضمانات وديعة 

  -   ١٢٬٢٧٣  )٢٩(اإليضاح رقم مستحقة القبض ضريبة القيمة المضافة 

  ٥٬٤٤٧   ٩٬٧٠٠  استردادات مطالبات

  ١٬٣٩٣   ٨٬٥١٧  مقدماً مصاريف مدفوعة 

  ١٬٥٣٦   ٢٬٥٤٤  أتعاب مدراء أطراف ثالثة مؤجلة

  -   ٨٣٠  فائدة مستحقة على االستثمارات

  ١٬٤٠٦   ٧١٨  سلف للموظفين

  ٤٬٨٠٧   ٩٬٣٧١  أخرى

 ٣٦٬٦٨٥   ٦٧٬٤٤٩  

     عمليات المساهمين

  ١٬٠٧١   ١٬٠٣٨  فائدة مستحقة
    

  ٣٧٬٧٥٦   ٦٨٬٤٨٧  المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية إيضاحات حول
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٥  

 
  بالصافي -ممتلكات ومعدات  .٩

٢٠٢٠ 

 
 سيارات

بآالف الرياالت 
 السعودية

 باتأثاث وتركي
بآالف الرياالت 

 السعودية

أجهزة حاسب آلي 
 ومعدات مكتبية
بآالف الرياالت 

 السعودية

تحسينات على عقار 
 مستأجر

بآالف الرياالت 
 السعودية

أعمال رأسمالية 
 يد التنفيذق

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
٢٠٢٠ 

 المجموع
بآالف الرياالت 

 السعودية
       التكلفة:

 ٣٢٬٤٦٤ - ٥٬٥٠٢ ١٧٬٩٠٦ ٨٬٦٦٣ ٣٩٣ يناير ١كما في 

 ٦٬٠٧٤ ٣٬٨٥٣ - ٢٬١٨١ ٤٠ - إضافات

 - )٢٬٧٤٥( ٢٬٢٤٨ - ٤٩٧ - تحويالت

 )١٬٠٤٨( - - )٧٠٢( )٣٤٦( - استبعادات

 ٣٧٬٤٩٠ ١٬١٠٨ ٧٬٧٥٠ ١٩٬٣٨٥ ٨٬٨٥٤ ٣٩٣ ديسمبر ٣١كما في 
       

       استهالك:

 ٢٥٬٤٥٦ - ٤٬٩٥٩ ١١٬٩٠٧ ٨٬٣١٠ ٢٨٠ يناير ١كما في 

 ٢٬٧٣٦ - ٢٧٣ ٢٬٢٩٧ ١٣٥ ٣١ المحمل للسنة

 )١٬٠٤٨( - - )٧٠٢( )٣٤٦( - استبعادات

 ٢٧٬١٤٤ - ٥٬٢٣٢ ١٣٬٥٠٢ ٨٬٠٩٩ ٣١١ ديسمبر ٣١كما في 

        القيمة الدفترية:صافي 
       

 ١٠٬٣٤٦ ١٬١٠٨ ٢٬٥١٨ ٥٬٨٨٣ ٧٥٥ ٨٢ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

        

٢٠١٩ 

 
 سيارات

بآالف الرياالت 
 السعودية

 أثاث وتركيبات
بآالف الرياالت 

 السعودية

أجهزة حاسب آلي 
 ومعدات مكتبية

بآالف الرياالت 
 السعودية

تحسينات على عقار 
 مستأجر

الرياالت  بآالف
 السعودية

أعمال رأسمالية 
 قيد التنفيذ

بآالف الرياالت 
 السعودية

 
٢٠١٩ 

 المجموع
بآالف الرياالت 

 السعودية
       التكلفة:

 ٢٥٬٨٥٥ - ٤٬٨٧٧ ١١٬٩١٤ ٨٬٦٣٣ ٤٣١ يناير ١كما في 

 ٧٬٢٠١ - ٦٢٥ ٦٬١٦٩ ٢٨٨ ١١٩ إضافات

 )٥٩٢( - - )١٧٧( )٢٥٨( )١٥٧( استبعادات

 ٣٢٬٤٦٤ - ٥٬٥٠٢ ١٧٬٩٠٦ ٨٬٦٩٣ ٣٩٣ ديسمبر ٣١كما في 
       

       استهالك:

 ٢٣٬٩٥٣ - ٤٬٨٣٠ ١٠٬٢٦٨ ٨٬٤٢٤ ٤٣١ يناير ١كما في 

 ٢٬٠٩٥ - ١٢٩ ١٬٨١٦ ١٤٤ ٦ المحمل للسنة

 )٥٩٢( - - )١٧٧( )٢٥٨( )١٥٧( استبعادات

 ٢٥٬٤٥٦ - ٤٬٩٥٩ ١١٬٩٠٧ ٨٬٣١٠ ٢٨٠ ديسمبر ٣١كما في 

        صافي القيمة الدفترية:
       

 ٧٬٠٠٨ - ٥٤٣ ٥٬٩٩٩ ٣٥٣ ١١٣ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

        
  موجودات غير ملموسة .١٠

 
   .التطوير تكلفة ناحية من) شيء ال: ٢٠١٩( الحالية السنة في سعودي لایر مليون ٤٫٦ بمبلغ تكلفةعنه  تكبدتتطوير برمجيات مستمر الشركة مشروع  لدى

 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية إيضاحات حول
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٦  

 
  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة .١١

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

   السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ١٩٬٢٩٥   ٢٧٬٧٦٩  يناير ١كما في 

  ٤٩٬٧٠٧   ٤٧٬٠٩٧  عموالت مستلمة خالل السنة

  ) ٤١٬٢٣٣(   ) ٣٩٬٨٧٢(  عموالت مكتسبة خالل السنة

  ٢٧٬٧٦٩   ٣٤٬٩٩٤  ديسمبر ٣١كما في 
 

  الحركة في أقساط غير مكتسبة  .١٢

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

   السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ١٤١٬٠٥١   ١٦٣٬٠٩٣  يناير ١كما في  أقساط التأمين غير المكتسبةإجمالي 

  ) ١٦٣٬٠٩٣(   ) ٣٠٢٬٤٥٢(  ديسمبر ٣١كما في  المكتسبةأقساط التأمين غير إجمالي 

  ) ٢٢٬٠٤٢(   ) ١٣٩٬٣٥٩(  أقساط التأمين غير المكتسبةالحركة في إجمالي 
 

  ) ٩٤٬٧٥٠(   ) ١٣٧٬٩١٤(  يناير ١حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة كما في 

  ١٣٧٬٩١٤   ٢٠٩٬٥٩٨  ديسمبر ٣١حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة كما في 

  ٤٣٬١٦٤   ٧١٬٦٨٤  أقساط التأمين غير المكتسبةالحركة في حصة معيدي التأمين من 
 

  ٢١٬١٢٢   ) ٦٧٬٦٧٥(  بالصافي – أقساط التأمين غير المكتسبةالحركة في 

 
  مطالبات .١٣

  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

   السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ١٥٣٬٢٢٨   ١٥١٬٤٥٧  إجمالي المطالبات المدفوعة

  ٦٦٬٦٥٢   ٦٢٬٩٢١   مطالبات قائمة في نهاية السنة

  ١٦٢٬٦٧٣   ١٦٩٬٧٤٩  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها في نهاية السنة

 ٣٨٢٬٥٥٣   ٣٨٤٬١٢٧  

  ) ١١١٬٥٨٧(   ) ٦٦٬٦٥٢(  مطالبات قائمة في بداية السنة

  ) ٢٠٩٬٤٨١(   ) ١٦٢٬٦٧٣(  مبلغ عنها في بداية السنةمطالبات متكبدة غير 

  ٦١٬٤٨٥   ١٥٤٬٨٠٢  إجمالي المطالبات المتكبدة
 

  ) ٩٢٬٩٩٠(   ) ٥٩٬٥٨١(  استردادات إعادة التأمين

  ) ٤٥٬٥٨١(   ) ٤١٬٧٢٠(   حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة في نهاية السنة

  ) ١١٢٬٨٨١(   ) ١٢٦٬٢٦٤(  عنها في نهاية السنةحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ 

 )٢٥١٬٤٥٢(   ) ٢٢٧٬٥٦٥ (  

  ٨٨٬١٦٩   ٤٥٬٥٨١  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة في بداية السنة
  ١٣٥٬٦٣٧   ١١٢٬٨٨١  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها في بداية السنة

  ) ٢٧٬٦٤٦(   ) ٦٩٬١٠٣(  حصة معيدي التأمين من مطالبات

  ٣٣٬٨٣٩   ٨٥٬٦٩٩  صافي المطالبات المتكبدة

 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية إيضاحات حول
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٧  

 
  (تتمة) –المطالبات  .١٣

 

  جدول تطّور المطالبات
 

كل سنة من سنوات يعكس الجدول أدناه، المطالبات المتراكمة المتكبدة والتي تتضمن المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها ل
رة الشركة على الحوادث المتعاقبة بتاريخ كل مركز مالي بما في ذلك المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. إن تطور مطلوبات التأمين يعتبر وسيلة لقياس قد

  تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
 

ات السلبية للمطالبات المستقبلية، وكلما تطورت المطالبة وأصبحت تسعى الشركة إلى االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات التأمين وذلك لمواجهة التطور
ات الحوادث السابقة. التكلفة النهائية للمطالبة أكثر تأكيداً، فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يترتب على ذلك إلغاء جزء من االحتياطيات المجنبة في سنو

لغ االحتياطيات المعكوسة في سنوات سابقة إلى احتياطيات الحوادث للسنة الحالية حيث أن تطور ولالحتفاظ باحتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل مبا
  المطالبات سيكون أقل درجة وهناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية للمطالبات.

 

  ي:التحليل الثالثي للمطالبات هو نتيجة سنوات من الحوادث التي تمتد لعدد من السنوات المالية كما يل
 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 المجموع ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ وما قبلها ٢٠١٦ سنة وقوع الحادث

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

       تقدير تكلفة المطالبات النهائية:

  ٢٣٥٬١٩٢ ١٤٨٬١٢٤ ٢٨٢٬٠٥٠ ٣١٠٬٥٢١ ١٬٥١٤٬٩٧٤ في نهاية سنة الحادث

  - ١٢٣٬٦٣٥ ٢٥٠٬٢٦٤ ٢٦٥٬٣٦٨ ١٬٤٥٣٬٢٩٦ بعد سنة واحدة

  - - ٢٤٦٬٥٥٥ ٢٤٤٬٩٥٨ ١٬٣٨١٬٤٠٤ بعد سنتين

  - - - ٢٤١٬٠٤٠ ١٬٣١٤٬٢٢٠ بعد ثالث سنوات

  - - - - ١٬٢٣٢٬١٩٤ بعد أربع سنوات

 ٢٬٠٧٨٬٦١٦ ٢٣٥٬١٩٢ ١٢٣٬٦٣٥ ٢٤٦٬٥٥٥ ٢٤١٬٠٤٠ ١٬٢٣٢٬١٩٤ التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 )١٬٨٤٥٬٩٤٦( )١٢٧٬٧٩٨( )٨٣٬٧٨٢( )٢٠٩٬٨٦٠( )٢٠٦٬٣٨٨( )١٬٢١٨٬١١٨( يخهمدفوعات متراكمة حتى تار

 ٢٣٢٬٦٧٠ ١٠٧٬٣٩٤ ٣٩٬٨٥٣ ٣٦٬٦٩٥ ٣٤٬٦٥٢ ١٤٬٠٧٦ االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 المجموع ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ وما قبلها ٢٠١٥ سنة وقوع الحادث

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

       تقدير تكلفة المطالبات النهائية:

  ١٤٨٬١٢٤ ٢٨٢٬٠٥٠ ٣١٠٬٥٢١ ٦٧٥٬٠١٠ ١٬٥٨٢٬٨٤٣ في نهاية سنة الحادث

  - ٢٥٠٬٠٨٠ ٢٦٥٬٣٦٨ ٦٢٢٬٠٠٤ ١٬٤٠١٬٤٣٦ بعد سنة واحدة

  - - ٢٤٤٬٩٥٨ ٥٧١٬٩٣٦ ١٬٣٦٩٬٦١١ بعد سنتين

  - - - ٥٥٦٬٨٨٥ ١٬٣١٥٬٦٤٠ بعد ثالث سنوات

  - - - - ١٬٥١٨٬٥٠٢ بعد أربع سنوات

 ٢٬٧١٨٬٥٤٩ ١٤٨٬١٢٤ ٢٥٠٠٨٠ ٢٤٤٬٩٥٨ ٥٥٦٬٨٨٥ ١٬٥١٨٬٥٠٢ التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 )٢٬٤٨٩٬٢٢٤( )٦٩٬٥٥١( )٢٠١٬٣٦٠( )٢٠٤٬٣٩١( )٥١٩٬٣١٠( )١٬٤٩٤٬٦١٢( مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

 ٢٢٩٬٣٢٥ ٧٨٬٥٧٣ ٤٨٬٧٢٠ ٤٠٬٥٦٧ ٣٧٬٥٧٥ ٢٣٬٨٩٠ االلتزام المثبت في قائمة المركز المالي

 
 
 
 
 
 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية إيضاحات حول
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٨  

 
  مستحقات ومطلوبات أخرى .١٤

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

   السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
    

  ٥٬٧٠٠   ١٣٬٠٧٦  وسطاء التأمين

  ٢٥٬٧٦٩   ٧٬٩٥٦  استقطاع مستحقة الدفعضريبة 

  ٣٬٦٧٧   ٦٬٤٤٤  عموالت وحوافز مستحقة الدفع

  ٢٬٨٥٤   ٥٬٧٧٩  أتعاب المّساح

  ١٦٬٤١٦   ٥٬٥٤٥  ذمم دائنة إلى مستشفيات

  ٤٬٤٢١   ٢٬٠٠٧  ضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع

  ٢٥١   ٦٠٨  مصاريف مستحقة

  ٦٣٢   ٥٢٨  ذمم ورش دائنة 

  ٧٤٤   ٤٩٧  واإلشراف مستحقة الدفعأتعاب التفتيش 

  ٤٩   ٢٢٢  أتعاب مدراء أطراف ثالثة

  ٩٤   ٨٩  أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني مستحقة الدفع

  ٦٬٣٥٠   ٢٬٧٨٢  أخرى

 ٦٦٬٩٥٧   ٤٥٬٥٣٣  

     عمليات المساهمين

  ٦٩٦   ٧٤٠  مصاريف مستحقة

  ٧١   ٣٤١  دائنون آخرون

 ٧٦٧   ١٬٠٨١  
    

  ٦٧٬٧٢٤   ٤٦٬٦١٤  المجموع

 
  احتياطي نظامي .١٥

 

من صافي الدخل من عمليات المساهمين كاحتياطي نظامي الى أن  ٪٢٠التأمين في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تجنيب  الئحة لمتطلباتوفقاً 
ل السنة. من رأس المال. بما أن الشركة قد تكبدت خسائر متراكمة في نهاية السنة، لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي النظامي خال  ٪١٠٠يعادل االحتياطي  

  هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين حتى يتم تصفية الشركة.
 

  وديعة نظامية .١٦

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

     عمليات المساهمين

  ٦٠٬٠٠٠   ٦٠٬٠٠٠  وديعة نظامية

 
مليون لایر سعودي   ٦٠٪ من رأس مالها المدفوع بمبلغ  ١٥التنفيذية للبنك المركزي السعودي ("ساما")، أودعت الشركة مبلغاً يعادل  من الالئحة   ٥٨وفقاً للمادة  

  في بنك تم اختياره من قبل ساما. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية دون موافقة ساما، تسدد العمولة المستحقة لهذه الوديعة الى ساما.
 

، أفصحت الشركة عن عمولة مستحقة على وديعة نظامية كأصل والتزام في هذه ٢٠١٦مارس  ١للتعليمات الواردة من ساما طبقا للتعميم الصادر في وفقا 
  القوائم المالية.
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  القوائم المالية إيضاحات حول
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٣٩  

 
 
 

  ارتباطات ومطلوبات محتملة .١٧
 

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

   السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
الرياالت بآالف 

  السعودية

    
  ٢٢٬٠٩٦   ٢٢٬٠٩٦  خطابات ضمان صادرة لمصلحة الهيئة

  -   ١٬٤٠٠  خطابات ضمان صادرة لمصلحة عمالء غير حكوميين

 ٢٢٫٠٩٦   ٢٣٬٤٩٦  
 

فيما يتعلق بمشروع تطوير  )شيء ال: ٢٠١٩ ديسمبر ٣١(سعودي  لایر مليون ١٩٫٦٥ بمبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ارتباطات قائمة كما في  لدى الشركة  .أ
  .برمجيات

ال : ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٫٤٠، قدمت البنوك التي تتعامل معها الشركة ضمانات للعمالء غير الحكوميين بمبلغ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في   .ب
 سعودي) فيما يتعلق بأمر الربط المتنازع مليون لایر  ٢٢٫٠٩:  ٢٠١٩مليون لایر سعودي. (  ٢٢٫٠٩) فيما يتعلق بتأمين السيارات وإلى الهيئة بمبلغ  شيء

ب) الذي يتم إيداعه لدى أحد البنوك وإدراجه ضمن مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى (انظر أيًضا إيضاح  ٢٩عليه (انظر أيًضا اإليضاح 
٣-٢٩ .(  

  على وضع الربوط الزكوية والضريبية. لالطالع ٢٩راجع اإليضاح   .ج
 

  وإداريةمصاريف عمومية  .١٨

  عمليات التأمين

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ٧٣٬٨٧٢   ٥٥٬٦١٦  تكاليف موظفين

  ٢٬٤٨٨   ٤٬٣٣٠  أتعاب قانونية ومهنية

  ١٬٩٧١   ٤٬١٣٧  لوازم مكتبية

  ٢٬٠٩٥   ٢٬٧٣٦  استهالك

  ٦٬٤٨٨   ٢٬٢٩٢  إيجار

  ١٬٧٩٤   ٢٬١٠١  اتصاالتمصاريف 

  -   ٢٬٠٥٢  )٢٣استهالك موجودات حق االستخدام (إيضاح 

  ١٬٥٠٦   ١٬٧٦٧  مصاريف مكتبية

  ٢٣٦   ٦٩٦  تسويق ودعاية

  ٢٨٢   ٦٠٣  خدمات مهنية

  ١٤٩   ٤٦٢  تدريب وتعليم

  ٢٧٥   ٣٦١  مرافق

  -   ١٨٧  تكلفة تمويل على التزام إيجاري

  ٨٤٠   ٣٤  مصاريف االستثمار

  ٢٬٤٤٠   -  ضريبة االستقطاعمخصص 

  ٥٬٨١٤   ٧٬٨٩٨  أخرى

 ١٠٠٬٢٥٠   ٨٥٬٢٧٢  

     عمليات المساهمين
  ٥٨٤   ٨٦٧  أتعاب مهنية

  ٦٣٦   ٦٦٧  أخرى

 ١٬٢٢٠   ١٬٥٣٤  
    

  ١٠١٬٤٧٠   ٨٦٬٨٠٦  المجموع

 
 
 
 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية إيضاحات حول
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٠  

 

  إيرادات االستثمارات .١٩
 

  عمليات التأمين
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

    
  ٥٠٤    ٥٦٠  إيرادات عموالت على الودائع

  ٣٬٩٤٣    ٣٬٨٤٩  إيرادات عموالت على استثمارات

 ٤٬٤٤٧   ٤٬٤٠٩  
 

     عمليات المساهمين
    

  ٣٠٨    ٥٣٥   إيرادات توزيعات أرباح
  ٦٬٢٦٠    ٥٬٤٣٨   إيرادات عموالت على استثمارات

 ٦٬٥٦٨   ٥٬٩٧٣  

    
  ١١٬٠١٥   ١٠٬٣٨٢  المجموع

 

  إيرادات أخرى .٢٠
 

 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

    
  ٢٬٦٧٧    ١٬١٦٧   )١-٢٠حصة الفائض من المنافذ (إيضاح 

  -     ٤٬٣١٨   )٢-٢٠حصة الفائض من برنامج الحج والعمرة (إيضاح 

  ١٬٠٧٦    ١٬٥٤٥    أخرى

  ٣٬٧٥٣    ٧٬٠٣٠  
 

تمثل حصة الشركة في الفائض الناتج من صندوق منافذ تأمين ضد الغير (الصندوق). أبرمت الشركة، إلى جانب أربع وعشرين شركة تامين أخرى   ١-٢٠
ركة في لمدة ثالث سنوات مبدئياً للمشا ٢٠١٥يناير  ١تعمل في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع شركة التأمين التعاوني "تعاونية" اعتباراً من 

التعاونية ستحصل   تامين السيارات األجنبية التي تدخل المملكة العربية السعودية عبر جميع حدودها باستثناء حدود مملكة البحرين. وطبقاً لالتفاقية، فإن
إدارية من صافي نتائج  كأتعاب ٪١٥المكتتبة لتغطية المصاريف غير المباشرة ذات العالقة باإلضافة الى  أقساط التأمينمن إجمالي  ٪٤٬٢٥على 

لعشرون بما محفظة الصندوق. ومن المقرر أن يتم توزيع النتائج المتبقية، بعد التوزيع المذكور، بالتساوي بين التعاونية وشركات التأمين الخمسة وا
   .٢٠٢٠و ٢٠١٩فيها الشركة. تم تجديد االتفاقية للسنتين 

 

شركة تأمين أخرى تعمل في المملكة العربية السعودية،  ٢٧امج العمرة. أبرمت الشركة، إلى جانب تمثل حصة الشركة في الفائض الناتج عن برن  ٢-٢٠
. إن منتج العمرة اإلجباري مقدم من الوزارة ومعتمد من مؤسسة النقد العربي ٢٠٢٠يناير  ١اتفاقية معا شركة التأمين التعاون "تعاونية" اعتباًرا من 

من خارج المملكة العربية السعودية باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. يغطي هذا الحوادث العامة  السعودي لتأمين الحجاج القادمين
وهي قابلة للتجديد لمدة   ٢٠٢٠يناير    ١سنوات تبدأ من   ٤والمنافع الصحية للحجاج الذين يدخلون المملكة العربية السعودية ألداء العمرة. مدة االتفاقية  

  وفقًا لشروط وأحكام االتفاقية. أربع سنوات أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  القوائم المالية إيضاحات حول
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤١  

 
  االحتياطيات الفنية .٢١

 
  صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات  ١-٢١

 
  يشتمل صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات على ما يلي:

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

   السعودية

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

  ٦٦٬٦٥٢   ٦٢٬٩٢١  المطالبات القائمة

  ١٦٢٬٦٧٣   ١٦٩٬٧٤٩   مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ٢٢٩٬٣٢٥   ٢٣٢٬٦٧٠  

  ١٨٬٧٦٠   ٢٥٬٧٤٨  احتياطي عجز أقساط التأمين

  ٩٬٦٠٤   ١٣٬٣٧٨  احتياطيات فنية أخرى

 ٢٥٧٬٦٨٩   ٢٧١٬٧٩٦  
     ناقصاً:

  ) ٤٥٬٥٨١(   ) ٤١٬٧٢٠(  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة -
  ) ١١٢٬٨٨١(   ) ١٢٦٬٢٦٤(  حصة معيدي التأمين من مطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها -

 )١٥٨٬٤٦٢(   ) ١٦٧٬٩٨٤ (  

  ٩٩٬٢٢٧   ١٠٣٬٨١٢  صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات
 

  الحركة في أقساط غير مكتسبة    ٢-٢١
 

  تشتمل الحركة في أقساط غير مكتسبة على ما يلي:
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي 
  بآالف الرياالت السعودية 

  ٢٥٬١٧٩  ) ١٣٧٬٩١٤(  ١٦٣٬٠٩٣  الرصيد كما في بداية السنة

  ٢٠٠٬١٠٧  ) ٤١٦٬٧٥٤(  ٦١٦٬٨٦١  أقساط تأمين مكتتبة /(مسندة) خالل السنة

  ) ١٣٢٬٤٣٢(  ٣٤٥٬٠٧٠  ) ٤٧٧٬٥٠٢(  أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

  ٩٢٬٨٥٤  ) ٢٠٩٬٥٩٨(  ٣٠٢٬٤٥٢  الرصيد كما في نهاية السنة
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ 
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي 
  بآالف الرياالت السعودية 

  ٤٦٬٣٠١  ) ٩٤٬٧٥٠(  ١٤١٬٠٥١  الرصيد كما في بداية السنة

  ٥٤٬٢٧٨  ) ٣٦٦٬٠١٤(  ٤٢٠٬٢٩٢  أقساط تأمين مكتتبة /(مسندة) خالل السنة

  ) ٧٥٬٤٠٠(  ٣٢٢٬٨٥٠  ) ٣٩٨٬٢٥٠(  أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

  ٢٥٬١٧٩  ) ١٣٧٬٩١٤(  ١٦٣٬٠٩٣  الرصيد كما في نهاية السنة



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٢  

 

  احتياطيات فنية أخرى .٢٢
 

 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

       

  ٥٬٦٠٤   ٦٬٥٠٨  احتياطي خسارة مصاريف غير مخصصة

  ٤٬٠٠٠   ١٬٥٨٣  ) ١-٢٢مخصص استرداد إعادة التأمين (إيضاح 

  -   ٥٬٢٨٧  ) ٢-٢٢احتياطي استرداد إعادة التأمين (إيضاح 

 ٩٬٦٠٤   ١٣٬٣٧٨  
 

وعرض الحصص الطبية،  نصيب، كتب أحد معيدي التأمين الطبي خطابًا إلى الشركة، وعدد مخاوفهم بشأن بعض شروط اتفاقية ٢٠١٨سنة خالل    ١-٢٢
على النحو الذي أوصى به  ٢٠١٨خالل  في مالحظاتهم. ومع ذلك، معهم وطعنت الشركة اختلفت ٪ من صافي نسبة الخسارة. ٩٥استبداًال بنسبة 

نصيب معيد التأمين مع الشركة على اتفاقية  اتفق  ،  ٢٠١٩خالل سنة   حذر.كإجراء  ين، حجزت الشركة االحتياطيات ذات الصلة  الخبير االكتواري المع
سعودي لایر  مليون    ١٫٥٨مبلغ  مخصص بللشركة. بناًء على الترتيب الجديد، قامت الشركة بحجز   المستحق  القائمالحصص الطبية وسدد مبلغ التسوية  

  مليون لایر سعودي). ٤: ٢٠١٩(
 

     تم تحديد احتياطي استحقاق إعادة التأمين لرصد مخصص ألي تعديل عكسي محتمل على إيرادات عموالت إعادة التأمين في المستقبل.  ٢-٢٢
 

  عقود اإليجار .٢٣
 

  بالصافي –موجودات حق االستخدام   ١-٢٣

  مبنى

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
     

      التكلفة:

  -   -   في بداية السنة

  -   ٩٬٦٠٨   إضافات خالل السنة

  -   ٩٬٦٠٨   في نهاية السنة

      االستهالك المتراكم:

  -   -   في بداية السنة

  -   ٢٬٠٥٢   إضافات خالل السنة

  -   ٢٬٠٥٢   في نهاية السنة
     

  -   ٧٬٥٥٦   الدفتريةصافي القيمة 
 

  مطلوبات إيجارية      ٢- ٢٣
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

بآالف الرياالت 
  السعودية

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

بآالف الرياالت 
  السعودية

     

  -   -   في بداية السنة

  -   ٩٬٦٠٨   إضافات خالل السنة

  -   ١٨٧   تكلفة تمويل

  -   ) ٣٬٣٩٨(   مدفوعات خالل السنة
     

  -   ٦٬٣٩٧   نهاية السنةكما في 

     
  
  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٣  

 
  الشهرة .٢٤

 

، استحوذت الشركة على عمليات التأمين لشركة يو سي إيه للتأمين البحرين ش.م.ب. ("البائع" في المملكة العربية السعودية ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١اعتباًرا من 
لایر سعودي. مبلغ الشهرة مستحق الدفع للبائع تم دفعه بالكامل بعد سنة مليون  ٧٨٫٤مليون لایر سعودي بشهرة تبلغ  ٦٥٦٫٩٥مقابل مبلغ إجمالي قدره 

   ، بعد الحصول على موافقات ساما.٢٠٠٨
 

قيمتها تقديًرا تقوم الشركة باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. يتطلب تحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت 
للسنوات  ل لالسترداد على أساس احتساب قيمة االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية المخصومة من الموازنات المالية التي أعدتها اإلدارةللمبلغ القاب

   الخمس القادمة. يتم استقراء التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة الخمس سنوات باستخدام معدل النمو طويل األجل.
 

ت المستخدمة للحصول على القيمة القابلة لالسترداد باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة على درجة كبيرة من التقدير من جانب تنطوي االفتراضا
لى قابلية محتمل ع اإلدارة. قد تختلف الظروف الفعلية عن االفتراضات وبالتالي قد تختلف التدفقات النقدية الفعلية عن تلك المتوقعة مع وجود تأثير جوهري

التي سيتم االكتتاب عليها في الفترة المتوقعة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة  أقساط التأميناسترداد المبالغ. تم تقدير معدل النمو المدرج في الموازنة إلجمالي 
  ٪ على التوالي.٢٪ و١٤٪. تم تقدير المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ومعدل النمو طويل األجل بنسبة ١٧

 

القيمة. بناًء على  ناًء على االفتراضات الموضوعة، تجاوزت قيمة االستخدام المحتسبة أعاله القيمة الدفترية للشهرة، وبالتالي لم يتم إثبات أي انخفاض فيب
المذكورة أعاله من شأنه أن يتسبب  تقييم خبراء اإلدارة لقيمة االستخدام، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد أي تغيير معقول محتمل في أي من االفتراضات الرئيسية

  في تجاوز القيمة الدفترية بشكل جوهري لقيمتها القابلة لالسترداد في تاريخ التقرير.
 

   ل.تتمثل أهم االفتراضات المستخدمة في تحديد عمليات احتساب قيمة االستخدام في المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ومعدل النمو طويل األج 
 

في معدل النمو طويل األجل لهما أثر  ٪٠٫٥إلى متوسط التكلفة المرجح لرأس المال وتخفيض بنسبة  ٪١ليل الحساسية وتبين أن إضافة بنسبة تم إجراء تح
  غير جوهري على نتائج اختبارات االنخفاض في القيمة.

 

  القيم العادلة لألدوات المالية .٢٥
 

ل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة القيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أص
  على افتراض بأن العملية تتم إما:

  في السوق الرئيسي المتاح لألصل أو االلتزام؛ أو - 
  المطلوباتفي حال عدم وجود سوق أساسية، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو  - 

 

  ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بشكل كبير عن قيمتها الدفترية المدرجة في القوائم المالية.
 

  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

  تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واالفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:
 

  : هي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.١ المستوى
 

ة نات قابل: األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيا٢المستوى 
  للمالحظة في السوق.

 

  : طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.٣المستوى 
 

ادلة. ات المالية بالقيمة العيوضح الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي القيمة العادلة بالنسبة لقياس األدو
بة بشكل معقول للقيمة العادلة. وال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية مقار

  القيمة العادلة هي أيضا القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.
 

  .٣و ٢و ١الت بين المستويات خالل السنة، لم يكن هناك أي تحوي
    



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٤  

 
  (تتمة) –القيم العادلة لألدوات المالية   .٢٥

 

      ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  المجموع  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى  

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
     

      مقاسة بالقيمة العادلةموجودات مالية 

      أسهم حقوق الملكية وصناديق استثمارية مشتركة

  ٢٢٩  -  -  ٢٢٩  عمليات التأمين - 

  ٢٥٬٢٠٦  -  -  ٢٥٬٢٠٦  عمليات المساهمين - 

     

       سندات دين

  ١١٤٬٨٥٩  -  -  ١١٤٬٨٥٩  عمليات التأمين - 
  ١٤٦٬١٤٩  -  ١٠٦٬٠٩٤  ٤٠٬٠٥٥  عمليات المساهمين - 

 ٢٨٦٬٤٤٣  -  ١٠٦٬٠٩٤  ١٨٠٬٣٤٩  

 

      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  المجموع  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى  

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

  السعودية
     

      موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

      وصناديق استثمارية مشتركةأسهم حقوق الملكية 

  ٢٢٧  -  -  ٢٢٧  عمليات التأمين - 

  ٢٤٬٥٩٣  -  -  ٢٤٬٥٩٣  عمليات المساهمين - 

     

       سندات دين

  -  -  -  -  عمليات التأمين - 

  ١٦٤٬٢٠٥  -  ١٠٣٬٩٤٥  ٦٠٬٢٦٠  عمليات المساهمين - 

 ١٨٩٬٠٢٦  -  ١٠٣٬٩٤٥  ٨٥٬٠٨٠  

 
  مليون لایر سعودي) بالتكلفة ألنه ال يمكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق. ١٫٩: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٫٩يتم إدراج االستثمار المتاح للبيع بمبلغ 

 
 

  .٣والمستوى  ٢فيما يلي أسلوب وطرق التقييم المطبقة من قبل الشركة للتقييم العادل للموجودات المالية من المستوى 
 

 

  أسلوب التقييم  النوع
يمكن المدخالت الهامة التي ال 

  رصدها
العالقة الترابطية بين المدخالت الهامة التي ال 

  يمكن رصدها وقياس القيمة العادلة

  صكوك غير مدرجة
القيمة العادلة باستخدام تقييم مدير 

  المحفظة
  ال ينطبق  ال ينطبق



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٥  

 
  التزامات منافع الموظفين المحددة .٢٦

 

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

    
    

  ٩٬٤٧٥   ١٠٬٢٨٨  القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

 
  حركة التزام المنافع المحددة ١-٢٦

 

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

    
    

  ١٨٬٠١٨   ٩٬٤٧٥  الرصيد االفتتاحي

  ٥٬٦٥٠   ٤٬٠٧٧  المحمل على قائمة الدخل

  ) ١٬٠٧٥(   ) ٦١٣(  المحمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر

  ) ١٣٬١١٨(   ) ٢٬٦٥١(  المدفوع للمنافع خالل السنة

  ٩٬٤٧٥   ١٠٬٢٨٨  الرصيد الختامي

 
  تسوية القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة ٢-٢٦

 

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

    
    

  ١٨٬٠١٨   ٩٬٤٧٥  الرصيد االفتتاحي

  ٥٬١٢٨   ٣٬٨٥٦  تكاليف الخدمة الحالية

  ٥٢٢   ٢٢١  تكاليف مالية

  ) ١٬٠٧٥(   ) ٦١٣(  ربح اكتواري من تعديالت الخبرة

  ) ١٣٬١١٨(   ) ٢٬٦٥١(  منافع مدفوعة خالل السنة

 ٩٬٤٧٥   ١٠٬٢٨٨  

 
  االفتراضات االكتوارية الرئيسية ٣-٢٦

 

  االفتراضات االكتوارية الهامة من قبل الشركة لتقييم التزام المنافع المحددة:تم استخدام المجموعة التالية من 

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر ٣١ 
    

  ٪٢٫٥٠     ٪٢٫١١  تقييم معدل الخصم

  ٪٣٫٥٠     ٪٣٫١١  الفئات العمرية اتب عبر مختلف والمعدل المتوقع للزيادة في مستوى الر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٦  

 

  (تتمة) –التزامات منافع الموظفين المحددة   .٢٦
 

  فيما يلي أثر التغيرات في الحساسية على القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

     تقييم معدل الخصم
    

  ) ٦١٣(   ) ٦٢٦(  ٪١زيادة بنسبة  - 

  ٧٠٧   ٧١٤  ٪١نقص بنسبة  - 

     الفئات العمريةاتب عبر مختلف والمعدل المتوقع للزيادة في مستوى الر

  ٦٩٢   ٦٩٩  ٪١زيادة بنسبة  - 

  ) ٦١٣(   ) ٦٢٦(  ٪١نقص بنسبة  - 
 

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
بآالف الرياالت 

  السعودية

     سنوات) ٥المستقبلية المتوقعة (دفع المنافع 
    

١٬٩٧٤   -  ٢٠٢٠  

٧١٦   ١٬٧١٧  ٢٠٢١  

١٬١٤١   ١٬٣٩٤  ٢٠٢٢  

٦١٠   ٨٣٨  ٢٠٢٣  

٥١٦   ٧٤٠  ٢٠٢٤  

٧١٩  ٢٠٢٥   -  
 

  سنة. ٦٫٥١يبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام خطة المنافع المحددة 
 

  القطاعات التشغيلية .٢٧
 

أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة بصفتها كمتخذ تشغيل يتم تحديد القطاعات التشغيلية على 
  القرار الرئيسي من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.

 

س إيرادات األطراف الخارجية المسجلة إلى مجلس اإلدارة بطريقة متسقة مع تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقا
  تلك الواردة في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعية من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.

 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١ال يوجد تغييرات على أساس التقسيم أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ 
 

ومصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  قساط تأمين وإعادة تأمين مدينةدائع قصيرة األجل وصافي األوال تشمل الموجودات القطاعية النقد وما يماثله وال
. وديعة نظاميةووديعة نظامية وإيرادات عمولة مستحقة من  والشهرةوموجودات غير ملموسة واستثمارات وممتلكات ومعدات وموجودات حق االستخدام 

مين دائنة ومطلوبات وبالتالي، يتم تضمينها في الموجودات غير المخصصة. ال تشمل المطلوبات القطاعية المبالغ لحملة الوثائق مستحقة الدفع وأرصدة معيدي تأ
وإيرادات عمولة  نافع الموظفين المحددةإيجارية وزكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع والفائض من عمليات التأمين ومستحقات ومطلوبات أخرى والتزامات م

  . وبالتالي، يتم تضمينها في المطلوبات غير المخصصة.ساماالدفع إلى مستحقة من وديعة نظامية مستحقة 
 

ها على أساس رئيس قسم التشغيل في القطاعات ذات الصلة، ويتم مراقبت -ال يتم اإلبالغ عن هذه الموجودات والمطلوبات غير المخصصة إلى صانع القرار 
  مركزي. 

 

  لى مستوى الشركة.يتم تقييم أداء القطاعات على أساس نتائج االكتتاب من كل قطاع، وبالتالي ال يتم تخصيص المصاريف التشغيلية لكل قطاع ويتم مراقبتها ع
 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ات ومطلوبات الشركة كما في إن المعلومات المتعلقة بالقطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المفصح عنها لمجموع موجود
  ومجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها للسنتين المنتهيتين في ذلك التاريخ مبينة كما يلي: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٧  

 
  (تتمة) –القطاعات التشغيلية  .٢٧

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

  بآالف الرياالت السعودية

  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 
مجموع 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين
    الموجودات

 ٢٠٩٬٥٩٨  -  ٢٠٩٬٥٩٨  ٢٧٬٥٠١ ١٤٠٬٥٨٨ - ٣١٬٨٣٧ ٩٬٦٧٢  أقساط التأمين غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من 
 ٤١٬٧٢٠  -  ٤١٬٧٢٠  ٢٦٬٦٧٤ ٥٬٥٤٩ - ٣٬٨٤٤ ٥٬٦٥٣  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة

 ١٢٦٬٢٦٤  -  ١٢٦٬٢٦٤  ٤٤٬٧٧٧ ٣٩٬٧٦٢ ٢١٬٣٩٦ ١٨٬٦٧٩ ١٬٦٥٠  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 ١٢٬٦٤٥  -  ١٢٬٦٤٥  ١٬٦٩٨ ٣٬٧٣١ - ٥٬٦٤٠ ١٬٥٧٦  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 ٨٤٦٬٦٥٤  ٣٢٧٬٩٩٩  ٥١٨٬٦٥٥        موزعةموجودات غير 

 ١٬٢٣٦٬٨٨١  ٣٢٧٬٩٩٩  ٩٠٨٬٨٨٢        مجموع الموجودات

            
             المطلوبات

 ٣٠٢٬٤٥٢  -  ٣٠٢٬٤٥٢  ٣٢٬٢٤٦ ١٤٢٬٨٧٠ - ١٠٦٬١٣٤ ٢١٬٢٠٢  أقساط التأمين غير المكتسبة
 ٣٤٬٩٩٤  -  ٣٤٬٩٩٤  ٤٬٠٧٤ ٢٣٬٤٠٨ - ٧٬٥١٢ -  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 ٦٢٬٩٢١  -  ٦٢٬٩٢١  ٢٩٬٣٤٥ ٦٬٤٨٧ - ١٦٬٨١٠ ١٠٬٢٧٩  مطالبات قائمة
 ١٦٩٬٧٤٩  -  ١٦٩٬٧٤٩  ٥٠٬٨٠٠ ٤١٬٩٤٩ ٢١٬٧٧١ ٥٠٬٦٩٣ ٤٬٥٣٦  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ٢٥٬٧٤٨  -  ٢٥٬٧٤٨  ٣٨٤ - - ٢٢٬٦٣٠ ٢٬٧٣٤  احتياطي عجز أقساط التأمين
 ١٣٬٣٧٨  -  ١٣٬٣٧٨  ١٬٦٣٧ ١٬١٣٠ ٥٤٤ ٨٬٢٤٢ ١٬٨٢٥  احتياطيات فنية أخرى

 ٢٩٢٬٥٧٦  ٢٧٬٧٣٥  ٢٦٤٬٨٤١        واحتياطي عمليات التأمينموزعة مطلوبات غير 

 ٩٠١٬٨١٨  ٢٧٬٧٣٥  ٨٧٤٬٠٨٣        مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٨  

 
  (تتمة) –القطاعات التشغيلية  .٢٧

 

 
 
 
 

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
  الرياالت السعوديةبآالف 

  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 
مجموع 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين
    الموجودات

 ١٣٧٬٩١٤  -  ١٣٧٬٩١٤  ١٩٬٥٠٤ ١٠٤٬٢٦٠ - ٧٬٥٩٦ ٦٬٥٥٤  حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
 ٤٥٬٥٨١  -  ٤٥٬٥٨١  ٣٢٬١٩١ ٦٬١٥٥ - ٤٬٨١١ ٢٬٤٢٤  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 ١١٢٬٨٨١  -  ١١٢٬٨٨١  ٤٤٬١٩٨ ٣٢٬١٩٧ ٢١٬٣٦٥ ١٣٬٥٥١ ١٬٥٧٠  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 ٦٬٤٤٤  -  ٦٬٤٤٤  ١٬١٤٣ ٣٬٨٣٧ - ٨٣٩ ٦٢٥  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 ٨٦١٬٥٣٧  ٣٧٥٬٤٧٠  ٤٨٦٬٠٦٧        موزعةموجودات غير 

 ١٬١٦٤٬٣٥٧  ٣٧٥٬٤٧٠  ٧٨٨٬٨٨٧         مجموع الموجودات

            
             المطلوبات

 ١٦٣٬٠٩٣  -  ١٦٣٬٠٩٣  ٢٣٬٧١٤ ١٠٦٬٩١١ - ١٨٬٩٩٠ ١٣٬٤٧٨  أقساط التأمين غير المكتسبة
 ٢٧٬٧٦٩  -  ٢٧٬٧٦٩  ٣٬٩٩٠ ٢٢٬١٦٢ - ١٬٦١٧ -  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 ٦٦٬٦٥٢  -  ٦٦٬٦٥٢  ٣٥٬٦٩٥ ٦٬٨١٥ - ١٩٬٨٠٣ ٤٬٣٣٩  مطالبات قائمة
 ١٦٢٬٦٧٣  -  ١٦٢٬٦٧٣  ٥٠٬٢٦٣ ٣٥٬٠١١ ٢١٬٧٣٩ ٤٧٬١٦٥ ٨٬٤٩٥  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ١٨٬٧٦٠  -  ١٨٬٧٦٠  ٣٤٠ - - ١٠٬٣٤٣ ٨٬٠٧٧  احتياطي عجز أقساط التأمين
 ٩٬٦٠٤  -  ٩٬٦٠٤  ٩٥٨ ٣٤٧ ٣٧ ٤٬٠٢٠ ٤٬٢٤٢  أخرىاحتياطيات فنية 
 ٣٣٨٬٨٥٩  ٣٣٬٥٢٧  ٣٠٥٬٣٣٢        واحتياطي عمليات التأمينموزعة مطلوبات غير 

 ٧٨٧٬٤١٠  ٣٣٬٥٢٧  ٧٥٣٬٨٨٣        مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٤٩  

 
  (تتمة) –القطاعات التشغيلية  .٢٧

 

 
    

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 المجموع  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 

 

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

 بآالف
الرياالت 
 السعودية

 بآالف
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

 
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

         إيرادات
         التأمين المكتتبةإجمالي أقساط 

 ١٤٦٬٢٤٤  ٢٤٩ - - ١٤٥٬٩٢٨ ٦٧  أفراد -
 ٢٩٬٢٢٣  ٧٬٤٧٣ ٨٧٠ - ١٠٬٩٠٩ ٩٬٩٧١  متناهية الصغرمؤسسات  -
 ٨٣٬٩٠٨  ١٦٬٢٢٦ ٥٬٤٢٥ - ٤١٬٢٢٦ ٢١٬٠٣١  صغيرةمؤسسات  -
 ١٧٦٬٨٣٢  ٤١٬٧٣٧ ٩٣٬١٤١ - ٣١٬٦٨٣ ١٠٬٢٧١  متوسطةمؤسسات  -
 ١٨٠٬٦٥٤  ٣٣٬٤٣١ ٢٠٬٦٦٦ ١٢١٬٥٣٩ ٤٬٨٤٩ ١٦٩  كبيرةمؤسسات  -

 ٦١٦٬٨٦١  ٩٩٬١١٦ ١٢٠٬١٠٢ ١٢١٬٥٣٩ ٢٣٤٬٥٩٥ ٤١٬٥٠٩ 
         أقساط إعادة تأمين مسندة

) ٣٬٤٦٢(  محلية -  )١١٬٧٢٩ (  - )١٠٬٧٢٠ (  )٤٬٦٩٣ (   )٣٠٬٦٠٤ (  
) ١٥٬٦١٥(  أجنبية -  )٥٨٬٠٢٩ (  )١١٩٬٤٤٦ (  )١٠٤٬٨٠٧ (  )٨٢٬٨٠٠ (   )٣٨٠٬٦٩٧ (  

 )١٩٬٠٧٧ (  )٦٩٬٧٥٨ (  )١١٩٬٤٤٦ (  )١١٥٬٥٢٧ (  )٨٧٬٤٩٣ (   )٤١١٬٣٠١ (  
          مصاريف فائض الخسارة

) ٣٥٣( -  محلية -  - - )٤٦٥ (   )٨١٨ (  
) ١٬٩٩٣( -  أجنبية -  - - )٢٬٦٤٢ (   )٤٬٦٣٥ (  

 - )٢٬٣٤٦ (  - - )٣٬١٠٧ (   )٥٬٤٥٣ (  
        

 ٢٠٠٬١٠٧  ٨٬٥١٦ ٤٬٥٧٥ ٢٬٠٩٣ ١٦٢٬٤٩١ ٢٢٬٤٣٢  صافي أقساط التأمين المكتتبة
 -التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

) ٤٬٦٠٤(  بالصافي  )٦٢٬٩٠٣ (  - ٥٣٦( ٣٦٨ (   )٦٧٬٦٧٥ (  
 ١٣٢٬٤٣٢  ٧٬٩٨٠ ٤٬٩٤٣ ٢٬٠٩٣ ٩٩٬٥٨٨ ١٧٬٨٢٨  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٣٩٬٨٧٢  ١٣٬١٠٥ ١٥٬٢٦٦ ١٬٧٧٦ ٩٬٧٢٥ -  عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 ١٧٢٬٣٠٤  ٢١٬٠٨٥ ٢٠٬٢٠٩ ٣٬٨٦٩ ١٠٩٬٣١٣ ١٧٬٨٢٨  اإليراداتمجموع 
        

         تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ١٥١٬٤٥٧  ٩٬٢٩٠ ٥٬٠٧٦ - ١١٤٬٩٩٤ ٢٢٬٠٩٧  إجمالي المطالبات المدفوعة

) ١١٬٤٥٩(  حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  )٣٧٬٠٣٦ (  - )٣٬٨٣٢ (  )٧٬٢٥٤ (   )٥٩٬٥٨١ (  
 ٩١٬٨٧٦  ٢٬٠٣٦ ١٬٢٤٤ - ٧٧٬٩٥٨ ١٠٬٦٣٨  مطالبات مدفوعةصافي 

) ٢٬٦٥٦( ٢٬٧١١  بالصافي -التغيرات في المطالبات القائمة   - ٢٠٣( ٢٧٨ (   ١٣٠ 
 -التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

) ٤٬٠٤٠(  بالصافي  )١٬٦٠١ (  - )٦٢٧ (  )٣٩ (   )٦٬٣٠٧ (  
 ٨٥٬٦٩٩  ١٬٧٩٤ ٨٩٥ - ٧٣٬٧٠١ ٩٬٣٠٩  صافي المطالبات المتكبدة

) ٥٬٣٤٣(  احتياطي عجز أقساط التأمين  ٦٬٩٨٨  ٤٥ - - ١٢٬٢٨٦ 
) ٢٬٤١٦(  احتياطيات فنية أخرى  ٣٬٧٧٤  ٦٨٠ ٧٨٢ ٥٠٦ ٤٬٢٢٢ 

 ١٦٬٥٢١  ٣٬٦٦٦ ٢٬٤٤٥ - ٨٬٤٩٤ ١٬٩١٦  تكاليف اقتناء وثائق التأمين
 ٢٬٧٩٠  ٤١٣ ٤٥٠ ٦٠٨ ٦٥٩ ٦٦٠  مصاريف اكتتاب أخرى

 ١١٥٬٧٧٢  ٦٬٥٩٨ ٤٬٥٧٢ ١٬١١٤ ٩٩٬٣٦٢ ٤٬١٢٦  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 ٥٦٬٥٣٢  ١٤٬٤٨٧ ١٥٬٦٣٧ ٢٬٧٥٥ ٩٬٩٥١ ١٣٬٧٠٢  صافي نتائج االكتتاب



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٠  

 
  (تتمة) –القطاعات التشغيلية  .٢٧

 

 
 

  معلومات إضافية ١-٢٧*
 

 
 
 
 
 
 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
 المجموع  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 

 

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

 بآالف
الرياالت 
 السعودية

 بآالف
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
  السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

 
         (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى

) ٨٦٬٨٠٦(        مصاريف عمومية وإدارية  
) ٥٬٨٢٣(        تحصيلها مخصص ذمم مدينة مشكوك في  

) ١٬٤٤١(        مكافآت مجلس اإلدارة  
 ١٠٬٣٨٢        إيرادات االستثمارات

 ٤٬٢٤٦        ربح محقق من استثمارات
 ٧٬٠٣٠        إيرادات أخرى

) ٧٢٬٤١٢(        بالصافي -مجموع مصاريف تشغيلية أخرى   
        

) ١٥٬٨٨٠(        التوزيعالخسارة للسنة قبل   
        

 -        صافي الدخل للسنة العائد إلى عمليات التأمين
        

صافي الخسارة للسنة العائد إلى المساهمين قبل 
) ١٥٬٨٨٠(        الزكاة وضريبة الدخل  

        

) ٢٧٬٩٠٠(        الزكاة  

) ١٠٠(        ضريبة الدخل  
        

) ٤٣٬٨٨٠(        العائدة إلى المساهمينصافي الخسارة للسنة   

 
٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في    

 
 

 المجموع  ممتلكات وحوادث سيارات طبي

 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

        إيرادات
        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ١٤٦٬٢٤٤  ٢٤٩ ١٤٥٬٩٢٨ ٦٧   أفراد -
 ٢٩٬٢٢٣  ٨٬٣٤٣ ١٠٬٩٠٩ ٩٬٩٧١   مؤسسات متناهية الصغر -
 ٨٣٬٩٠٨  ٢١٬٦٥١ ٤١٬٢٢٦ ٢١٬٠٣١   مؤسسات صغيرة -
 ١٧٦٬٨٣٢  ١٣٤٬٨٧٨ ٣١٬٦٨٣ ١٠٬٢٧١   مؤسسات متوسطة -
 ١٨٠٬٦٥٤  ١٧٥٬٦٣٦ ٤٬٨٤٩ ١٦٩   مؤسسات كبيرة -

  ٦١٦٬٨٦١  ٣٤٠٬٧٥٧ ٢٣٤٬٥٩٥ ٤١٬٥٠٩ 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥١  

 
  (تتمة) –القطاعات التشغيلية  .٢٧

 

 
 
 
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 المجموع  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 

 

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

 بآالف
الرياالت 
 السعودية

 بآالف
الرياالت 
 السعودية

بآالف 
الرياالت 
 السعودية

 
بآالف 

الرياالت 
 السعودية

         إيرادات
         إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 ١٢٬٧٩٩  ٢٣٨ - - ١٢٬٥٥٨ ٣  أفراد -
 ١٨٬٨٦٧  ٥٬٣٩٧ ١٬٢٩١ - ٦٬٤٣٦ ٥٬٧٤٣  متناهية الصغرمؤسسات  -
 ١١٢٬٥٠٧  ١٣٬٣٣٤ ٨٠٬٤٤٩ - ٨٬٤٧١ ١٠٬٢٥٣  صغيرةمؤسسات  -
 ٧٣٬٣١١  ٣٦٬٧٢٨ ١٦٬٨٥٩ - ٧٬٦٤٣ ١٢٬٠٨١  متوسطةمؤسسات  -
 ٢٠٢٬٨٠٨  ٢٧٬٦٦٤ ٣٦٬٤٢١ ١٣١٬٧٨٥ ٥٬٤٤٤ ١٬٤٩٤  كبيرةمؤسسات  -

 ٤٢٠٬٢٩٢  ٨٣٬٣٦١ ١٣٥٬٠٢٠ ١٣١٬٧٨٥ ٤٠٬٥٥٢ ٢٩٬٥٧٤ 
         أقساط إعادة تأمين مسندة

) ١٬٤٢٧( -  محلية -  - )١٥٬٣٧٥ (  )٤٬٧٣٥ (   )٢١٬٥٣٧ (  
) ١٤٬٦٦٣(  أجنبية -  )١٤٬٦٩١ (  )١٢٩٬٥١٧ (  )١١٤٬٩٦٨ (  )٦٧٬٢٦٤ (   )٣٤١٬١٠٣ (  

 )١٤٬٦٦٣ (  )١٦٬١١٨ (  )١٢٩٬٥١٧ (  )١٣٠٬٣٤٣ (  )٧١٬٩٩٩ (   )٣٦٢٬٦٤٠ (  
          مصاريف فائض الخسارة

) ٦٧( -  محلية -  - - )٢٩٣ (   )٣٦٠ (  
) ٣٧٩( -  أجنبية -  - - )٢٬٦٣٥ (   )٣٬٠١٤ (  

 - )٤٤٦ (  - - )٢٬٩٢٨ (   )٣٬٣٧٤ (  
        

 ٥٤٬٢٧٨  ٨٬٤٣٤ ٤٬٦٧٧ ٢٬٢٦٨ ٢٣٬٩٨٨ ١٤٬٩١١  صافي أقساط التأمين المكتتبة
 -التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

) ٨٠٢( ٥٦٤ - ١٧٬٠٥٧ ٤٬٣٠٣  بالصافي   ٢١٬١٢٢ 
 ٧٥٬٤٠٠  ٧٬٦٣٢ ٥٬٢٤١ ٢٬٢٦٨ ٤١٬٠٤٥ ١٩٬٢١٤  صافي أقساط التأمين المكتسبة

 ٤١٬٢٣٣  ١٥٬٤٦١ ١٤٬٨٧٦ ٢٬٠٧٢ ٨٬٨٢٤ -  المكتسبةعموالت إعادة التأمين 

 ١١٦٬٦٣٣  ٢٣٬٠٩٣ ٢٠٬١١٧ ٤٬٣٤٠ ٤٩٬٨٦٩ ١٩٬٢١٤  مجموع اإليرادات
        

         تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ١٥٣٬٢٢٨  ٣٤٬٤٠٢ ٦٬٠٢٦ - ٧١٬٢٦١ ٤١٬٥٣٩  إجمالي المطالبات المدفوعة

) ٢٤٬٣١٢(  حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  )٣١٬٠٠٨ (  - )٥٬٧٤٣ (  )٣١٬٩٢٧ (   )٩٢٬٩٩٠ (  
 ٦٠٬٢٣٨  ٢٬٤٧٥ ٢٨٣ - ٤٠٬٢٥٣ ١٧٬٢٢٧  صافي مطالبات مدفوعة

) ٢٬٥٠٧(  بالصافي -التغيرات في المطالبات القائمة   ٣( ١٬٣٤٥ (  ١٬٣٦٥( ١٨٤ (   )٢٬٣٤٦ (  
 -التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

) ٢٩٬٢١٠( ٤٬١٠٨  بالصافي  ٦٥٧( ١٥٤ (  ٢٤٬٠٥٣(  ١٬٥٥٢ (  
) ١٩٠( ١٥١ ١٢٬٣٨٨ ١٨٬٨٢٨  صافي المطالبات المتكبدة  ٣٣٬٨٣٩  ٢٬٦٦٢ 

) ٣٬٧٣١( - ٤٬٧٨٣ ٣٬٣٣٧  احتياطي عجز أقساط التأمين  )٢٬٠٨٣ (   ٢٬٣٠٦ 
) ٢٣٬٦٤٥(  احتياطيات فنية أخرى  )١٬٩٠١ (  )٢٦١ (  )١٬١٢٢ (  )٦ (   )٢٦٬٩٣٥ (  
 ٩٬٨٦٨  ٢٬٩٥٥ ٢٬٥٥٧ - ٢٬٩٥٤ ١٬٤٠٢  التأمينتكاليف اقتناء وثائق 

 ٢٬٥٤٩  ٤٧٠ ٤٦٩ ٦٥٩ ٣٧٨ ٥٧٣  مصاريف اكتتاب أخرى

) ٢٬٠١٧( ٥٤٩ ١٨٬٦٠٢ ٤٩٥  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب  ٢١٬٦٢٧  ٣٬٩٩٨ 

 ٩٥٬٠٠٦  ١٩٬٠٩٥ ٢٢٬١٣٤ ٣٬٧٩١ ٣١٬٢٦٧ ١٨٬٧١٩  صافي نتائج االكتتاب



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٢  

 
  (تتمة) –القطاعات التشغيلية  .٢٧

 

 
 

  معلومات إضافية ٢-٢٧*
 

 
 
 
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
  المجموع   أخرى  هندسي  طاقة  سيارات  طبي 

 

بآالف 
الرياالت 
  السعودية

بآالف 
الرياالت 
  السعودية

  بآالف
الرياالت 
  السعودية

  بآالف
الرياالت 
  السعودية

بآالف 
الرياالت 
   السعودية

بآالف 
الرياالت 
  السعودية

 
         (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى

) ١٠١٬٤٧٠(        مصاريف عمومية وإدارية  
 ٢٬٧٤٥        عكس مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

) ٨٨٣(        مكافآت مجلس اإلدارة  
 ٢٨٦        إطفاء االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ١١٬٠١٥        إيرادات االستثمارات
 ٦٬١٠٣        ربح محقق من استثمارات

 ٣٬٧٥٣        إيرادات أخرى

) ٧٨٬٤٥١(        بالصافي -مجموع مصاريف تشغيلية أخرى   
        

 ١٦٬٥٥٥        للسنة قبل التخصيصالخسارة 
        

) ١٬٠١٦(        صافي الدخل للسنة العائد إلى عمليات التأمين  
        

الدخل للسنة العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة صافي 
 ١٥٬٥٣٩        الدخل

        

) ٧٬٩٠٠(        الزكاة  

) ١٠٠(        ضريبة الدخل  
        

 ٧٬٥٣٩        صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين

 
٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في    

 
 

 المجموع  ممتلكات وحوادث سيارات طبي

 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية
        إيرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 ١٢٬٧٩٩  ٢٣٨ ١٢٬٥٥٨ ٣   أفراد -
 ١٨٬٨٦٧  ٦٬٦٨٨ ٦٬٤٣٦ ٥٬٧٤٣   مؤسسات متناهية الصغر -
 ١١٢٬٥٠٧  ٩٣٬٧٨٣ ٨٬٤٧١ ١٠٬٢٥٣   مؤسسات صغيرة -
 ٧٣٬٣١١  ٥٣٬٥٨٧ ٧٬٦٤٣ ١٢٬٠٨١   مؤسسات متوسطة -
 ٢٠٢٬٨٠٨  ١٩٥٬٨٧٠ ٥٬٤٤٤ ١٬٤٩٤   مؤسسات كبيرة -

  ٤٢٠٬٢٩٢  ٣٥٠٬١٦٦ ٤٠٬٥٥٢ ٢٩٬٥٧٤ 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٣  

 

  المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة .٢٨
 

رئيسين فيها، األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات تعتبر المساهمين بالشركة المالكين التمثل  
وشروط هذه المعامالت   ومنشآت أخرى مسيطر عليها مباشرة أو بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه األطراف أثراً هاماً. يتم الموافقة على سياسات التسعير

  من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها.
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  ١-٢٨
  فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة خالل السنة مع أطراف ذات عالقة:

  مبلغ المعامالت للسنة المنتهية  طبيعة المعامالت 

  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  
الرياالت بآالف 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

     المساهمون الرئيسيون

 ٨٬٧٦١ ٥٬٦٥٠  أقساط تأمين مكتتبة  حاج حسين علي رضا

) ٧٬٨١٨(  مدفوعات مستلمة ومطالبات مدفوعة   )٨٬٠٦٩ (  

 ١٢٧٬٤٩٩ ١١٤٬١٦٧  أقساط تأمين مكتتبة  مجموعة بن الدن السعودية

) ١٠٣٬٧٩٣(  ومطالبات مدفوعةمدفوعات مستلمة    )١١٦٬١٧١ (  

 ٧٬٤٩١ ٧٬١٦٣  أقساط تأمين مكتتبة  سي بي سي

) ٥٬٧١٤(  مدفوعات مستلمة ومطالبات مدفوعة   )٧٬٥٤٣ (  
الشركات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو 
     التي تمارس عليها األطراف ذات العالقة نفوذاً جوهريا

) ١٥٠(  الشركة عن بالنيابة مقدمة مدفوعات  المتحدةالوكاالت التجارية   ٢٦ 

 ٤٣٤ ٦٥٤  أقساط تأمين مكتتبة  مكتب المحامي حسان محاسني

) ٥٨٩(  مدفوعات مستلمة ومطالبات مدفوعة   )٣٦٢ (  

 - ١٢  أقساط تأمين مكتتبة  مجموعة الشرق األوسط

) ١(  مدفوعات مستلمة ومطالبات مدفوعة   - 
 

     األطراف ذات العالقةأرصدة   ٢-٢٨
  أرصدة مدينة/ (دائنة) كما في 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
      أقساط تأمين مدينة

 ١٠٬٣٥٥  ٨٬١٨٧  حاج حسين علي رضا
 ١١٧٬٠٠١  ١٢٧٬٣٧٥  مجموعة بن الدن السعودية

 ١٩٬١٧٤  ٢٠٬٦٢٣  البناءشركة منتجات 
 ١٣٢  ١٩٧  مكتب المحامي حسان محاسني

 ١  ١٦  مجموعة الشرق األوسط
  ١٤٦٫٦٦٣  ١٥٦٫٣٩٨ 

     أخرى أرصدة
 ٨٤٧  ٦٩٧  الوكاالت التجارية المتحدة

) ٣() ٣(  ورشة عمل يو سي ايه
  ٨٤٤  ٦٩٤ 

    
المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى وحملة الوثائق مستحقة الدفع ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى.يتم إدراج األرصدة األخرى في المبالغ 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٤  

 
 

  (تتمة) –المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة  .٢٨
 

 موظفي وتضم مباشر غير أو مباشر بشكل الشركة،  أنشطة ومراقبة وتوجيه تخطيط عن والمسؤولية بالسلطة يتمتعون الذين األشخاص هم اإلدارة موظفي كبار
  الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة. ذلك في بما العليا التنفيذية اإلدارة

 

  : ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كبار موظفي اإلدارة للسنتين المنتهيتين في ليبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية 
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
 ٤٬٥٣٠  ٥٬٢٣١  رواتب وبدالت أخرى

 ١٤٧  ٢١٤  منافع نهاية الخدمة

 ٤٬٦٧٧  ٥٬٤٤٥ 
    

 ٨٨٣  ١٬٤٤١  مكافأة للمكلفين بالحوكمة

  
  
  
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٥  

 

  الزكاة وضريبة الدخل .٢٩
 

  مكونات الوعاء الزكوي  ١- ٢٩
 

قوق المساهمين المكونات الهامة للوعاء الزكوي للشركة العائدة إلى المساهمين السعوديين والتي تخضع إلى تعديل بموجب نظام الزكاة وضريبة الدخل هي ح
عمول بها في المملكة العربية في بداية السنة وصافي الدخل المعدل وبعض البنود االخرى. تم حساب الوعاء الزكوي استناداً إلى فهم الشركة ألنظمة الزكاة الم

العامة للزكاة والدخل السعودية. تخضع أنظمة الزكاة في المملكة العربية السعودية إلى تفسيرات مختلفة وأن الربوط الزكوية التي يتم إصدارها من قبل الهيئة 
  ("الهيئة") قد تختلف عن االقرارات المقدمة من الشركة.

 
  ة والنتائج الخاضعة للزكاة/ للضريبة بشكل رئيسي إلى بعض التعديالت وفقًا لألنظمة المالية ذات الصلة.يرجع الفرق بين النتائج المالي

 
 

٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية

 ٤٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠ رأس المال

)٦٠٬٠٠٠( وديعة نظامية   )٦٠٬٠٠٠(  

 ٣١٬٩٤٤  ٣١٬٩٤٤ احتياطي نظامي

)٦٤٬١٤٥( خسائر متراكمة   )٧١٬٦٨٤(  

 ٧٫٦٣٦  ٩٫٠٢٠ احتياطي القيمة العادلة

 ١٨٬٠١٨  ١٥٬١١٠ منافع نهاية الخدمة

)١٬٩٢٣( استثمارات   )٦٫٦١٣(  

 ٩٠٫٤٩٠  ٩٠٫١٣١ مخصصات افتتاحية أخرى

)٧٨٬٤٠٠(  الشهرة   )٧٨٫٤٠٠(  

)١٤٬٩٤٤(  بالصافي –ممتلكات ومعدات    )٧٬٠٠٨(  

)١٢٫٦٤٥(  تكلفة اقتناء وثائق تأمين مؤجلة   )٦٫٤٤٤(  

 -  ٦٬٣٩٧  مطلوبات إيجارية

)٧٬٥٥٦( موجودات حق االستخدام   - 

 ٣١٧٫٩٣٩  ٣١٢٫٩٨٩ 

)١٥٬٨٨٠( (الخسارة)/ الدخل للسنة   ١٥٫٥٣٩ 

 -  ٥٬٨٢٣ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٢٫٩٠٥  ٤٬٠٧٧ منافع نهاية الخدمة

 ٢٫٤٤٠  - أخرى

)٥٫٩٨٠( المعّدلة للسنة ) الدخلالخسارة(   ٢٠٫٨٨٤ 

 ٣٣٨٫٨٢٣  ٣٠٧٬٠٠٩ الوعاء الزكوي
    

 ٣٣٥٫٤٣٥  ٣٠٣٬٩٣٩ )٪٩٩: ٢٠١٩( ٪٩٩العائد إلى مساهمين سعوديين بنسبة 
    

 ٨٫٦٤٨  ٧٬٨٣٦ ٪٢٫٥٧٨الزكاة بواقع 

    ضريبة الدخل

 ٢٠٩  - )٪١: ٢٠١٩( ٪١ة دخل عائد إلى مساهم غير سعودي بنسب

    
 -  - ٪٢٠ضريبة الدخل بنسبة 

    
 ٨٫٨٥٧  ٧٬٨٣٦ الزكاة وضريبة الدخل



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٦  

 
  (تتمة) – الزكاة وضريبة الدخل .٢٩

 
  مخصص الزكاة وضريبة الدخل  ٢-٢٩

 
  إن الحركة في زكاة مستحقة الدفع كما يلي:

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية

  ٢١٬٧٨٨   ٢٨٬١٣٦  الرصيد في بداية السنة

ل للسنة الحالية   ٧٬٩٠٠   ٧٬٩٠٠  الُمحمَّ

  -   ٢٠٬٠٠٠  المحّمل للسنوات السابقة

  ) ١٬٥٥٢(   ) ٣٥٬١٨٦(  المدفوع خالل السنة

  ٢٨٬١٣٦   ٢٠٬٨٥٠  الرصيد في نهاية السنة
 

  فيما يلي الحركة في ضريبة الدخل المستحقة الدفع:
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

 
بآالف الرياالت 

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية

  ٧٠٠   ٨٠٠  الرصيد في بداية السنة

ل للسنة الحالية   ١٠٠   ١٠٠  الُمحمَّ

  ٨٠٠   ٩٠٠  الرصيد في نهاية السنة

    

  ٢٨٬٩٣٦   ٢١٬٧٥٠  المجموع
 

  وضع الربوط  ٣-٢٩
 

  ٪ من المساهمين.١٪ من المساهمين وضريبة الدخل على ٩٩تطبق الزكاة على 
 

وحصلت على شهادات الزكاة والضريبة  ٢٠١٩وحتى  ٢٠٠٩ديسمبر من  ٣١قامت الشركة بتقديم إقراراتها للزكاة وضريبة الدخل للسنوات المنتهية في 
  المقيدة.

 

  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥للسنوات ربط 
 

المحولة من بعمليات التأمين من الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق  ٢٠٠٨حتى  ٢٠٠٥، تسلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات من ٢٠١٧خالل سنة 
مليون لایر  ١٦٫٠٩عودي والتزام ضريبة استقطاع بمبلغ مليون لایر س ٦٫٠١شركة يو سي إيه للتأمين البحرين ش.م.ب.، والتي تطالب بالتزام زكاة بمبلغ 

نكيًا لصالح سعودي. قدمت اإلدارة اعتراًضا على الربوط المذكورة أعاله وهي واثقة من تلقي حكم إيجابي في صالحها. ومع ذلك، أصدرت الشركة ضمانًا ب
). تعتقد اإلدارة أن أي التزام إضافي ١٧ابل هذه الربوط (انظر اإليضاح مليون لایر سعودي) مق ٢٢٫٠٩: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٢٢٫٠٩الهيئة بمبلغ 

  نتيجة لهذه الربوط سيتم تحميله في النهاية على مساهمي شركة يو سي إيه للتأمين البحرين ش.م.ب.
 

  ٢٠١١و ٢٠١٠و ٢٠٠٩ربط للسنوات 
 

مليون لایر   ٢٫٤٠ر لجنة االعتراض االبتدائية وطالبت بغرامة تأخير إضافية بمبلغ  خالل السنة، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط معدل بناًء على قرا
   وقدمت الشركة اعتراضاً على هذا الربط المعدل. ٢٠١١إلى  ٢٠٠٩سعودي تتعلق بالفترة من 

 

  ٢٠١٣و ٢٠١٢ربط للسنوات 
 

مليون لایر  ١٥٫٨٤تطالب بالتزام زكاة وضريبة دخل إضافية بمبلغ  ٢٠١٣و ٢٠١٢، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييماً للسنتين ٢٠١٨خالل سنة 
  تسوية نهائية.سعودي. ومع ذلك، اعترضت الشركة على التقييمات وتخطط لمقابلة لجنة تسوية النزاعات التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل للوصول إلى 

   



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  (تتمة) –الزكاة وضريبة الدخل  .٢٩
 

  (تتمة) –وضع الربوط   ٣-٢٩
 

  ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤ربط للسنوات 
 

 ٢٥٫٦٥للمطالبة بزكاة إضافية باإلضافة إلى غرامة التأخير البالغة    ٢٠١٨و  ٢٠١٥و  ٢٠١٤خالل السنة، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييماً للسنوات  
مليون لایر سعودي. قامت الشركة بتسديد مبلغ الزكاة اإلضافي  ٢٩٫٨٢البالغة  ٢٠١٨و ٢٠١٧و ٢٠١٦مليون لایر سعودي وضريبة االستقطاع للسنوات 

مليون لایر سعودي والذي قامت الشركة  ٢٫٦٧مليون لایر سعودي واعترضت على المبلغ المتبقي واستلمت ربًطا منقًحا للمبلغ المتبقي وقدره  ١٣٫٨٢وقدره 
مليون   ٢٩٫٨٢مليون لایر سعودي لتسوية الربط اإلضافي البالغ    ١٨٫٩٣الشركة بدفع فرق ضريبة االستقطاع البالغة    بتسويته أيًضا بعد نهاية السنة. كما قامت

  لایر سعودي.
 

ً للمطالبة بزكاة وضريبة إضافيتين وغرامة تأخير للسنتين  لایر  ١٠٫٣٨بمبلغ  ٢٠١٧و ٢٠١٦كما أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل خالل السنة تقييما
مليون لایر سعودي مقابل هذه الربوط واعترضت على المبلغ المتبقي واستلمت   ١٢٫٥٥مليون لایر سعودي على التوالي. دفعت الشركة مبلغ    ١٠٫٢٧ودي وسع

  مليون لایر سعودي والذي قامت الشركة أيًضا بتسويته بعد نهاية السنة. ٤٫٦٩ربط معدل للمبلغ المتبقي وقدره 
 

  افةربط ضريبة القيمة المض
مليون لایر  ١٢٫٢٨، تلقت الشركة ربًطا من الهيئة العامة للزكاة والدخل لدفع ضريبة القيمة المضافة األساسية اإلضافية البالغة ٢٠٢٠أغسطس  ٢٥في 

مات إضافية، مليون لایر سعودي عن تلك السنوات من أجل تجنب تكبد غرا ٢٠٫٢٥باإلضافة إلى غرامات إضافية قدرها  ٢٠١٩و ٢٠١٨سعودي للسنتين 
، ٢٠٢١فبراير  ٢٠دون المساس بموقفها واعترضت على البنود الصادرة للتقييم. في  ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٨دفعت الشركة ضريبة القيمة المضافة األساسية في 

ي تحقيقه بنتيجة إيجابية. البنود المعترض قدمت الشركة استئنافًا إلى األمانة العامة للجان الضريبية ضد قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل الذي تثق اإلدارة ف
  عليها هي موارد ذات تصنيف صفري، والفواتير الذاتية، وعمولة إعادة التأمين.

بعد أن استفادت الشركة من مبادرة الهيئة العامة للزكاة   ٢٠١٩و  ٢٠١٨مليون لایر سعودي للسنتين    ٢٠٫٢٥تم إلغاء الغرامات المفروضة على الربوط البالغة  
  دخل لتحقيق االستقرار في االقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.  وال

 

  رأس المال .٣٠
لایر سعودي، مقسم إلى  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠، تم تقسيم رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

  لایر سعودي لكل سهم. ١٠سهم بقيمة  ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠
 

  إدارة رأس المال .٣١
  توضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أهداف الشركة تسعى الفائدة للمساهمين.

 

ات رأس المال تدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم الفروق بين مستويات رأس المال المطلوبة على أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستوي
ات في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى هيكل رأس المال، قد تقوم الشركة الحالي في ضوء التغير

  بتعديل مبلغ األرباح الموزعة المدفوعة على المساهمين أو إصدار األسهم.
 

لمبدأ االستمرارية وااللتزام بمتطلبات رأس المال الصادرة عن الجهات التنظيمية تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار في العمل وفقاً  
مال الشركة   بخصوص متطلبات السوق الذي تعمل فيه، وزيادة عوائد المساهمين من خالل االستخدام األمثل لرصيد الديون وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس

  تشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاة.من حقوق الملكية العائدة على المساهمين والتي 
 

) من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين التي تبين هامش المالءة المطلوب، يجب على ٦٦وفقاً للتوجيهات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة (
  ى من الطرق الثالث التالية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية لنظام التأمين:الشركة االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب باعتماد األعل

 

  مليون لایر سعودي. ١٠٠الحد األدنى لرأس المال  
 قسط هامش المالءة  
 مطالبات هامش المالءة  

 

من رأس   ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١لشركة كما في  تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليمة. يتكون هيكل رأس مال ا
ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ١٠٨٫٠٢ مليون لایر وخسائر متراكمة بمبلغ ٣١٫٩٤مليون لایر سعودي واحتياطي نظامي بمبلغ  ٤٠٠مال مدفوع بمبلغ 

مليون لایر سعودي)  ٦٤٫١٤ر متراكمة بمبلغ مليون لایر وخسائ ٣١٫٩٤مليون لایر سعودي واحتياطي نظامي بمبلغ  ٤٠٠: رأس مال مدفوع بمبلغ ٢٠١٩
  في قائمة المركز المالي.

  وبرأي مجلس اإلدارة، التزمت الشركة بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل السنة المالية المذكورة.



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٨  

 
  ربحية السهم األساسية والمخّفضة / (خسارة) .٣٢

 
الربحية للسنة بقسمة صافي (الخسارة)/ الربحية للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة والقائمة للسنة. نظًرا ألن الشركة ال تحتسب (الخسارة) / 

   تصدر أي أوراق مالية قابلة للتحويل، فإن التخفيض من ربحية السهم غير قابل للتطبيق.
 

  معلومات تكميلية .٣٣
 

ات التنفيذية لساما، فيما يلي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية المنفصلة والخاصة بعمليوفقًا لما تتطلبه الالئحة 
  التأمين وعمليات المساهمين:

 
  قائمة المركز المالي  )أ

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

عمليات   
 التأمين

عمليات  
 المجموع المساهمين 

عمليات  
 التأمين

عمليات  
 المجموع  المساهمين

 بآالف الرياالت السعودية 
        الموجودات

 ٢٥٧٬٦٥٣ ٤١٬٤٥٤ ٢١٦٬١٩٩ ٦١٬٧٣٥ ١٠٬٣٧٩ ٥١٬٣٥٦  نقد وما يماثله
 ٢٣٬٤٩٦ - ٢٣٬٤٩٦ ٢٢٬٦٥٦ - ٢٢٬٦٥٦  ودائع قصيرة األجل

 ٢٠٢٬٤٥٢ - ٢٠٢٬٤٥٢ ٢٣٩٬٦٠٦ - ٢٣٩٬٦٠٦  بالصافي - أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة
 ١٣٧٬٩١٤ - ١٣٧٬٩١٤ ٢٠٩٬٥٩٨ - ٢٠٩٬٥٩٨  أقساط التأمين غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من 

 ٤٥٬٥٨١ - ٤٥٬٥٨١ ٤١٬٧٢٠ - ٤١٬٧٢٠  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة
 ١١٢٬٨٨١ - ١١٢٬٨٨١ ١٢٦٬٢٦٤ - ١٢٦٬٢٦٤  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ٦٬٤٤٤ - ٦٬٤٤٤ ١٢٬٦٤٥ - ١٢٬٦٤٥  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 ١٩٠٬٩٤٨ ١٩٠٬٧٢١ ٢٢٧ ٢٨٨٬٣٦٦ ١٧٣٬٢٧٨ ١١٥٬٠٨٨  استثمارات

 ٣٣٬٤٩٣ ٣٣٬٤٩٣ - ٣٢٬٦٧٥ ٣٢٬٦٧٥ -  مطلوب من عمليات التأمين
 ٣٧٬٧٥٦ ١٬٠٧١ ٣٦٬٦٨٥ ٦٨٬٤٨٧ ١٬٠٣٨ ٦٧٬٤٤٩  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ٧٬٠٠٨ - ٧٬٠٠٨ ١٠٬٣٤٦ - ١٠٬٣٤٦  بالصافي –ممتلكات ومعدات 
 - - - ٤٬٥٩٨ - ٤٬٥٩٨  موجودات غير ملموسة

 - - - ٧٬٥٥٦ - ٧٬٥٥٦  بالصافي -موجودات حق االستخدام 
 ٧٨٬٤٠٠ ٧٨٬٤٠٠ - ٧٨٬٤٠٠ ٧٨٬٤٠٠ -  الشهرة

 ٦٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠ - ٦٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠ -  وديعة نظامية
 ٣٬٨٢٤ ٣٬٨٢٤ - ٤٬٩٠٤ ٤٬٩٠٤ -  إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية

 ١٬١٩٧٬٨٥٠ ٤٠٨٬٩٦٣ ٧٨٨٬٨٨٧ ١٬٢٦٩٬٥٥٦ ٣٦٠٬٦٧٤ ٩٠٨٬٨٨٢ 
       

) ٣٢٬٦٧٥( -  ناقًصا: االستبعاد بين العمليات  )٣٢٬٦٧٥ (  - )٣٣٬٤٩٣ (  )٣٣٬٤٩٣ (  
       

 ١٬١٦٤٬٣٥٧ ٣٧٥٬٤٧٠ ٧٨٨٬٨٨٧ ١٬٢٣٦٬٨٨١ ٣٢٧٬٩٩٩ ٩٠٨٬٨٨٢  مجموع الموجودات

 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٥٩  

 
  (تتمة) –معلومات تكميلية  .٣٣

 
  (تتمة) –قائمة المركز المالي   أ)

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 

عمليات   
  التأمين

عمليات  
  المجموع  المساهمين 

عمليات  
  التأمين

عمليات  
  المجموع   المساهمين

  بآالف الرياالت السعودية 
        المطلوبات

              المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين وحقوق الملكية
  ١٣٬٤١٩  -  ١٣٬٤١٩  ٥٬٣٩٦  -  ٥٬٣٩٦  مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين

  ٦٧٬٧٢٤  ٧٦٧  ٦٦٬٩٥٧  ٤٦٬٦١٤  ١٬٠٨١  ٤٥٬٥٣٣  مستحقات ومطلوبات أخرى
  ١٧٨٬٤١٣  -  ١٧٨٬٤١٣  ١٥٦٬٤٤٠  -  ١٥٦٬٤٤٠  أرصدة معيدي تأمين دائنة

  ١٦٣٬٠٩٣  -  ١٦٣٬٠٩٣  ٣٠٢٬٤٥٢  -  ٣٠٢٬٤٥٢  أقساط التأمين غير المكتسبة
  ٢٧٬٧٦٩  -  ٢٧٬٧٦٩  ٣٤٬٩٩٤  -  ٣٤٬٩٩٤  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

  ٦٦٬٦٥٢  -  ٦٦٬٦٥٢  ٦٢٬٩٢١  -  ٦٢٬٩٢١  مطالبات قائمة
  ١٦٢٬٦٧٣  -  ١٦٢٬٦٧٣  ١٦٩٬٧٤٩  -  ١٦٩٬٧٤٩  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

  ١٨٬٧٦٠  -  ١٨٬٧٦٠  ٢٥٬٧٤٨  -  ٢٥٬٧٤٨  احتياطي عجز أقساط التأمين
  ٩٬٦٠٤  -  ٩٬٦٠٤  ١٣٬٣٧٨  -  ١٣٬٣٧٨  احتياطيات فنية أخرى

  ٣٣٬٤٩٣  -  ٣٣٬٤٩٣  ٣٢٬٦٧٥  -  ٣٢٬٦٧٥  مطلوب إلى عمليات المساهمين
  ٩٬٤٧٥  -  ٩٬٤٧٥  ١٠٬٢٨٨  -  ١٠٬٢٨٨  التزامات منافع الموظفين المحددة

  -  -  -  ٦٬٣٩٧  -  ٦٬٣٩٧  إيجاريةمطلوبات 
  ٣٧٬٠٥٣  -  ٣٧٬٠٥٣  ٣٧٬٠٥٣  -  ٣٧٬٠٥٣  الفائض من عمليات التأمين

  ٢٨٬٩٣٦  ٢٨٬٩٣٦  -  ٢١٬٧٥٠  ٢١٬٧٥٠  -  زكاة وضريبة دخل مستحقة الدفع
إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية مستحقة الدفع إلى 

  ٣٬٨٢٤  ٣٬٨٢٤  -  ٤٬٩٠٤  ٤٬٩٠٤  -  ساما
 ٨٢٠٬٨٨٨  ٣٣٬٥٢٧  ٧٨٧٬٣٦١  ٩٣٠٬٧٥٩  ٢٧٬٧٣٥  ٩٠٣٬٠٢٤  
       

  ) ٣٣٬٤٩٣(  -  ) ٣٣٬٤٩٣(  ) ٣٢٬٦٧٥(  -  ) ٣٢٬٦٧٥(  ناقًصا: االستبعاد بين العمليات
       

 ٧٨٧٬٣٩٥  ٣٣٬٥٢٧  ٧٥٣٬٨٦٨  ٨٩٨٬٠٨٤  ٢٧٬٧٣٥  ٨٧٠٬٣٤٩  
  ١٥  -  ١٥  ٣٬٧٣٤  -  ٣٬٧٣٤  عمليات التأمين -احتياطي القيمة العادلة الستثمارات 

       
  ٧٨٧٬٤١٠  ٣٣٬٥٢٧  ٧٥٣٬٨٨٣  ٩٠١٬٨١٨  ٢٧٬٧٣٥  ٨٧٤٬٠٨٣  مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين

       

        حقوق الملكية
  ٤٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠  -  ٤٠٠٬٠٠٠  ٤٠٠٬٠٠٠  -  رأس المال

  ٣١٬٩٤٤  ٣١٬٩٤٤  -  ٣١٬٩٤٤  ٣١٬٩٤٤  -  احتياطي نظامي
  ) ٦٤٬١٤٥(  ) ٦٤٬١٤٥(  -  ) ١٠٨٬٠٢٥(  ) ١٠٨٬٠٢٥(  -  خسائر متراكمة

  ٧٬٦٣٧  ٧٬٦٣٧  -  ٩٬٠٢٠  ٩٬٠٢٠  -  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
  ١٬٥١١  -  ١٬٥١١  ٢٬١٢٤  -  ٢٬١٢٤  احتياطي إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة

       
  ٣٧٦٬٩٤٧  ٣٧٥٬٤٣٦  ١٬٥١١  ٣٣٥٬٠٦٣  ٣٣٢٬٩٣٩  ٢٬١٢٤  مجموع حقوق الملكية

المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين وحقوق مجموع        
  ١٬١٦٤٬٣٥٧  ٤٠٨٬٩٦٣  ٧٥٥٬٣٩٤  ١٬٢٣٦٬٨٨١  ٣٦٠٬٦٧٤  ٨٧٦٬٢٠٧  الملكية

       



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٠  

 
  (تتمة) –معلومات تكميلية  .٣٣

 
  قائمة الدخل  )ب

 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
عمليات   

 التأمين
عمليات  

 المساهمين 
٢٠٢٠ 

 المجموع
عمليات  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

٢٠١٩ 
 المجموع 

 بآالف الرياالت السعودية 
        إيرادات

       
 ٤٢٠٬٢٩٢ - ٤٢٠٬٢٩٢ ٦١٦٬٨٦١ - ٦١٦٬٨٦١  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

       
        أقساط إعادة تأمين مسندة

) ٣٠٬٦٠٤(  محلية -  - )٣٠٬٦٠٤ (  )٢١٬٥٣٧ (  - )٢١٬٥٣٧ (  
) ٣٨٠٬٦٩٧(  أجنبية -  - )٣٨٠٬٦٩٧ (  )٣٤١٬١٠٣ (  - )٣٤١٬١٠٣ (  

 )٤١١٬٣٠١ (  - )٤١١٬٣٠١ (  )٣٦٢٬٦٤٠ (  - )٣٦٢٬٦٤٠ (  
        مصاريف فائض الخسارة

) ٨١٨(  محلية -  - )٨١٨ (  )٣٦٠ (  - )٣٦٠ (  
) ٤٬٦٣٥(  أجنبية -  - )٤٬٦٣٥ (  )٣٬٠١٤ (  - )٣٬٠١٤ (  

 )٥٬٤٥٣ (  - )٥٬٤٥٣ (  )٣٬٣٧٤ (  - )٣٬٣٧٤ (  
       

 ٥٤٬٢٧٨ - ٥٤٬٢٧٨ ٢٠٠٬١٠٧ - ٢٠٠٬١٠٧  أقساط التأمين المكتتبةصافي 
) ٦٧٬٦٧٥(  بالصافي -التغيرات في أقساط غير مكتسبة   - )٦٧٬٦٧٥ (  ٢١٬١٢٢ - ٢١٬١٢٢ 

 ٧٥٬٤٠٠ - ٧٥٬٤٠٠ ١٣٢٬٤٣٢ - ١٣٢٬٤٣٢  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٤١٬٢٣٣ - ٤١٬٢٣٣ ٣٩٬٨٧٢ - ٣٩٬٨٧٢  عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 ١١٦٬٦٣٣ - ١١٦٬٦٣٣ ١٧٢٬٣٠٤ - ١٧٢٬٣٠٤  مجموع اإليرادات
       

        تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ١٥٣٬٢٢٨ - ١٥٣٬٢٢٨ ١٥١٬٤٥٧ - ١٥١٬٤٥٧  إجمالي المطالبات المدفوعة

) ٥٩٬٥٨١(  حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  - )٥٩٬٥٨١ (  )٩٢٬٩٩٠ (  - )٩٢٬٩٩٠ (  
 ٦٠٬٢٣٨ - ٦٠٬٢٣٨ ٩١٬٨٧٦ - ٩١٬٨٧٦  مطالبات مدفوعةصافي 

) ٢٬٣٤٦( ١٣٠ - ١٣٠  بالصافي -التغيرات في المطالبات القائمة   - )٢٬٣٤٦ (  
) ٦٬٣٠٧(  بالصافي -التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها   - )٦٬٣٠٧ (  )٢٤٬٠٥٣ (  - )٢٤٬٠٥٣ (  

 ٣٣٬٨٣٩ - ٣٣٬٨٣٩ ٨٥٬٦٩٩ - ٨٥٬٦٩٩  صافي المطالبات المتكبدة
 ٢٬٣٠٦ - ٢٬٣٠٦ ٦٬٩٨٨ - ٦٬٩٨٨  احتياطي عجز أقساط التأمين

) ٢٦٬٩٣٥( ٣٬٧٧٤ - ٣٬٧٧٤  احتياطيات فنية أخرى  - )٢٦٬٩٣٥ (  
 ٩٬٨٦٨ - ٩٬٨٦٨ ١٦٬٥٢١ - ١٦٬٥٢١  تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 ٢٬٥٤٩ - ٢٬٥٤٩ ٢٬٧٩٠ - ٢٬٧٩٠  مصاريف اكتتاب أخرى

 ٢١٬٦٢٧ - ٢١٬٦٢٧ ١١٥٬٧٧٢ - ١١٥٬٧٧٢  ومصاريف االكتتابمجموع تكاليف 
       

 ٩٥٬٠٠٦ - ٩٥٬٠٠٦ ٥٦٬٥٣٢ - ٥٦٬٥٣٢  صافي نتائج االكتتاب

       
 

 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦١  

 
  (تتمة) –معلومات تكميلية  .٣٣

 
  (تتمة) –قائمة الدخل   ب)

 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

عمليات   
 التأمين

عمليات  
 المساهمين 

٢٠٢٠ 
 المجموع

عمليات  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

٢٠١٩ 
 المجموع 

 بآالف الرياالت السعودية 
        (مصاريف) / إيرادات تشغيلية أخرى

) ٨٥٬٢٧٢(  مصاريف عمومية وإدارية  )١٬٥٣٤ (  )٨٦٬٨٠٦ (  )١٠٠٬٢٥٠ (  )١٬٢٢٠ (  )١٠١٬٤٧٠ (  
) ٥٬٨٢٣(  ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها رد مخصص(مخصص) /   - )٥٬٨٢٣ (  ٢٬٧٤٥ - ٢٬٧٤٥ 

) ١٬٤٤١( -  مكافآت مجلس اإلدارة  )١٬٤٤١ (  - )٨٨٣ (  )٨٨٣ (  
 ٢٨٦ ١٧٥ ١١١ - - -  إطفاء االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 ١١٬٠١٥ ٦٬٥٦٨ ٤٬٤٤٧ ١٠٬٣٨٢ ٥٬٩٧٣ ٤٬٤٠٩  إيرادات االستثمارات
 ٦٬١٠٣ ١٬٧٥٧ ٤٬٣٤٦ ٤٬٢٤٦ ٤٬٢٤٦ -  (ربح) محقق من االستثمارات / خسارة

 ٣٬٧٥٣ - ٣٬٧٥٣ ٧٬٠٣٠ - ٧٬٠٣٠  إيرادات أخرى

       
) ٧٩٬٦٥٦(  بالصافي -إيرادات تشغيلية أخرى  /مجموع (مصاريف)   ٧٢٬٤١٢( ٧٬٢٤٤ (  )٨٤٬٨٤٨ (  ٧٨٬٤٥١( ٦٬٣٩٧ (  

       
) ٢٣٬١٢٤(  التوزيع(الخسارة) / الدخل للسنة قبل   ١٥٬٨٨٠( ٧٬٢٤٤ (  ١٦٬٥٥٥ ٦٬٣٩٧ ١٠٬١٥٨ 

       

) ٢٣٬١٢٤( ٢٣٬١٢٤  تحمل المساهمين للخسارة / (للدخل)  - )٩٬١٤٢ (  ٩٬١٤٢ - 
       

التخصيص للمساهمين قبل (الخسارة) / الدخل للسنة بعد 
  الزكاة وضريبة الدخل

- )١٥٬٨٨٠ (  )١٥٬٨٨٠ (  ١٦٬٥٥٥ ١٥٬٥٣٩ ١٬٠١٦ 

       

) ٢٧٬٩٠٠( -  الزكاة  )٢٧٬٩٠٠ (  - )٧٬٩٠٠ (  )٧٬٩٠٠ (  
) ١٠٠( -  ضريبة الدخل  )١٠٠ (  - )١٠٠ (  )١٠٠ (  

       

 - )٢٨٬٠٠٠ (  )٢٨٬٠٠٠ (  - )٨٬٠٠٠ (  )٨٬٠٠٠ (  
       

) ٤٣٬٨٨٠( -  الدخل للسنة / صافي (الخسارة)  )٤٣٬٨٨٠ (  ٨٬٥٥٥ ٧٬٥٣٩ ١٬٠١٦ 

       
        (خسارة) / ربحية السهم (معروضة باللایر السعودي للسهم)

  ٤٠٬٠٠٠   ٤٠٬٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة (باآلالف)
       

(خسارة) / ربحية السهم األساسية والمخفّضة للسنة (باللایر 
) ١٫١٠(   السعودي)    ٠٫١٩  

       
       

 
 
 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٢  

 
  (تتمة) –معلومات تكميلية  .٣٣

 
  قائمة الدخل الشامل  )ج

 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
عمليات   

 التأمين
عمليات  

 المساهمين 
٢٠٢٠ 

 المجموع
عمليات  
 التأمين

عمليات  
 المساهمين

٢٠١٩ 
 المجموع 

 بآالف الرياالت السعودية 
       

) ٤٣٬٨٨٠( -  صافي (الخسارة)/ الدخل للسنة  )٤٣٬٨٨٠ (  ٨٬٥٥٥ ٧٬٥٣٩ ١٬٠١٦ 
       

        (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر
       

       
        بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة

 ١٬٠٧٥ - ١٬٠٧٥ ٦١٣ - ٦١٣  التزامات منافع محددة إعادة قياسأرباح  -
قائمة الدخل في الفترات تصنيفها إلى قد يعاد بنود يعاد أو 

        الالحقة
        استثمارات متاحة للبيع:

 ٧٬٦٨٦ ٧٬٥٨٥ ١٠١ ٥٬١٠٢ ١٬٣٨٣ ٣٬٧١٩  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع -

) ٤٢٬٤٩٧( ٤٬٣٣٢  الدخل الشامل للسنة / مجموع (الخسارة)  )٣٨٬١٦٥ (  ١٧٬٣١٦ ١٥٬١٢٤ ٢٬١٩٢ 
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  (تتمة) -معلومات تكميلية  .٣٣

 
  قائمة التدفقات النقدية  )د

 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

٢٠٢٠ 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

٢٠١٩ 
 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 
        التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

) ١٥٬٨٨٠( -  (الخسارة) / الدخل للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل  )١٥٬٨٨٠ (  ١٦٬٥٥٥ ١٥٬٥٣٩ ١٬٠١٦ 

        تعديالت لبنود غير نقدية:
 ٢٬٠٩٥ - ٢٬٠٩٥ ٢٬٧٣٦ - ٢٬٧٣٦  استهالك ممتلكات ومعدات

) ٧١( - - -  ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات  - )٧١ (  
 - - - ٢٬٠٥٢ - ٢٬٠٥٢  موجودات حق االستخداماستهالك 

 - - - ١٨٧ - ١٨٧  تكلفة تمويل على مطلوبات إيجارية
) ٢٬٧٤٥( ٥٬٨٢٣ - ٥٬٨٢٣  ) ذمم مدينة مشكوك في تحصيلهارد مخصصمخصص / (  - )٢٬٧٤٥ (  

) ٤٬٢٤٦( -  ربح محقق من استثمارات  )٤٬٢٤٦ (  )٤٬٣٤٦ (  )١٬٧٥٧ (  )٦٬١٠٣ (  
) ١١١( - - -  االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقإطفاء   )١٧٥ (  )٢٨٦ (  

 ٥٬٦٥٠ - ٥٬٦٥٠ ٤٬٠٧٧ - ٤٬٠٧٧  مخصص التزامات المنافع الموظفين المحددة
 ٢٠٬١٢٦( ١٤٬٨٧٥ (  )٥٬٢٥١ (  ١٥٬٠٩٥ ١٣٬٦٠٧ ١٬٤٨٨ 

        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
) ٤٢٬٩٧٧(  وإعادة تأمين مدينةأقساط تأمين   - )٤٢٬٩٧٧ (  )٢٩٬٩٧١ (  - )٢٩٬٩٧١ (  

) ٧١٬٦٨٤(  أقساط التأمين غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من   - )٧١٬٦٨٤ (  )٤٣٬١٦٤ (  - )٤٣٬١٦٤ (  
 ٤٢٬٥٨٨ - ٤٢٬٥٨٨ ٣٬٨٦١ - ٣٬٨٦١  حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة

) ١٣٬٣٨٣(  وغير مبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة   - )١٣٬٣٨٣ (  ٢٢٬٧٥٦ - ٢٢٬٧٥٦ 
) ٦٬٢٠١(  تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  - )٦٬٢٠١ (  )٧٤٥ (  - )٧٤٥ (  

) ٣٠٬٧٦٤(  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  ٣٠٬٧٣١( ٣٣ (  ٩٬٤٤٥ ٣٠٧ ٩٬١٣٨ 
) ١٬٠٨٠( -  إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية  )١٬٠٨٠ (  - )١٬١٨٩ (  )١٬١٨٩ (  

) ٨٬٠٢٣(  مبالغ مستحقة الدفع لحملة الوثائق  - )٨٬٠٢٣ (  )٥٬٩٤٢ (  - )٥٬٩٤٢ (  
) ٢١٬٤٢٤(  مستحقات ومطلوبات أخرى  ٢١٬١١٠( ٣١٤ (  ٦٣( ١١٬٧٠٤ (  ١١٬٦٤١ 
) ٢١٬٩٧٣(  أرصدة معيدي تأمين دائنة  - )٢١٬٩٧٣ (  ٥٦٬١٨٦ - ٥٦٬١٨٦ 

 ٢٢٬٠٤٢ - ٢٢٬٠٤٢ ١٣٩٬٣٥٩ - ١٣٩٬٣٥٩  أقساط التأمين غير المكتسبة
 ٨٬٤٧٤ - ٨٬٤٧٤ ٧٬٢٢٥ - ٧٬٢٢٥  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

) ٣٬٧٣١(  مطالبات قائمة  - )٣٬٧٣١ (  )٤٤٬٩٣٤ (  - )٤٤٬٩٣٤ (  
) ٤٦٬٨٠٨( ٧٬٠٧٦ - ٧٬٠٧٦  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  - )٤٦٬٨٠٨ (  

 ٢٬٣٠٦ - ٢٬٣٠٦ ٦٬٩٨٨ - ٦٬٩٨٨  احتياطي عجز أقساط التأمين
) ٢٦٬٩٣٥( ٣٬٧٧٤ - ٣٬٧٧٤  احتياطيات فنية أخرى  - )٢٦٬٩٣٥ (  

 ١٬١٨٩ ١٬١٨٩ - ١٬٠٨٠ ١٬٠٨٠ -  إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية لساما
) ٨١٨(  مطلوب إلى عمليات المساهمين  - )٨١٨ (  ٢٨٬٧٩٣ - ٢٨٬٧٩٣ 

) ٢٨٬٧٩٣( - ٨١٨ ٨١٨ -  مطلوب من عمليات التأمين  )٢٨٬٧٩٣ (  
 )٣٧٬٨٢٠ (  )١٨٬٩٦١ (  )٥٦٬٧٨١ (  ١٤٬٩٤٢( ٦٬٩٧٦ (  )٧٬٩٦٦ (  
) ٢٬٦٥١(  التزامات منافع الموظفين المحددة المدفوعة         - )٢٬٦٥١ (  )١٣٬١١٨ (  - )١٣٬١١٨ (  

) ٣٥٬١٨٦( -  زكاة وضريبة دخل مدفوعة  )٣٥٬١٨٦ (  - )١٬٥٥٢ (  )١٬٥٥٢ (  
       

) ٤٠٬٤٧١(  التشغيليةصافي النقد المستخدم في األنشطة   )٥٤٬١٤٧ (  )٩٤٬٦١٨ (  )٦٬١٤٢ (  )١٦٬٤٩٤ (  )٢٢٬٦٣٦ (  
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٦٤  

 
  (تتمة) -معلومات تكميلية  .٣٣

 
  (تتمة) -قائمة التدفقات النقدية   )د

 
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

٢٠٢٠ 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

٢٠١٩ 
 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

) ٢٣٬٤٩٦( ٨٤٠ - ٨٤٠  ودائع قصيرة األجل  - )٢٣٬٤٩٦ (  
) ١١١٬١٤٢(  شراء استثمارات  )٣٨٬٧٥٩ (  )١٤٩٬٩٠١ (  )٢٠٬٠٠٠ (  )٢٣٬٥٧٦ (  )٤٣٬٥٧٦ (  

 ٢٥١٬٤٥٨ ٦٦٬٩٦٨ ١٨٤٬٤٩٠ ٦١٬٨٣١ ٦١٬٨٣١ -  متحصالت من بيع استثمارات
) ٦٫٠٧٤(  شراء ممتلكات ومعدات  - )٦٫٠٧٤ (  )٧٬٢٠١ (  - )٧٬٢٠١ (  
) ٤٫٥٩٨(  موجودات غير ملموسة  - )٤٫٥٩٨ (  - - - 

 ٧١ - ٧١ - - -  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
) ١٢٠٬٩٧٤(  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة االستثمارية  ٩٧٬٩٠٢( ٢٣٬٠٧٢ (  ١٧٧٬٢٥٦ ٤٣٬٣٩٢ ١٣٣٬٨٦٤ 

       

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ١٣٬٥٠٠ ١٣٬٥٠٠ - - - -  نقص في وديعة نظامية

) ٣٬٣٩٨(  سداد المطلوبات اإليجارية  - )٣٬٣٩٨ (  - - - 
) ٣٬٣٩٨(  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التمويلية  - )٣٬٣٩٨ (  - ١٣٬٥٠٠ ١٣٬٥٠٠ 

       

) ١٦٤٬٨٤٣(  صافي التغيرات في النقد وما يماثله  )٣١٬٠٧٥ (  )١٩٥٬٩١٨ (  ١٦٨٬١٢٠ ٤٠٬٣٩٨ ١٢٧٬٧٢٢ 
 ٨٩٬٥٣٣ ١٬٠٥٦ ٨٨٬٤٧٧ ٢٥٧٬٦٥٣ ٤١٬٤٥٤ ٢١٦٬١٩٩  نقد وما يماثله في بداية السنة

 ٢٥٧٬٦٥٣ ٤١٬٤٥٤ ٢١٦٬١٩٩ ٦١٬٧٣٥ ١٠٬٣٧٩ ٥١٬٣٥٦  نقد وما يماثله في نهاية السنة
       

        معلومات غير نقدية
 ٧٬٦٨٦ ٧٬٥٨٥ ١٠١ ٥٬١٠٢ ١٬٣٨٣ ٣٬٧١٩  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

       

 ١٬٠٧٥ - ١٬٠٧٥ ٦١٣ - ٦١٣  أرباح إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة
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٦٥  

 

  إدارة المخاطر .٣٤
 

  حوكمة المخاطر
الي لتحقيق تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل التنظيمي الح

تتوافق مع الخطة االستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر األهداف االستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المقدور عليها والمعروفة والتي 
  معدل العمولة والسوق.والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين وإعادة التأمين واإلطار التنظيمي واالئتمان والسيولة والعمالت األجنبية و

 

  هيكل إدارة المخاطر
  خل الشركة من أجل تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر.يتم تأسيس هيكل تنظيمي متماسك دا

 

  مجلس اإلدارة
ألهداف المحددة إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن محكومية المخاطر حيث يقوم بتقديـم التوجيه واعتماد االستراتيجيات والسياسات لتحقيق ا

  للشركة.
 

  اإلدارة العليا
  ات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة بشأن قبول المخاطر.اإلدارة العليا مسؤولة عن العملي

 

  لجنة المراجعة ووحدة المراجعة الداخلية
جراءات والتزام الشركة بهذه يتم مراجعة عمليات إدارة المخاطر في جميع أنحاء الشركة سنويًا من قبل وحدة المراجعة الداخلية التي تفحص كالً من كفاية اإل

  جعة.اإلجراءات. يقوم المراجع الداخلي بمناقشة نتائج كافة األحكام مع اإلدارة العليا واالبالغ عن النتائج والتوصيات مباشرة للجنة المرا
 

ي تعرقل تحقيق أهداف األداء المالي بشكل مستدام، إن الهدف األساسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة هو حماية الشركة من األحداث الت
  بما في ذلك عدم استغالل الفرص.

 

  لجنة إدارة المخاطر
اس دوري. شكل مجلس إدارة الشركة لجنة إلدارة المخاطر تقوم باإلشراف على عمل إدارة المخاطر في الشركة وتقدم تقريرها إلى مجلس اإلدارة على أس

  ل أنشأه مجلس اإلدارة.تعمل اللجنة وفقا إلطار عم
 

  هذه المخاطر بواسطة اإلدارة موجزة كما يلي: تقليلإن المخاطر التي تواجهها الشركة وطرق 
 

  إدارة مخاطر التأمين  ١-٣٤
ين، فإن هذا الخطر إن المخاطر بموجب عقد التأمين هو احتمال وقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من مبلغ المطالبة الناتجة. وبحكم طبيعة عقد التأم

خطورة المطالبات عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في وقوع الحوادث المؤمن عليها و
لمحافظ المتنوعة تكون أقل تأثراً بالتغيرات المبلغ عنها. يتحسن وضع مخاطر الشركة من خالل تنويع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من العقود حيث أن ا

  في أي جزء من المحفظة واألحداث غير المتوقعة.
 

ن التوقعات. ويمكن إن المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين تتمثل في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المنافع أو توقيتها، تختلف ع
تكرار المطالبات وجسامة مبالغ المطالبات والمنافع المدفوعة والمستجدات الالحقة لمطالبات طويلة األجل. ولهذا، فإن هدف الشركة هو أن يحدث ذلك بسبب 

  ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات.
 

همات إعادة التأمين على أساس نسبي وغير نسبي. إن الغالبية تبرم الشركة عقود شراء إعادة التأمين كجزء من برنامج التخفيف من المخاطر. يتم إسناد مسا
عمال. إن إعادة العظمى من إعادة التأمين النسبي يتم على أساس إعادة تأمين الحصة المحددة وذلك للتخفيف من تعرض الشركة الشامل إلى فئات معينة من األ

الخسارة وتهدف إلى التخفيف من صافي تعرض الشركة لخسائر الكوارث. تختلف حدود التأمين غير النسبي هي في األساس اختيارية وإعادة تأمين فائض 
  االستبقاءات بالنسبة إلعادة التأمين فائض الخسارة وفقا لنوع المنتح والمنطقة.

  
ادة التأمين. يتم تنويع استبدال الشركة إلعادة يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود إع

رف المقابل التأمين بحيث ال تعتمد على معيد تأمين واحد وال تعتمد عمليات الشركة بشكل جوهري على أي عقد واحد إلعادة التأمين. ال يوجد تعرض للط
  ٪ من إجمالي موجودات إعادة التأمين في تاريخ التقرير.٥١يتجاوز 

 

التامين  االكتتاب وسياسة االستبقاء واالجراءات والحدود وصالحيات االكتتاب الواضحة بدقة من هو المسؤول المصرح له إبرام عقود التأمين وإعادةينظم 
والمحلية عن كثب، وكان بأي شروط والخاضع المساءلة عنها. يتم فحص االلتزام بهذه التوجيهات بانتظام ويتم مراقبة التطورات في السوق العالمية واإلقليمية  

  التفاعل ضروريًا مع التدابير المناسبة التي يتم عكسها دون أي تأخير في توجيهات االكتتاب، إذا لزم األمر.
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  (تتمة) –إدارة المخاطر  .٣٤
 

  (تتمة) –إدارة مخاطر التأمين   ١-٣٤
 
 

  تركز مخاطر التأمين  )أ(
 

  أساسي حسب فئات التأمين. ويتم التركيز الرئيسي على قطاع تأمين الطاقة والتأمين الهندسي.تقوم الشركة بمراقبة تركز مخاطر التأمين بشكل 
 

الفيضان، تصنف كما تقوم الشركة بمراقبة تركز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة المشمولة في نفس الموقع الجغرافي. بالنسبة لمخاطر الزالزل و
ة لخطر الحريق والممتلكات، يعتبر أي مبنى معين والمباني المجاورة له والتي من الممكن أن تتأثر بالحادثة كمكان واحد. مدينة كاملة كموقع واحد. وبالنسب

قوم الشركة بتقييم وبالمثل بالنسبة للمخاطر البحرية، فإن المخاطر المتعددة المشمولة في رحلة سفينة واحدة تعتبر كخطر واحد عند تقييم تركيز المخاطر. ت
  مقبولة للشركة.ركيز التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها للحد من مثل هذه التعرضات وجعلها في مستويات  ت

 

  المملكة العربية السعودية. تمارس الشركة نشاطها في المملكة العربية السعودية وبالتالي، فإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بوثائق التأمين المكتتبة داخل
 

  مراجعة اكتوارية مستقلة للمطالبات واحتياطات المطالبات   )ب(
 

لمتوقعة وكذلك من أجل التخفيف من مخاطر التأمين، تقوم الشركة بتوظيف خبير اكتواري مستقل إلجراء مراجعة دورية لنماذج مطالبات الشركة والمطالبات ا
  ت في المركز الختامي.التحقق من كفاية احتياطيات المطالبا

 

  االفتراضات الرئيسية  )ج(
 

ال، وتشتمل على التكاليف  المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي تتعلق بتقييم المطالبات القائمة، سواًء تم اإلبالغ عنها أو
ى تقديرات االلتزام في أن تطور المطالبات المستقبلية للشركة سوف يتبع نمًطا مماثالً المتوقعة لتسوية المطالبات. يتمثل االفتراض األساسي الذي يستند إل

البة وأرقام لخبرة تطور المطالبات السابقة. ويشمل ذلك افتراضات فيما يتعلق بمتوسط تكاليف المطالبات وتكاليف معالجة المطالبات وعوامل تضخم المط
تستخدم األحكام النوعية اإلضافية لتقييم الحد الذي يمكن أن تكون االتجاهات السابقة ال تنطبق في المستقبل، على المطالبات لسنوات الحوادث كل على حدة. و

لية مثل مزيج سبيل المثال: حدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل السوق مثل السلوك العام تجاه المطالبات والظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخ
شريعات ط الوثيقة وإجراءات التعامل مع المطالبات. ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى أثر العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتالمحفظة وشرو

ت المقدمة بموجب عقود الحكومية على التقديرات. ويتطلب األمر من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق الناشئة عن المطالبا
تختلف النتائج التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما كبيرة من األحكام وعدم التأكد، وقد 

نوعية لتقييم مدى عدم تطبيق التوجهات السابقة في الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تُستخدم األحكام ال
المزيد من  المستقبل، على سبيل المثال الحدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل السوق مثل السلوك العام من المطالبة والظروف االقتصادية. ويستخدم

  الحكومية على التقديرات.األحكام لتقييم مدى أثر العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات 
 

تكاليف النهائية المتوقعة على وجه الخصوص، يتعين إجراء التقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي وال
صيل تقدير عدم التأكد للمطالبات القائمة (بما فيها المطالبات المتكبدة من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي. تم إدراج تفا

  .٢وغير المبلغ عنها) ضمن اإليضاح رقم 
  
  اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات  )د(

 
تقديرات محايدة للنتيجة األكثر احتماالً أو المقصود من العملية المستخدمة في تحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبات القائمة هو أن يؤدي إلى 

عنها. يتم تقييم كل مطالبة المتوقعة. طبيعة العمل تجعل من الصعب جداً التكهن بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة لمطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغ 
المتوفرة من مقدمي الخدمات واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات المماثلة. وتتم مبلغ عنها لكل حالة على حدة مع مراعاة ظروف المطالبة، والمعلومات 
  مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جديدة.

 
لقة بعملية تقدير تكاليف تسوية المطالبات تنطوي تقديرات المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بشكٍل عام على حالة من عدم التأكد تزيد في حدتها عن تلك المتع

عنها في الماضي المبلغ عنها بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات عن حدث المطالبة. وتأخذ عملية التقدير في عين االعتبار نمط المطالبات المبلغ 
  .٣و ٢وتفاصيل برامج إعادة التأمين. للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاحين 

 
فيرجسون وكيب   -هويتريتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات القائمة باستخدام مجموعة من أساليب عرض المطالبات اإلكتوارية القياسية، مثل تشين الدر وبورن

  كود وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة.
  

  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٧  

 
  (تتمة) –إدارة المخاطر  .٣٤

 
  (تتمة) –إدارة مخاطر التأمين   ١-٣٤

 
  (تتمة) اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات  )د(

 
ثر احتماالً أو المقصود من العملية المستخدمة في تحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبات القائمة هو أن يؤدي إلى تقديرات محايدة للنتيجة األك

الصعب جداً التكهن بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة لمطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغ عنها. يتم تقييم كل مطالبة المتوقعة. طبيعة العمل تجعل من 
تتم لمماثلة. ومبلغ عنها لكل حالة على حدة مع مراعاة ظروف المطالبة، والمعلومات المتوفرة من مقدمي الخدمات واألدلة التاريخية عن حجم المطالبات ا

  مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جديدة.
 

تكاليف تسوية المطالبات   تنطوي تقديرات المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بشكٍل عام على حالة من عدم التأكد تزيد في حدتها عن تلك المتعلقة بعملية تقدير
تتوفر فيها معلومات عن حدث المطالبة. وتأخذ عملية التقدير في عين االعتبار نمط المطالبات المبلغ عنها في الماضي المبلغ عنها بالفعل للشركة والتي 

  .٣و ٢وتفاصيل برامج إعادة التأمين. للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاحين 
 

فيرجسون وكيب   -ليب عرض المطالبات اإلكتوارية القياسية، مثل تشين الدر وبورنهويتريتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات القائمة باستخدام مجموعة من أسا
  كود وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة.

 
ت المستقبلية يتمثل االفتراض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خبرة الشركة السابقة في تطور المطالبات يمكن استخدامها لعرض تطور المطالبا

ل مطالبة وأعداد المطالبات وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. وعلى هذا النحو، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ومتوسط التكلفة لك
حوادث، ولكن على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي عن طريق سنوات ال

عادة ما يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل يمكن أيًضا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، باإلضافة إلى خطوط األعمال وأنواع المطالبات الهامة. 
حاالت، ال يتم إما عن طريق حجزها بالقيمة االسمية لتقديرات تعديل الخسارة أو أن يتم عرضها بشكل منفصل من أجل إظهار تطورها المستقبلي. في معظم ال

خسارة في المطالبات. وبدالً من ذلك، فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك وضع افتراضات واضحة بخصوص المعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو ال
الحد الذي يتم فيه عدم االفتراضات الضمنية في بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام األحكام النوعية اإلضافية لتقييم 

بيل المثال، إظهار الحادث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل خارجية أو سوقية مثل السلوكيات العامة تجاه تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل (على س
ة، وخصائص المطالبات، والظروف االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، والقرارات والتشريعات القضائية، وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظ

ل مع المطالبات) من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض النتيجة المحتملة من نطاق النتائج المحتملة، السياسة وإجراءات التعام
 (احتياطي أقساط التأمينبحيث أن مجموع مخصصات مطلوبات  أقساط التأمينمع األخذ في االعتبار جميع حاالت عدم التيقن المعنية. تم تحديد مطلوبات 

ً لخدمة المصاريف والمطالبات التأمين واحتياطي عجز أقساط  أقساط التأمين غير المكتسبة واحتياطيات أخرى نتيجة اختبار كفاية المطلوبات) يكون كافيا
تقبلية المتوقعة باستخدام التقديرات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها لوثائق التأمين سارية المفعول بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد المطلوبات المس

  واالفتراضات المعتمدة على الخبرة خالل السنة المنتهية من العقود وتوقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها ستكون معقولة.
 
 

  ـ)  الحساسيات(ه
 

روًحا منها حصة تعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقد التأمين (إجمالي المطالبات القائمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها مط
نهاية السنة كافية. ومع ذلك، فإن هذه المبالغ ليست مؤكدة، إعادة التأمين من المطالبات القائمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها) القائمة في 

ضات متعددة. وقد تختلف المدفوعات الفعلية عن مطلوبات المطالبات المرصود لها مخصص في القوائم المالية. إن مطلوبات مطالبات التأمين حساسة الفترا
٪ في ١٠لبات والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بناًء على زيادة / نقص بنسبة فيما يلي حساسية الدخل / (الخسارة) للسنة للتغير في مطلوبات المطا

  ٪ في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها.١٥احتياطي المطالبات القائمة وزيادة / نقص بنسبة 

٢٠٢٠
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٩
يةبآالف الرياالت السعود

صافي المطالبات القائمة إلعادة التأمين
تأثير الزيادة 

٪١٠بنسبة 
تأثير النقص 

٪١٠بنسبة   
تأثير الزيادة 

٪١٠بنسبة 
تأثير النقص 

٪١٠بنسبة 

)٢٬١٢٠ (  ٢٬١٠٧( ٢٬١٢٠ (  ٢٬١٠٧ 
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  (تتمة) –إدارة المخاطر  .٣٤

 

  (تتمة) –إدارة مخاطر التأمين  ١- ٣٤
 

  (تتمة) الحساسيات(هـ)  
 

٢٠٢٠
بآالف الرياالت السعودية

٢٠١٩
يةبآالف الرياالت السعود

مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
تأثير الزيادة 

٪١٥بنسبة 
تأثير النقص 

٪١٥بنسبة   
تأثير الزيادة 

 ٪١٥بنسبة 
تأثير النقص 

 ٪١٥بنسبة 

 )٦٬٥٢٣ (   ٧٬٤٦٩(  ٦٬٥٢٣ (   ٧٬٤٦٩ 

        
) ٨٬٦٤٣(  المجموع   ٩٬٥٧٦(  ٨٬٦٤٣ (   ٩٬٥٧٦ 

 

  تكرار وحجم المطالبات  )و(
العامة والبحرية.   يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات بعدة عوامل. تقوم الشركة بشكل رئيسي بتغطية فئات التأمين الطبي والسيارات والحرائق والسطو والحوادث

منية قصيرة. وهذا من شأنه أن تعتبر فئات التأمين هذه المطالبات عقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم في العادة اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل فترة ز
  يساعد في التقليل من مخاطر التأمين. 

 

  الحرائق والسطو
التي يكون الخطر الرئيسي فيها متمثالً في األضرار الناتجة عن الحريق واألخطار الناجمة المتعلقة بها،  يتم االكتتاب على عقود التأمين ضد الحرائق والسطو

لى أساس التعويض مع القيم المناسبة للفائدة المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء أو إصالح الممتلكات المتضررة والوقت بالرجوع إلى قيمة االستبدال أو ع
  المستغرق إلعادة العمليات إلى وضعها السابق للخسارة في حالة توقف األعمال من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات.

  بتراكم الضمانات المتعلقة بالممتلكات يتم تغطيتها من خالل اتفاقيات إعادة التأمين النسبية.وفيما يتعلق 
 

  السيارات
ي تلحق بممتلكات أي بالنسبة لعقود التأمين على السيارات، فإن العناصر الرئيسية للمخاطر في المطالبات الناشئة عن الوفاة واإلصابة الجسدية واألضرار الت

  المكتتبة. أقساط التأمين٪) من إجمالي ١٠: ٢٠١٩٪ (٣٨السيارات المؤمنة. يبلغ تركز الشركة في التأمين على السيارات نسبة  طرف ثالث وكذلك
 

المطالبات. وى تعتبر قرارات المحكمة المحتملة للوفيات واإلصابات الجسدية ومدى الضرر الذي يلحق بالممتلكات من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مست
  ركبة في حادث واحد.تتم تغطية هذا الخطر جزئيًا بموجب اتفاقية تناسبية وكذلك وفقًا لحدوث زيادة في اتفاقيات الخسارة التي تغطي أيًضا مشاركة أكثر من م

 
  الحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل

مال والحوادث الشخصية وتعويضات العمال والسفر والتأمين ضد الغير والتعويضات المهنية. يتم االكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان ال
أ مخاطر التأمين إن حجم الخسائر أو األضرار والتعويضات المحتملة التي قد تقررها المحاكم هي من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات. تنش

  عودية. يتم إجراء ترتيبات مع معيدي التأمين من خالل اتفاقيات نسبية.بشكل رئيسي من المملكة العربية الس
 

  التأمين البحري
مما يؤدى إلى يعتبر العنصر الرئيسي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن عليها أو تلف السفينة نفسها بسبب الحوادث المختلفة 

   لجزئية. إن مقدار الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات.مطالبات تعويض عن الخسارة الكلية أو ا
  يتم التأمين على المخاطر في نطاق المملكة العربية السعودية. يتم إجراء ترتيبات مع معيدي التأمين من خالل اتفاقيات نسبية.

 
  التأمين الطبي

ضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك من قامت الشركة بتصميم استراتيجية االكتتاب ل
المراجعة االعتيادية خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية، واستخدام الفحوصات الطبية للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية و

أجل  وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات. كما تقوم الشركة بتطبيق سياسة اإلدارة الفعالة والتتبع الفوري للمطالبات، من للمطالبات الفعلية
  ناسبية.تقليل تعرضها للتطورات المستقبلية غير المتوقعة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركة. تتم تغطية هذا الخطر جزئيًا بموجب اتفاقية ت

 
   



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٦٩  

  
  (تتمة) –إدارة المخاطر  .٣٤

 
  (تتمة) –إدارة مخاطر التأمين   ١-٣٤

  
  تكرار وحجم المطالبات (تتمة)  )و(
  

  التأمين الطبي (تتمة)
  

  (بالنسب المئوية) حسب فئة األعمال كما في تاريخ قائمة المركز المالي: أقساط التأمين غير المكتسبةيبين الجدول أدناه تركز المطالبات القائمة و
 

٢٠٢٠  
أقساط التأمين غير  إجمالي 

  صافي المطالبات القائمة  إجمالي المطالبات القائمة   صافي أقساط غير مكتسبة  المكتسبة
     

    ٪٢٢    ٪١٦    ٪١٢    ٪٧  طبي
    ٪٦١    ٪٢٧    ٪٨٠    ٪٣٥  سيارات

 - - - -  طاقة
    ٪٤    ٪١٠    ٪٣    ٪٤٧  هندسي
    ٪١٣    ٪٤٧    ٪٥    ٪١١  أخرى

     ٪١٠٠     ٪١٠٠     ٪١٠٠     ٪١٠٠  المجموع
 

٢٠١٩  
أقساط التأمين غير إجمالي  
  القائمةصافي المطالبات    إجمالي المطالبات القائمة   صافي أقساط غير مكتسبة  المكتسبة

     
    ٪٩    ٪٦    ٪٢٧    ٪٨  طبي

    ٪٧١    ٪٣٠    ٪٤٥    ٪١٢  سيارات
 - - - -  طاقة

    ٪٣    ٪١٠    ٪١١    ٪٦٦  هندسي
    ٪١٧    ٪٥٤    ٪١٧    ٪١٤  أخرى

     ٪١٠٠     ٪١٠٠     ٪١٠٠     ٪١٠٠  المجموع 
 

  تركز مخاطر التأمين  )ز(
ر الشركة عقد تأمين يغطي مخاطر الحوادث الفردية التي تعرض الشركة لمخاطر تأمين متعددة. قامت الشركة بإعادة التأمين بشكل مناسب لمخاطليس لدى 

احدة من تاريخ نة والتأمين التي قد تنطوي على دعاوى قضائية كبيرة. ليس لدى الشركة أي مطالبات جوهرية لم يتم فيها اإلقرار بمبلغ وتوقيت السداد خالل س
  التقرير.

 
  مخاطر إعادة التأمين  )ح(

أطراف أخرى ألغراض للحد من الخسائر المالية التي قد تنتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة ضمن سياق عملها االعتيادي بإبرام اتفاقيات مع 
 إعادة التأمين.

تيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين ومراقبة تركيزات وللحد من تعّرض الشركة ألي خسائر كبيرة ن
 مخاطر االئتمان الناشئة في المناطق الجغرافية أو األنشطة أو السمات االقتصادية المشابهة لشركات إعادة التأمين.

 في اآلتي: يتم اختيار معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنة فنية. تتلخص هذه المعايير
 ة معترف بها مثل ("ستاندرد آند بورز") والذي يجب أال يقل عن (الحد األدنى من تصنيف ائتماني مقبول صادر عن وكاالت تصنيف عالميBBB (

 دله.أو ما يعا
 .سمعة شركات إعادة تأمين معينة 
 .عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين 

 
ومطابقة ذلك مع قائمة  إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للمتانة المالية والخبرات اإلدارية والفنية واألداء التاريخي، حيثما ينطبق ذلك،

، لم يكن هناك تركيز كبير ٢٠١٩و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المتطلبات المحددة سلفاً من قبل مجلس اإلدارة قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين. كما في 
 على أرصدة إعادة التأمين.

 
من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق، وبالتالي تبقى الشركة مسؤولة عن الجزء من المطالبات القائمة المعاد تأمينها اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة 

 بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٠  

  
  (تتمة) –إدارة المخاطر  .٣٤

 
  (تتمة) –إدارة مخاطر التأمين   ١-٣٤

  
  مخاطر إعادة التأمين (تتمة)  )ح(

 
مين سي للسيطرة على المخاطر فيما يتعلق بمخاطر التأمين هو تحويل المخاطر إلى أطراف ثالثة عبر إعادة التأمين. يتم وضع أعمال إعادة التأالمقياس األسا

لى معيد ع المسندة على أساس نسبي وغير نسبي مع حدود استبقاء تختلف حسب خطوط األعمال. تتنوع إيداعات عقود إعادة التأمين بحيث ال تعتمد الشركة
 تأمين واحد أو عقد إعادة تأمين.

 
ها شركة تأمين رئيسية، يستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين. على الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين، إال أنها ال تفي بالتزاماتها بصفت

بإعادة التأمين المسند إلى الحد الذي قد ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بالتزاماته بموجب ترتيبات وبالتالي يظل التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق 
والتي يتم فحصها  إعادة التأمين هذه. تحد الشركة من مخاطر االئتمان من خالل إبرام ترتيبات إعادة تأمين مع معيدي التأمين ذات تصنيفات ائتمانية جيدة،

ر . يتم النظر في الجدارة االئتمانية لمعيدي التأمين على أساس سنوي من خالل فحص القوة المالية قبل إبرام أي عقد. يتم التحكم في مخاطعلى أساس منتظم
 لزم األمر.إذا االحتياطي من خالل المراقبة المستمرة لمخصصات مطالبات التأمين التي تم تقديمها ولكن لم يتم تسويتها بعد وعن طريق تعديل المخصصات، 

 

 مخاطر االئتمان ٢-٣٤
 

مالية. بالنسبة لكافة مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 
لدفترية المفصح عنها في قائمة المركز فئات الموجودات المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة القيمة ا

  المالي.
 

  فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة:
 

التداول  تدخل الشركة فقط في عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف خارجية معروفة وموثوقة. تقتضي سياسة الشركة أن جميع العمالء الذين يرغبون في
تمان. وباإلضافة إلى ذلك يتم مراقبة الذمم المدينة بموجب عقود التأمين وإعادة التامين بصورة مستمرة بشروط االئتمان أن يخضعون لشروط التحقق من االئ

  من أجل الحد من تعرض الشركة لديون معدومة.
 

  المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. تقوم الشركة بالحد من
 

  ر وفقاً للسياسة االستثمارية المعتمدة من لجنة االستثمار.تدار المحفظة االستثمارية للشركة من قبل لجنة االستثما
 

  ذات مركز مالي وتصنيف ائتماني مرتفع.فيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى، فإن الشركة تتعامل فقط مع بنوك تجارية 
 

  يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
 

 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين
بآالف الرياالت 

 السعودية
ت بآالف الرياال

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 ٦١٬٧٣٥ ١٠٬٣٧٩ ٥١٬٣٥٦  نقد وما يماثله
 ٢٣٩٬٦٠٦ - ٢٣٩٬٦٠٦  بالصافي -أمين مدينة أقساط تأمين وإعادة ت
 ٢٢٬٦٥٦ - ٢٢٬٦٥٦  ودائع قصيرة األجل

 ٤١٬٧٢٠ - ٤١٬٧٢٠  المطالبات القائمةحصة معيدي التأمين من 
 ١٢٦٬٢٦٤ - ١٢٦٬٢٦٤  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ٢٨١٬٧٨٦ ١٦٦٬٦٩٨ ١١٥٬٠٨٨  استثمارات
 ٤٥٬١٥٣ ١٬٠٣٨ ٤٤٬١١٥  ذمم مدينة أخرى

 ٦٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠ -  وديعة نظامية
 ٤٬٩٠٤ ٤٬٩٠٤ -  إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية

 ٣٬٠١٩٢٤ ٦٤٠٬٨٠٥  ٨٨٣٬٨٢٤ 
 
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧١  

 

  (تتمة) –إدارة المخاطر  .٣٥
 

  (تتمة) – مخاطر االئتمان  ٢-٣٤
 
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    

 ٢٥٧٬٦٥٣ ٤١٬٤٥٤ ٢١٦٬١٩٩  نقد وما يماثله
 ٢٣٬٤٩٦ - ٢٣٬٤٩٦  ودائع قصيرة األجل

 ٢٠٢٬٤٥٢ - ٢٠٢٬٤٥٢  بالصافي - أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة
 ٤٥٬٥٨١ - ٤٥٬٥٨١  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 ١١٢٬٨٨١ - ١١٢٬٨٨١  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 ١٨٤٬٣٣٥ ١٨٤٬١٠٨ ٢٢٧  استثمارات

 ٣٤٬٨٢٧ ١٬٠٧١  ٣٣٬٧٥٦  ذمم مدينة أخرى
 ٦٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠ -  وديعة نظامية

 ٣٬٨٢٤ ٣٬٨٢٤ -  إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية
 ٤٬٥٩٢٣٦  ٠٬٤٥٧٩٢  ٩٢٥٬٠٤٩ 

 
لمخاطر االئتمان للشركة من خالل تصنيف الموجودات وفقا لتصنيف االئتمان للشركة من األطراف المقابلة. وتعتبر يقدم الجدول أدناه معلومات بشأن التعرض 

سداد ولكن غير كفئة االستثمار أعلى تصنيف ممكن. يتم تصنيف الموجودات التي تقع خارج نطاق فئة االستثمار كفئة غير استثمارية (مقبولة) أو متأخرة ال
 منخفضة القيمة.

 

 الموجودات المالية لعمليات التأمين
 

  درجة غير استثمارية  

 
  

  درجة استثمارية
  

  مقبولة
متأخرة السداد ولم 

  تنخفض قيمتها
 

  المجموع
 بآالف الرياالت السعودية 

 ٥١٬٣٥٦ - - ٥١٬٣٥٦  نقد وما يماثله
 ٢٣٩٬٦٠٦ ٦٦٬١٧٥ ١٧٣٬٤٣١ -  بالصافي - أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة

 ٤١٬٧٢٠ - ٤١٬٧٢٠ -  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ١٢٦٬٢٦٤ - ١٢٦٬٢٦٤ -   حصة إعادة التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ٢٢٫٦٥٦ - - ٢٢٬٦٥٦  ودائع قصيرة األجل
 ١١٥٬٠٨٨ - - ١١٥٬٠٨٨  استثمارات

 ٥٨٬٩٣٢ - ٥٨٬٩٣٢ -  ذمم مدينة أخرى
 ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ٦٥٥٬٦٢٢ ٦٦٬١٧٥ ٤٠٠٬٣٤٧ ١٨٩٬١٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
  درجة غير استثمارية  

 
استثمارية درجة  

 
 مقبولة

 ولم السداد متأخرة
قيمتها تنخفض  

 
 المجموع

 بآالف الرياالت السعودية 
 ٢١٦٬١٩٩ - - ٢١٦٬١٩٩  نقد وما يماثله
 ٢٠٢٬٤٥٢ ٦٩٬٦٠٠ ١٣٢٬٨٥٢ -  بالصافي - وإعادة تأمين مدينةأقساط تأمين 

 ٤٥٬٥٨١ - ٤٥٬٥٨١ -  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
 ١١٢٬٨٨١ - ١١٢٬٨٨١ -  حصة إعادة التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ٢٣٬٤٩٦ - - ٢٣٬٤٩٦  ودائع قصيرة األجل
 ٢٢٧ - - ٢٢٧  استثمارات

 ٣٥٬٢٩٢ - ٣٥٬٢٩٢ -  مدينة أخرىذمم 
 ─────── ──────── ─────── ──────── 

 ٦٣٦٬١٢٨ ٦٩٬٦٠٠ ٣٢٦٬٦٠٦ ٢٣٩٬٩٢٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 ═══════ ════════ ════════ ════════ 

 
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٢  

 
  (تتمة) –إدارة المخاطر  .٣٤

 

 مخاطر االئتمان (تتمة) ٢-٣٤
 

 الموجودات المالية لعمليات المساهمين
 

  استثماريةدرجة غير   
 المجموع مقبولة درجة استثمارية  
  بآالف الرياالت السعودية  

 ١٠٬٣٧٩ - ١٠٬٣٧٩  نقد وما يماثله
 ١٧٣٬٢٧٨  ١٧٣٬٢٧٨  استثمارات

 ١٬٠٣٨ ١٬٠٣٨ -  ذمم مدينة أخرى
 ٦٠٬٠٠٠ - ٦٠٬٠٠٠  وديعة نظامية

    إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية مستحقة الدفع إلى ساما
٤٬٩٠٤ 

  
٤٬٩٠٤ 

 ──────── ──────── ──────── 
 ٢٤٩٬٥٩٩ ١٬٠٣٨ ٢٤٨٬٥٦١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 ════════ ════════ ════════ 

  
    

  
 درجة استثمارية

 
 مقبولة

 
 المجموع

 
 ٤١٬٤٥٤ - ٤١٬٤٥٤  نقد وما يماثله

 ١٩٠٬٧٢١ - ١٩٠٬٧٢١  استثمارات
 ١٬٠٧١ ١٬٠٧١ -  ذمم مدينة أخرى

 ٦٠٬٠٠٠ - ٦٠٬٠٠٠  وديعة نظامية
    إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية مستحقة الدفع إلى ساما

٣٬٨٢٤ 
-  

٣٬٨٢٤ 
 ──────── ──────── ──────── 

 ٢٩٧٬٠٧٠ ١٬٠٧١ ٢٩٥٬٩٩٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 ════════ ════════ ════════ 

 

 

 
 
 
 
 
 



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٣  

 

  (تتمة) –إدارة المخاطر  .٣٤
 

  مخاطر السيولة  ٣-٣٤
لة من عدم القدرة مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيو

متطلبات السيولة على أساس شهري وتضمن اإلدارة توفر أموال سائلة كافية لتلبية أي على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة. تتم مراقبة 
غير متداولة التزامات عند نشوئها. جميع موجودات الشركة متداولة، باستثناء الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة والوديعة النظامية، وهي 

ن المطالبات القائمة وأرصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع والمبلغ المطلوب لعمليات التأمين والمبلغ المطلوب بطبيعتها. تتكون المطلوبات المالية للشركة م
شهًرا من  ١٢ألطراف ذات عالقة وبعض المطلوبات األخرى. إن جميع المطلوبات المالية غير خاضعة للعمولة ومن المتوقع أن يتم تسويتها في غضون 

  لي، باستثناء منافع نهاية الخدمة للموظفين، والتي هي ذات طبيعة غير متداولة.تاريخ قائمة المركز الما
 

  جداول االستحقاق
  يلخص الجدول التالي بيانات استحقاق المطلوبات المالية للشركة بناًء على االلتزامات التعاقدية المتبقية المتوقعة غير المخصومة:

 حتى سنة واحدة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

 
 
 

 المجموع

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    مطلوبات عمليات التأمين:

 ٥٫٣٩٦ ٥٫٣٩٦  مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين
 ١٥٦٬٤٤٠ ١٥٦٬٤٤٠  أرصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع

 ٤٥٬٥٣٣ ٤٥٬٥٣٣  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٦٢٬٩٢١ ٦٢٬٩٢١  مطالبات قائمة

 ١٦٩٬٧٤٩ ١٦٩٬٧٤٩ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 ٢٥٬٧٤٨ ٢٥٬٧٤٨  احتياطي عجز أقساط التأمين

 ١٣٬٣٧٨ ١٣٬٣٧٨  احتياطيات فنية أخرى
 ٤٧٩٫١٦٥ ٤٧٩٫١٦٥ 

    مطلوبات مالية للمساهمين
 ١٬٠٨١ ١٬٠٨١  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٤٬٩٠٤ ٤٬٩٠٤  عمولة مستحقة من وديعة نظامية مستحقة الدفع إلى ساما

 ٥٬٩٨٥ ٥٬٩٨٥ 

 ٤٨٥٫١٥٠ ٤٨٥٫١٥٠  المجموع
 

 
سنة واحدة حتى  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في   

 
 
 

 المجموع

 
ت بآالف الرياال

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
    مطلوبات عمليات التأمين:

 ١٣٫٤١٩ ١٣٫٤١٩  مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين
 ١٧٨٬٤١٣ ١٧٨٫٤١٣  أرصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع

 ٦٦٬٩٥٧ ٦٦٬٩٥٧  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٦٦٬٦٥٢ ٦٦٬٦٥٢  مطالبات قائمة

 ١٦٢٬٦٧٣ ١٦٢٬٦٧٣ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 ١٨٬٧٦٠ ١٨٬٧٦٠ احتياطي عجز أقساط التأمين

٦٠٤٩٬ احتياطيات فنية أخرى  ٩٬٦٠٤ 
 ٥١٦٫٤٧٨ ٥١٦٫٤٧٨ 

    مطلوبات مالية للمساهمين
 ٧٦٧ ٧٦٧  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٣٬٨٢٤ ٣٬٨٢٤  عمولة مستحقة من وديعة نظامية مستحقة الدفع إلى ساما

 ٤٬٥٩١ ٤٫٥٩١ 

 ٥٢١٫٠٦٩ ٥٢١٫٠٦٩  المجموع



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٤  

 

  (تتمة) –إدارة المخاطر  .٣٤
 

  (تتمة) – مخاطر السيولة  ٣-٣٤
 

  محفظة السيولة
 

فروق   المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي إلى التدفقات النقدية المخصومة وجميعها مستحقة الدفع وفق األسس المذكورة أعاله. ال توجدال تستند أي من  
  بين االستحقاق التعاقدي والمتوقع للمطلوبات المالية للشركة.

 

كة بالحفاظ على موجودات سائلة تتكون من نقد وما يماثله ودائع قصيرة األجل وأوراق إلدارة مخاطر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية أعاله، قامت الشر
  مالية استثمارية. يمكن بيع هذه الموجودات بسهولة للوفاء بمتطلبات السيولة.

 

  يتوقع ان تتم تسوية الموجودات التي تستحق في أقل من سنة كما يلي:
 

سسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع مع تسهيالت الودائع قصيرة األجل هي ودائع مودعة لدى مؤ •
   لتكون متاحة عند الطلب.

  النقد واألرصدة البنكية متاحة عند الطلب. •
إلى  ٦تحقيقها بشكل عام في غضون  إن حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة تتعلق بشكل رئيسي بقطاع التأمين الطبي والتأمينات األخرى ويتم •

  أشهر على أساس تسوية المطالبات. ٩
 

  يتوقع ان تتم تسوية المطلوبات التي تستحق في أقل من سنة كما يلي:
 

  يتم تسوية أرصدة معيدي التأمين الدائنة على أساس دوري وفقاً لشروط اتفاقيات إعادة التأمين. •
  شهر وفقًا للجداول الزمنية القانونية للدفع. ١٢إجمالي المطالبات قيد التسوية في غضون من المتوقع أن تتم تسوية معظم  •
  أشهر من تاريخ نهاية السنة.١٢من المتوقع أن تتم تسوية الزكاة وضريبة الدخل مستحقة الدفع والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى في غضون  •
  ة أشهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي يتم فيها الموافقة على القوائم المالية.تتم تسوية الفائض من عمليات التأمين خالل ست •

 

  مخاطر السوق  ٤-٣٤
 

  مخاطر العملة األجنبية  )أ(
كان هناك مخاطر متدنية مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم االدارة بتقييم ما إذا 

السعودي  لوقوع خسائر جوهرية نتيجة تقلبات في اسعار الصرف وبالتالي ال تقوم الشركة بالتحوط ضد تعرضات العمالت األجنبية. لدى الشركة باللایر
  والدوالر األمريكي، وبما أن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، ال تتعرض الشركة لمخاطر العملة.

 

  خاطر معدل العمولةم  )ب(
ئدة في السوق. تعرض تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العموالت السا

تعرض الشركة لمخاطر  دوات المالية بعمولة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات المالية بعمولة ثابتةاأل
 أسعار الفائدة الناتجة من القيمة العادلة.

 

ستثماراتها والنقد وما يماثله والودائع ألجل. تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض ا
 بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالعمالت المسجلة بها االستثمارات.

 

 ات المعقولة المحتملة بشكل معقول في أسعار العمولة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى:يبين الجدول أدناه مدى حساسية قائمة الدخل الشامل للمساهمين للتغير
 

والموجودات إن حساسية قائمة الدخل الشامل للمساهمين هي تأثير التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على دخل الشركة للسنة بناًء على المطلوبات 
 ديسمبر: ٣١عر المتغير، والمحتفظ بها كما في المالية ذات الس

 
 تأثير على الدخل للسنة التغير في نقاط األساس 

 بآالف الرياالت السعودية  
٧٣١ ٥٠ ٢٠٢٠ 
٨٢١ ٥٠ ٢٠١٩ 

   



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٥  

 

  (تتمة) –إدارة المخاطر  .٣٤
 

  (تتمة) –مخاطر السوق   ٤-٣٤
 

  مخاطر أسعار السوق  )ج(
 

تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار السوق (عدا تلك وتمثل مخاطر أسعار السوق المخاطر الناتجة عن 
مصدرة لها أو بعوامل الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت) سواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق بأداة مالية ما أو بالجهة ال

 على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق. أخرى توثر
 

 ستثمارات من قبل مدير صندوق متخصص وفقًا لإلرشادات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.تتم إدارة هذه اال
 

سوف تنعكس فقط لدى الشركة أدوات حقوق الملكية غير مدرجة مسجلة بالتكلفة أو سعر البيع الداللي حيث يتم عكس التغيرات في أسعار حقوق الملكية والتي 
 عند بيع األدوات أو عند انخفاض قيمته مما سيؤدي الى األثر على قائمة الدخل الشامل للمساهمين.

 

 في أسعار السوق لالستثمارات على الدخل الشامل للشركة: ٪٥فيما يلي أثر التغير االفتراضي بزيادة/نقص بنسبة 
 

 

 التأثير على ربح الشركة تغير في القيمة العادلة 
 بآالف الرياالت السعودية  
   

٪٥ -+ /  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   / +- ١٤٬٣٢٢  
٪٥ -+ /  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   /+- ٩٬٤٥٢  

 

مليون لایر سعودي) مسجلة بالتكلفة حيث يتم عكس التغيرات في  ١٬٩: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٬٩مبلغ لدى الشركة استثمارات في أسهم غير مدرجة ب
 مخاطر أسعار األسهم والتي سوف تنعكس فقط عند بيع االستثمار أو عند انخفاض قيمته مما سيؤدي الى األثر على قائمة الدخل.

  المخاطر التشغيلية  ٥-٣٤
 

مجموعة متنوعة من القضايا المرتبطة بالعمليات والتقنية والبنية التحتية تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن 
مخاطر الداعمة لعمليات الشركة سواًء داخل الشركة أو خارجها عند مقدمي الخدمات للشركة، وكذلك من عوامل خارجية أخرى غير مخاطر االئتمان، و

التنظيمية ومعايير المحاسبة المتعارف عليها من سلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية السوق والسيولة مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات النظامية و
  من جميع أنشطة الشركة.

 

ارية يق أهدافها االستثمإن هدف الشركة هو إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق بسمعتها مع تحق
لمسؤولية تشمل عن طريق تحقيق عوائد للمستثمرين. تقع مسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. هذه ا

  الرقابة في المجاالت التالية:
 

  متطلبات الفصل المالئم للمهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ •
  ت التسوية ومراقبة المعامالت؛متطلبات عمليا •
  االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى؛ •
  توثيق الضوابط واإلجراءات. •
  متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها الشركة وكفاءة الضوابط واإلجراءات الالزمة لمعالجة المخاطر المحددة. •
  عمال.معايير األخالق المهنية ومعايير األ •
  إجراءات وسياسات الحد من المخاطر. •

 

  مخاطر اإلطار التنظيمي  ٦-٣٤
شطة ولكنها أيضاً تفرض تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية المحلية في المملكة العربية السعودية. مثل هذه األنظمة ال تحدد فقط الموافقة ومراقبة األن

طر التخلف عن السداد أو اإلعسار من جانب شركات التأمين ولتمكنهم من استيفاء أي مطلوبات غير متوقعة عند حدوداً معينة مثل كفاية رأس المال لتقليل خ
  نشوئها.



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٦  

 
  )١٩-أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد .٣٥

 
يناير  ٣٠تصنيفها من حالة طوارئ صحية عامة في ، رافعة ٢٠٢٠مارس  ١١) جائحة عالمية في ١٩-أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا (كوفيد

  عواقب بشرية واقتصادية غير متوقعة في العديد من البلدان وأدى إلى تقلبات كبيرة في السوق. ١٩-. كان لكوفيد٢٠٢٠
 

فية "موجة ثانية" من العدوى على ) تعطيل األسواق العالمية حيث بدأت تشهد العديد من المناطق الجغرا١٩-تواصل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد
االجتماعي   الرغم من أنها سيطرت سابقًا على تفشي المرض من خالل تدابير احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد

تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع ذلك في المقام األول الصارمة. ومع ذلك، تمّكنت حكومة المملكة العربية السعودية ("الحكومة") من السيطرة بنجاح على 
الوضع ر الدولي إلى إلى اإلجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وبعد ذلك أنهت الحكومة اآلن عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية لعودة السف

  الطبيعي واستئناف العمرة.
 

، والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة لبعض الوقت، وتراقب عن ١٩-قتصاد الجزئي والكلي جراء جائحة كوفيدال تزال الشركة مدركة لكل من تحديات اال
  كثب تعرضاتها على مستوى دقيق، مع الحفاظ على مستويات الخدمة واألنشطة التشغيلية المقبولة وضمان سالمة ورفاهية موظفيها.

 
  ناء تطوره والذي تم توضيحه في األبعاد العامة على النحو التالي:تقوم إدارة الشركة بمراقبة الوضع عن كثب، أث

 
  األثر على األعمال  )أ(

 
  األثر على المبيعات، والذمم المدينة، واستراتيجيات المنتج/ التسعير

 
عات، فإن التوقعات واحتماالت في المجال الطبي وأعمال السيارات كما هو موضح أدناه. كما هو الحال مع أي توق ١٩-يظهر األثر الرئيسي لجائحة كوفيد

قعة. نظًرا ألن الحدوث مدعومة بأحكام مهمة وتطور سريع للوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة الجائحة، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتو
  بط بها على أساس منتظم.أثر هذه عدم تأكد البيئة االقتصادية تقديري، ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها واألثر المرت

 
هي ديناميكيات السوق وإنفاق المستهلك وتوقعات قطاع التأمين والمبادرات. تتضمن ديناميكيات   ٢٠٢٠إن العوامل الرئيسية التي قامت بالتأثير على إنتاج سنة  

كان هناك اتجاه واضح لدى المستهلكين لتقليل اإلنفاق   . من جانب المستهلك، ١٩-السوق انخفاضاً في اإلنفاق الحكومي وتقليصات المشاريع بسبب وضع كوفيد
  والتسوق للحصول على أرخص الحلول.

 
ستراتيجيات المنتج كان هناك أثر محدود على التحصيالت والسيولة خالل المرحلة الحالية ويتم مراقبة ذلك بشكل منتظم من قبل اإلدارة. بشكل عام، ال تزال ا

  بالتالي ال ترى اإلدارة أي تغييرات جوهرية في الوقت الحالي.والتسعير على المسار الصحيح، و
 

تحديث التوقعات مع بناًء على األنماط الحالية، قامت اإلدارة بتحديث توقعات مبيعاتها لتعكس هذه التوقعات في المستقبل. وستواصل اإلدارة مراقبة األثر و
  مراعاة الوضع مع استمرار تطوره.

 

  المطالبات واالحتياطياتاألثر على 
 

  االحتياطيات الفنية الطبية ) ١(
 

، انخفض الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية والطلب على الرعاية ٢٠٢٠، أي من مارس إلى يونيو ١٩-خالل فترة الذروة للموجة األولى لجائحة كوفيد
انخفاض كبير في المطالبات المتكبدة من أبريل حتى مايو والتي بدأت في التعافي الصحية مؤقتًا بسبب التدابير التي اتخذتها السلطات المحلية. أدى ذلك إلى 

بنهاية الربع الثاني. في هذه المرحلة، ال تزال الشركة تتوقع عودة جزء كبير من الظروف الصحية  ١٩-في يونيو لتصل إلى مستويات المطالبات قبل كوفيد
  وبالتالي تتوقع ارتفاًعا في المطالبات المستقبلية المتوقعة.غير المعالجة كأنماط الرعاية الصحية تدريجيًا 

 

في االرتفاع  يعتمد ميل نوع معين من المطالبات إلى التأجيل على طبيعة الحالة الطبية وأنواع الفحص التشخيصي والعالج المرتبط بها. تم النظر بوضوح
  رية في تقدير احتياطي عجز أقساط التأمين.المتوقع في المطالبات المستقبلية المتعلقة بعقود التأمين السا

 

، يتعين على شركات التأمين االحتفاظ باحتياطي عجز أقساط تأمين إضافي في حالة عدم كفاية ٢٠١٩يناير  ١٦بتاريخ  ١٧٣باإلشارة إلى تعميم ساما رقم 
المقابلة. للوفاء بشكل مناسب بالتزامات التأمين المستقبلية للمخاطر احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة ذي الصلة مقابل المطالبات والمصاريف المتوقعة 

 ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٢٫٧٣، قامت الشركة بإثبات احتياطي عجز أقساط تأمين بمبلغ ٨٩٥والتعميم  ١٩-غير المنتهية بعد النظر في أثر كوفيد
  مليون لایر سعودي). ٨٫٠٨: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر 

 
 
  



  الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  (شركة مساهمة سعودية) 

  الماليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

٧٧  

 
  (تتمة) –) ١٩-كورونا المستجد (كوفيد أثر فيروس .٣٥

 
  (تتمة) –األثر على األعمال   )أ(

 
  (تتمة) األثر على المطالبات واالحتياطيات

 

  (تتمة) االحتياطيات الفنية الطبية ) ١(
 

 الحكومية الصحية خدماتال لمقدمي تعويضات
من نظام التامين الصحي التعاوني حيث  ١١بخصوص تفعيل المادة  ١٧/١٢/٢٠٢٠بتاريخ  ٨٩٥أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني مؤخراً تعميم رقم 

الخدمات الصحية الحكومية المعتمدين في الشبكات الطبية مع االلتزام بهيكل التعويض  قدميم بإدراج م ١/١/٢٠٢١طالب شركات التامين الطبي اعتباراً من 
ألسعار والبروتوكوالت اإللزامية التي تحدد العالقة بين ا بالنظر إلىات الطبية المستقبلية ن يكون للتعميم تأثير جوهري على المطالبأالمالي المعتمد. يتوقع 

، تستمر اإلدارة بمراقبة الوضع عن كثب، ٨٩٥الحكومة والمنشآت الصحية وشركات التأمين.  ونظراً للعديد من أوجه عدم اليقين المحيطة بتطبيق التعميم رقم  
  حكامها على أساس منتظم.    أديراتها ووتقوم بإعادة تقييم وتحديث تق

 
  االحتياطيات الفنية للسيارات ) ٢(

 

لجميع شركات التأمين في المملكة  ٢٠٢٠مايو  ٨("التعميم") بتاريخ  ١٨٩، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم ١٩-لمواجهة جائحة كوفيد
التأمين لتمديد فترة سريان جميع وثائق تأمين سيارات األفراد الحالية لمدة شهرين إضافيين  العربية السعودية. من بين أمور أخرى، وّجه التعميم شركات

  التعميم.باإلضافة إلى توفير شهرين من التغطية اإلضافية لجميع وثائق تأمين سيارات األفراد الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من تاريخ هذا 
 

الكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شهرين في وثائق التأمين ناقشت اإلدارة باالشتراك مع الخبير ا
  بناًء على المطالبات المتوقعة للفترة الممتدة لمدة شهرين.تأمين الخاصة بالسيارات بمثابة سياسة جديدة وتسجيل احتياطي عجز أقساط 

 

شهًرا وفقًا للسياسة المحاسبية للشركة. ال يوجد أثر  ١٤بالنسبة للسياسات الجديدة لالكتتاب وفًقا للتعميم أعاله، يتم اكتساب القسط خالل فترة التغطية، أي 
خالل  أقساط التأمينوهرية من ، حيث لم يتم االكتتاب على أي مبالغ ج٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المكتسبة كما في  أقساط التأمينجوهري للتمديد لمدة شهرين على 

  .من تاريخ التعميم فترة شهر واحد
 

على مستوى إجمالي لخط أعمال  أجرت الشركة اختبار كفاية االلتزام باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها
   : ال شيء).٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لایر سعودي كما في مليون  ٩٫٩٢بمبلغ تأمين السيارات وسجلت احتياطي عجز أقساط 

  
  االحتياطيات الفنية للسيارات ) ٢(

رة إجراء فحوصات تواصل شركات إعادة التأمين بتسوية حصتهم من المطالبات بما يتماشى مع االتفاقية والعقود دون أي أثر سلبي على األعمال. وتواصل اإلدا
التغييرات في هياكلها، انتظاماً على شركات إعادة التأمين فيما يتعلق بالتصنيفات االئتمانية، والمقاييس المالية، والتوقعات االئتمانية لألطراف المقابلة وأكثر 

  إن وجدت.
 

ً مع المنهجية واألساليب المطبقة كما في ، ويأخذ في االعتبار تجربة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ ال يزال الحجز على المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها متوافقا
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المطالبة الفعلية في السنة المنتهية في 

  
  األثر على المصاريف

  تستمر الشركة في الحفاظ على موظفيها في سياق األعمال االعتيادية ودفع الرواتب.
 

ت نتيجة الرتفاع مستوى الدعم لتوسيع خيارات العمل عن بعد للموظفين باإلضافة إن بعض المصاريف مثل االتصاالت والتكنولوجيا وتكاليف الصيانة ازداد
ًيا مقابل انخفاض التكاليف إلى تكاليف التعقيم والتباعد االجتماعي وتوفير بيئة آمنة ألولئك الموظفين الذين يعملون من المكتب. تم مقاصة التكاليف اإلضافية جزئ

  نخفاض اإلنفاق التقديري.المتعلقة بسفر العمل، وتنقالت، وا
 

  األثر على الموجودات المالية
، كان هناك بعض التقلبات وآثارها على تقييم االستثمار الذي ٢٠٢٠تماشياً مع األثر على أسواق المال وأسعار الفائدة في الفترة األولية للجائحة في مارس 

االعتبار معلومات السوق التي يمكن رصدها، وتحديد ما إذا كانت أسواق معينة نشطة أو . تأخذ القيمة في ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تعافى خالل السنة المنتهية في 
ستثمارات غير نشطة، وما إذا كانت المعامالت في األسواق غير النشطة تعتبر غير منظمة (أي قسرية أو متعثرة)، مع عدم مالحظة أي منها لمحفظة اال

  المتاحة للبيع التي تحتفظ بها الشركة.
 

ل السنة، طبقت واصلت الشركة تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على االنخفاض في قيمة أحد الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات المالية. خال
دة التأمين المدينة، تراقب الشركة الشركة السياسة المحاسبية لالنخفاض في قيمة الموجودات المالية بما يتوافق مع السنة السابقة. فيما يتعلق بذمم التأمين وإعا

ض في قيمة عن كثب جودة االئتمان لعمالئها وشركات إعادة التأمين وتقوم بتحديث مخصص االنخفاض في القيمة كلما كان هناك دليل موضوعي على االنخفا
 االئتمان.
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  (تتمة) –) ١٩-أثر فيروس كورونا المستجد (كوفيد .٣٥
 

  التشغيلية واستمرارية األعمالالمرونة   )أ(
  

، شكلت الشركة لجنة استمرارية األعمال التي تجتمع وتقوم بفحص بشكل متكرر األمور التشغيلية واالستمرارية واألمن ١٩-منذ المراحل األولى لجائحة كوفيد
  والصحة والسالمة للشركة.

 

األنظمة، واستمرارية الخدمة لعمالئنا، وتوجيهات صحة وسالمة الموظفين، وقيود السفر،   يتضمن ذلك طرح العديد من التوجيهات الرئيسية فيما يتعلق بتوافر
لصلة. يظل والتباعد االجتماعي، والعمل عن بعد بالتناوب، وسياسة التعرض، وتوجيهات السفر في حالة الضرورة ألسباب شخصية وغيرها من األمور ذات ا

   استمرارية األعمال من حيث النسخ االحتياطي للبيانات واستعادتها كما هي في الوضع الحالي. توافر أنظمة تكنولوجيا المعلومات وإجراءات
 

  المحاسبة والتقارير المالية  )ب(
، تواصل الشركة تطبيق سياساتها المحاسبية باستمرار دون انحراف. بالنظر إلى أن األثر على األعمال محدود، ١٩-في المرحلة الحالية من جائحة كوفيد

والنظر فيها  اإلدارة اتباع نهج ثابت الستخدام التقديرات في المعلومات المالية. مع تطور الوضع في المستقبل، ستستمر اإلدارة في مراقبة التحديثات تواصل
  حسب االقتضاء في ذلك الوقت.

 

  ة.) وسيولة مرتفعة خالل هذه المرحل٢٩تستمر الشركة في الحفاظ على نسبة مالءة مالية قوية (إيضاح 
 

  تتم مراقبة السيولة بانتظام ويكون لها أثر محدود حتى يتم مالحظة فترة المعلومات المالية. وتواصل اإلدارة تتبع التطورات.
 
 

  الموافقة على القوائم المالية .٣٦
 

  .٢٠٢١ مارس ٢١هـ الموافق ١٤٤٢شعبان  ٨تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
 


