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 تقريـر مراجعي الحسابات المستقلين 

 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني   للسادة مساهمي

 الرأي 

 
  31والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في    "(،لقد راجعنا القوائم المالية لشركة تْشب العربية للتأمين التعاوني )"الشركة

الدخل،    م،2020ديسمبر   ذلك    والتغيراتالشامل،    والدخلوقوائم  في  المنتهية  للسنة  النقدية  والتدفقات  الملكية  في حقوق 
المالية  المرفقة معالتاريخ، واإليضاحات   الهامة    للسياساتبما في ذلك ملخص    ،القوائم  سيرية التف  والمعلوماتالمحاسبية 

 األخرى.

 
  الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في   النواحى، من جميع  بصورة عادلةالقوائم المالية المرفقة تعرض    إنرأينا،    وفي
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي    م، وأداءها2020ديسمبر    31

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. المعتمدة منوالمعايير واإلصدارات األخرى  ،المعتمدة في المملكة العربية السعودية
 

 أساس الرأي

 
بموجب تلك المعايير    ومسؤوليتناللمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.    بالمراجعة وفقًالقد قمنا  

مستقلون عن الشركة    نحنوهذا.    مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا  عن الحسابات    مراجعتم توضيحها في قسم "مسؤوليات  
لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة ا للشركة، وقد    لعربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم الماليةوفقاً 

وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير    االخرىبمسؤولياتنا األخالقية    التزمنا
 أساس إلبداء رأينا.

 
  

 أمور المراجعة الرئيسية

الرئيسية هي تلك األمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية أمور المراجعة 
للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ال نبدي رأياً منفصالً 

 في تلك األمور.
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 تقريـر مراجع الحسابات المستقل 

 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني )يتبع( للسادة مساهمي 

 

 أمور المراجعة الرئيسية )يتبع( 

 

 كيفية معالجة األمر في مراجعتنا  أمر المراجعة الرئيسي

عقود  عن  الناتجة  للمطالبات  النهائية  االلتزامات  تقييم 
 التأمين: 

 
م، لدى الشركة إجمالي مطالبات 2020ديسمبر    31كما في  

تحت التسوية بما في ذلك مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  
مليون لاير سعودي   102.7واحتياطيات فنية أخرى بمبلغ 
( من اإليضاحات حول القوائم  9كما هو مبين في اإليضاح  )

 المالية. 
 

و مجال  إن تقييم االلتزام النهائي الناتج عن عقود التأمين ه
حكم رئيسي لإلدارة نظراً لمستوى الذاتية الكامن في تقدير 
نتيجتها   تزال  ال  والتي  حدثت  التي  المطالبة  أحداث  أثر 

 النهائية غير مؤكدة. 
 
لتقدير  االكتوارية  األساليب  من  الشركة مجموعة  تستخدم 
هذه المطالبات. ويتطلب هذا أحكاًما هامة تتعلق بالعوامل  

ا مثل  المطالبات  واالفتراضات  تطور  ونمط  لتضخم 
 والمتطلبات النظامية.

 
نظًرا ألهمية المبلغ المتضمن ومدى ممارسة اإلدارة للحكم 
الهام في إجراءات تحديد اإللتزامات النهائية للمطالبات، فقد  

 قررنا أن تكون إحدى األمور الرئيسية للمراجعة.   
 
 

( الذي يبين التقديرات  1)هـ()2يرجى الرجوع إلى إيضاح 
النه بااللتزام  المتعلقة  الرئيسية  الناشئ  واالفتراضات  ائي 

وإيضاح   التأمين،  عقود  بموجب  المطالبات  الذي     3عن 
 يبين السياسات المحاسبية للمطالبات.

 

 

التشغيلية   • الفعالية  واختبرنا  والتنفيذ  التصميم  بتقييم  قمنا 
معالجة   في  اإلدارة  إجراءات  على  الرئيسية  للضوابط 
ودقة   اكتمال  ضوابط  ذلك  في  بما  والدفع،  المطالبات 

 تقديرات المطالبات المسجلة.  
 

إحتياطيات   • قياس  اختبار  بإجراء  قمنا  العينة،  أساس  على 
ة على حدة من خالل مقارنة  المطالبات على أساس كل حال

 المطالبات تحت التسوية مع الوثائق الرئيسية.
 

اإلدارة من   • بتقييم كفاءة وقدرات وموضوعية خبراء  قمنا 
وتقييم  المهنية  وخبراتهم  مؤهالتهم  فحص  خالل 

 استقالليتهم. 
 

المنهجيات   • تقييم  في  اإلكتواري  خبيرنا  بإشراك  قمنا 
في   اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  اإلكتوارية  واالفتراضات 
تحديد االحتياطيات للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها.  
كما قمنا بمراجعة تقرير االحتياطي االكتواري الصادر عن  

 الخبير اإلكتواري المستقل. 
 

قبل  • المستخدمة من  البيانات  اكتمال ودقة  بتقييم مدى  قمنا 
وقمنا   النهائية،  المطالبات  اللتزامات  حسابها  في  اإلدارة 

 بتقييم نتائج اختبار كفاية االلتزام. 
 

 قمنا بتقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات ذات الصلة.  •
 

 
 

 أمر آخر

م من قبل مراجعي حسابات آخرين والذين أبدوا  2019ديسمبر    31المنتهية في  تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة  
 م(. 2020مارس   22هـ )الموافق 1441رجب  27رأياً غير معّدل في تلك القوائم المالية بتاريخ 
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 تقريـر مراجعي الحسابات المستقلين 

 شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني )يتبع(  للسادة مساهمي

 معلومات أخرى 
 

المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة،    وتشملإن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى.  
  هذا.تقريرنا المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ  ومنالقوائم المالية وتقريرنا عنها.  ولكن ال تتضمن

 
 يخص ذلك.التأكيد فيما استنتاجات أي شكل من أشكال  وال نُبديالقوائم المالية المعلومات األخرى،  فيرأينا  وال يغطي

 
، وعند  عندما تصبح متاحة  أعاله  إليها  المشارللقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى  وبخصوص مراجعتنا  

كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة   إذاما    بعين االعتبارالقيام بذلك، نأخذ  
   بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري. يظهرالتي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو 

 
األمر للمكلفين   فيه، فإنه يتعين علينا إبالغ  السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري  عند قراءتنا للتقرير

 بالحوكمة.
 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
 

المالية وعرضها   القوائم  المسؤولة عن إعداد  المعتمدة في   بصورة عادلة إن اإلدارة هي  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً 
الشركات  ونظام  ،المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

من إعداد قوائم مالية خالية    لتمكينهاالرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية،    ، وهي المسؤولة عن   األساسى نظام الشركة  و
 بسبب غش أو خطأ.   ، سواءً من تحريف جوهري

 
الشركة على   قدرة  تقييم  المسؤولة عن  فإن اإلدارة هي  المالية،  القوائم  إعداد  لمبدأ االستمراريةوعند  وعن    ،االستمرار وفقاً 

في المحاسبة، ما لم    مبدأ االستمرارية كأساسواستخدام    باالستمرارية، عن األمور ذات العالقة  ما هو مناسببحسب    ،اإلفصاح
 . سوى القيام بذلكواقعي  عدم وجود بديلتكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو  

 
   التقرير المالي في الشركة.عن اإلشراف على عملية   هم المسؤولونمجلس اإلدارة، أي إن المكلفين بالحوكمة، 

 

 مراجعة القوائم المالية عنالحسابات  مراجعمسؤوليات 
 

أو   سواًء بسبب غشإذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري    عماالحصول على تأكيد معقول    فيتتمثل أهدافنا  
من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً    عال  الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى    مراجع  ، وإصدار تقريرخطأ
ً تم القيام بها  التيأن المراجعة  على ً المملكة العربية السعودية ستكشف  فيللمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة  وفقا   أي عن دائما

إذا كان يمكن بشكل معقول  وتُعَد جوهرية خطأ،أو   غشتنشأ التحريفات عن  موجوداً. ويمكن أنعندما يكون تحريف جوهري 
 يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية.  االقتصادية التيعلى القرارات   مجموعها فيبمفردها أو توقع أنها ستؤثر 

 
المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ  فيللمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة  وفقاوكجزء من المراجعة 

 : وعلينا أيضاً على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. 
 

المالية، سواء    أخطاء جوهرية فيتحديد وتقييم مخاطر وجود   • الخطأ، وتصميم وتنفيذ   كانت ناتجهالقوائم  الغش أو  عن 
  يعد إلبداء رأينا.    أساًسااءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون  إجر

 تواطؤجوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على    اكتشاف أي خطأ خطر عدم  
 اءات الرقابة الداخلية. أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجر
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 معلومات حول الشركة .3
لة بتاريخ رجب  22 )الموافق 2445يوليو  21 إنَّ شركة ْتشب العربية للتأمين التعاوني )"الشركة"( هي شـركة سعودية مساهمة ُمسجَّ

 2414يوليو  21 بتاريخ  2451443431والذي جرى تعديله الحًقا إلى رقم  2454466425( بموجب السجل التجاري رقم هـ1434
تعاوني ( والصادر من مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية.  وقد ُرخصت الشركة لمزاولة أعمال التأمين الهـ1431شعبان  5 )الموافق

رمضان  12 )الموافق 2446أكتوبر  11 بتاريخ  64بالمملكة العربية السعودية حسب مبادئ التأمين التعاوني وفًقا للمرسوم الملكي رقم م/
 (. هـ1422رمضان  16 )الموافق 2446أكتوبر  5بتاريخ  233( ووفًقا لقرار مجلس الوزراء رقم هـ1422

 
وتتمثل األنشطة الرئيسة للشـركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني وجميع األنشطة المتعلقة بها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين 

(، تسلَّمت الشركة هـ1434ذي الحجة  21)الموافق  2445ديسمبر  2التعاوني والئحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية. وبتاريخ 
البنك المركزي السعودي )"ساما"( لمزاولة أعمال التأمين بالمملكة العربية السعودية. تتمثل قطاعات األعمال الرئيسية  الترخيص من

 . ضد الحوادث للشركة في التأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين المركبات والتأمين
 

ع الفائض من عمليات التأمين وفًقا لالئحة التنفيذية  ر أن يتسلَّم المساهمون في الشركة نسبة وُيوزَّ ٪ 54الصادرة عن "ساما"، حيث من المقرَّ
٪ المتبقية ويتم تحويل أي عجز ينشأ عن عمليات 14من الفائض السنوي من عمليات التأمين، فيما سيتسلَّم حملة وثائق التأمين نسبة الـ 

 التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل.
 

إال أنه بدء مناقشات مبدئية مع شركة األهلي للتكافل لدراسة إمكانية اندماج الشركتين.  2424فبراير  12ركة بتاريخ قرر مجلس إدارة الش
 تم اإلتفاق بين الشركة وشركة األهلي للتكافل على إنهاء المناقشات المبدئية وعدم متابعة دراسة عملية اإلندماج بين الشركتين. قد

 
 ، المملكة العربية السعودية.31552، الخبر 2625ئيسي للشركة هو ص. ب. العنوان المسجل للمركز الر

 
ي يقع المقر الرئيسي للشركة في الخبر، المملكة العربية السعودية. باإلضافة إلى ذلك، تعمل الشركة من خالل فروعها المختلفة الموجودة ف

 المملكة العربية السعودية بأرقام سجالتها التجارية التالية:.
    
 رقم السجل التجاري  المدينة اسم الفرع م

 2451443431 الخـبر   الفرع اإلقليمي 1
 4434233553 جدة الفرع اإلقليمي 2
 1414314552 الرياض الفرع اإلقليمي 3
    
 وتحويل محفظة التأمين موجوداتتفاقية شراء الإ

شركة إيس  موجودات.  واستحوذت الشركة على المحفظة التأمينية وصافي 2414فبراير  1بدأت الشركة مزاولة أعمال التأمين بتاريخ 
بحسب  2445يناير  1العربية للتأمين )شركة بحرينية مساهمة مقفلة( والشركة الدولية للتأمين )شركة بحرينية مساهمة مقفلة( ابتداًء من 

 .2412بهذا الصدد، وذلك بعد حصولها على موافقة الجهات المختصة على التحويل في عام  تعليمات "ساما"
 

 أسس اإلعداد .0
 أساس العرض والقياس ( أ)

ت هذه القوائم المالية للشركة وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي الُمعتَمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير وا إلصدارات األخرى أُِعدَّ
 الُمعتَمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونظام الشركات في المملكة العربية السـعودية.

 

مة ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشــركة باســتخدام تصــنيف متداول / غير متداول. ومع ذلك، ُتصــّنف األرصــدة التالية بصــفة عا
غير الملموسة، الشهرة، الوديعة  موجوداتحق االستخدام، الممتلکات والمعدات، ال موجوداتغير متداولة: االستثمارات المتاحة للبيع، 

وأقساط التأمين غير المكتسبة المتعلقة المسـتحق من الوديعة النظامية، وتعويضات نهاية الخدمة والتزامات عقود اإليجار  اإليرادية، النظام
وثائق التأمين مؤجلة اكتتاب غير مكتسبة، وعمولة إعادة تأمين غير مكتسبة وتكلفة  تأمين بالهندسة، وحصة معيدي التأمين من أقساط

ية بصــفة عامة متداولة الُتصــّنف جميع البنود األخرى بالقوائم الم. لة مستَحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي )"ساما"(وإيرادات عمو
 الف ذلك:خما لم ُيذكر 

 

مستقلة لكلٍّ من طبًقا لنظام التأمين السعودي، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات لسيولة. ترتيب اتقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي وفقاً ل
ل الموجودات والمطلوبات (. 36في إيضاح ) للمبينتعرض القوائم المالية المالية وفقاً عمليات التأمين وعمليات المساهمين و ُتسجَّ

د اإلدارة أساس توزيع المصار يف من واإليرادات والمصاريف المرتبطة ارتباًطا واضًحا بكل نشاط منهما في الحسابات ذات العالقة. وُتحدِّ
 .العمليات المشتركة ويعتمد من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة

 

لدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين، الُمدرَجة في اإليضاح رقم اُتدَرج قائمة المركز المالي و قائمة 
 لبنك المركزيات المبادئ التوجيهية الصادرة عن الالئحة التنفيذية لمن القوائم المالية كمعلومات مالية إضافية وتماشًيا مع متطلب 36

)"ساما"(  السعودي لبنك المركزيل. وتتطلب الالئحة التنفيذية وليس حسب متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي السعودي )"ساما"(
فصال واضًحا بين الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين. وعليه، فال ُتظِهر قوائم 

ة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين كما هو مشار إليها أعاله، إالا  لمركز المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية الُمَعدَّ
 للموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات ذات الصلة.

 

دة عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع أرص
والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة المشتركة بالكامل خالل عملية الدمج. إن ومعامالت عمليات المساهمين. يتم استبعاد األرصدة 

السياسات المحاسبية المعتمدة في عمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة لمثل هذه المعامالت واألحداث في ظروف مشابهة.
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 (يتبع)أسس اإلعداد  .0
 (يتبع)أساس العرض والقياس  ( أ)

 المحتَفظ بها بغرض المتاجرةاإلستثمارات  ستثناء قياسإستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، بُتَعدُّ هذه القوائم المالية على أساس مبدأ اإل
 بإستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.نهاية الخدمة تعويضات وقياس تاحة للبيع بالقيمة العادلة الماالستثمارات و

 والعملة الوظيفيةعملة العرض  ( ب)
إلى  تم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل أيضاً العملة الوظيفية للشركة.  تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة

 أقرب لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.
 

 السنة المالية ( ج)
 ديسمبر. 31تنتهي السنة المالية للشركة في 

 
 عمليات موسمية ( د)

 ال يوجد تغيرات موسمية توثر على نشاط التأمين بالشركة.
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة)هـ( 

وااللتزامات المصرح بها واإلفصاح عن  موجوداتيتطلب إعداد القوائم المالية استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ ال
ة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل سنة التقرير المالي. ورغم وااللتزامات المحتمل موجوداتال

فقد تختلف النتائج  ،أنه تم إعداد تلك التقديرات واألحكام على أساس أفضل المعلومات المتاحة لإلدارة عن األحداث أو الظروف الحالية
 الفعلية عن هذه التقديرات. 

 

وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد  التاريخيةعة التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناًء على الخبرة يتم مراج
 أنها معقولة في هذه الظروف. عند إعداد هذه القوائم المالية، تعد االحكام الهامة التي أصدرتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية

. فيما 2415ديسمبر  31على القوائم المالية للسنة المنتهية في  للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير هي نفسها تلك المطبقة
 إعداد هذه القوائم المالية:   الهامة عندوالتقديرات المحاسبية الرئيسية يلي األحكام 

 
 اإللتزامات النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين( 3

مطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو أهم تقدير محاسبي للشركة. هناك العديد من مصادر إن تقدير اإللتزامات النهائية الناشئة عن ال
عدم اليقين التي يجب أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف مقابل هذه المطالبات. يتم إجراء 

التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة المبلغ عنها والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات  التقديرات في نهاية السنة المشمولة بالتقرير لكل من
فردية المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها،. ويتم تقدير مطلوبات المطالبات غير المسددة المبلغ عنها باستخدام مدخالت التقييمات للحاالت ال

سنة مالية، يتم إعادة تقييم تقديرات مطالبات السنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء تغييرات التي يتم إبالغ الشركة بها. في نهاية كل 
هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ  قائمة  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاعلى المخصص. إن مخصص 

عليه قبل تاريخ  قائمة المركز المالي.  الطريقة األساسية التي تتبناها اإلدارة في تقدير تكلفة المركز المالي، والذي وقع فيه الحدث المؤمن 
هي استخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية ، المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهاالمطالبات المبلغ عنها و

المطالبات المستقبلية.  يتم استخدام مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة برونهويتر فيرجسون وطريقة نسبة الخسارة 
ألساليب عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتوقعة من قبل الخبراء االكتواريين لتحديد هذه المخصصات.  تكمن وراء هذه ا

  المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقع وأنماط تسوية المطالبات.
 

ة للمطالبات يجب إبداء التقديرات بشأن التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها بتاريخ التقرير المالي وكذلك التكلفة النهائية المتوقع
للمطالبات على  المتكبدة وغير المبلغ عنها بعد بتاريخ التقرير المالي. قد يستغرق األمر فترة زمنية طويلة قبل أن يتم تحديد التكلفة النهائية

قدير وجه اليقين. بالنسبة لبعض أنواع الوثائق، تشكل المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها غالبية االلتزام في قائمة المركز المالي. يتم ت
 باستخدام مجموعة من أساليب عرض المطالبات االكتوارية القياسية.  القائمةالتكلفة النهائية للمطالبات 

 

ض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خبرة الشركة السابقة في تطور المطالبات يمكن استخدامها لعرض تطور فترايتمثل اإل
توسط المطالبات المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية.  وعلى هذا النحو، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة وم

داد المطالبات على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ونسب الخسارة المتوقعة.  يتم تحليل تطور المطالبات التكلفة لكل مطالبة وأع
التاريخية بشكل أساسي عن طريق سنوات الحوادث، ولكن ال يمكن أيضا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، باإلضافة إلى خطوط األعمال 

 وأنواع المطالبات الهامة.  
 

ا يتم التعامل مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصل  إما عن طريق حجزها بالقيمة االسمية لتقديرات تعديل الخسارة أو أن يتم عرضها عادة م
بشكل منفصل من أجل إظهار تطورها المستقبلي.  في معظم الحاالت، ال يتم وضع افتراضات واضحة بخصوص المعدالت المستقبلية 

ة في المطالبات.  وبدال من ذلك، فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك االفتراضات الضمنية في بيانات تطور لمعدالت التضخم أو الخسار
اهات السابقة المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات.  يتم استخدام األحكام النوعية اإلضافية لتقييم الحد الذي يتم فيه عدم تطبيق االتج

المثال، إظهار الحادث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل خارجية أو سوقية مثل السلوكيات العامة تجاه   في المستقبل )على سبيل
المطالبات، والظروف االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، والقرارات والتشريعات القضائية، وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج 

مع المطالبات( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تعرض  المحفظة، وخصائص  السياسة وإجراءات التعامل
النتيجة المحتملة من نطاق النتائج المحتملة، مع األخذ في االعتبار جميع حاالت عدم التأكد المعنية. يتم استخدام أحكام وتقديرات 

ر المكتسبة. الحكم مطلوب أيضاً لتحديد ما إذا كان نمط خدمة التأمين المقدم وافتراضات مماثلة عند تقييم كفاية مخصصات أقساط التأمين غي
 بموجب العقد يتطلب استهالك قسط تأمين غير مكتسب على أساس غير تقسيم الوقت.
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 (يتبع)أسس اإلعداد  .0
 (يتبع) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة)هـ(  

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية (0

تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض جوهري أو مطّول  في القيمة العادلة للموجودات المالية إلى ما 
ا  أو أكثر مطولة ويعتبر دون تكلفتها. إن تحديد ما هو "جوهري" أو "مطّول" يحتاج إلى حكم وفقاً للظروف. تعتبر فترة اثني عشر شهر

٪ عن التكلفة األصلية جوهرياً وفًقا لسياسة الشركة. عند إصدار هذا الحكم، تقوم الشركة بتقييم، من بين عوامل أخرى، 34االنخفاض بنسبة 
لتكنولوجيا، والتدفقات التقلب االعتيادي في سعر السهم والوضع المالي للشركة المستثمر فيها، وأداء القطاعات واألعمال، والتغيرات في ا

 النقدية التشغيلية والتمويلية.
 

 (   األدوات المالية بالقيمة العادلة1

ر القيمة تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيمة العادلة المقدرة.  يتم تقدي
على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المتشابهة. يتم  العادلة للبنود المرتبطة  بعموالت

هذه تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط أو التي ال تتوفر لها أسعار مدرجة باستخدام أساليب التقييم.  وفي 
ة من المعلومات القابلة للمالحظة فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج.  وعندما تكون الحاالت، يتم تقدير  القيم العادل

معلومات السوق القابلة للمالحظة غير  متوفرة، يتم تقديرها بناء على االفتراضات المناسبة.  وعند استخدام أساليب التقييم  )كمثال: 
يتم تقييمها ومراجعتها دورياً من قبل  أفراد مؤهلين ومستقلين عن الذين قاموا بتعيينهم.  يتم اعتماد جميع  النماذج( لتحديد القيم العادلة

ة النماذج قبل استخدامها، وتتم معايرتها للتحقق من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية  وأسواق السوق المقارنة.  وتستخدم بيانات قابل
ألخرى مثل مخاطر االئتمان )مخاطر االئتمان للشركة وللشركات األخرى( فإن  التقلبات واالرتباطات للمالحظة فقط أما المجاالت ا

مركز تستدعي قيام اإلدارة بإجراء تقديرات. وفي حال تعذر تقدير القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة ال
طة، فيتم تحديدها من خالل أساليب تقييم متعددة تشمل استخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة المالي لعدم وجود مرجع لها في سوق نش

ت و/ أو النماذج الحسابية. يتم أخذ مدخالت هذه النماذج من بيانات السوق القابلة للمالحظة متى كان ذلك ممكناً، ولكن إذا لم تكن بيانا
ب درجة من إصدار األحكام من أجل تحديد القيمة العادلة. تشتمل األحكام على  اعتبارات مخاطر السوق القابلة للمالحظة متاحة، فإنه يتطل

السيولة ومخاطر االئتمان ومدخالت النماذج مثل التقلبات للمشتقات ومعدالت الخصم طويلة األجل و وافتراضات معدل الدفع المسبق 
 واإلخفاق في سداد السندات المدعومة بالموجودات. 

 

 تأمين مدينةإعادة  وأرصدة تأمين خسارة انخفاض قيمة أقساط( 4

تقوم الشركة بتقييم الذمم المدينة الهامة بشكل فردي والذمم المدينة المدرجة في مجموعة من الموجودات المالية التي شكل مجموعات 
المدينة التي تم تقييمها بشكل منفرد لتحديد انخفاض تتشارك نفس خصائص مخاطر االئتمان لتحديد انخفاض القيمة. وال يتم إدراج الذمم 

القيمة ووجد أن هناك خسارة انخفاض في القيمة أو ال تزال تحقق خسائر انخفاض القيمة ضمن التقييم المجمع لتحديد انخفاض القيمة. 
ة بتقييم خصائص مخاطر االئتمان التي يتطلب هذا التقييم لمعرفة االنخفاض في القيمة إصدار حكم. وعند إصدار هذا الحكم، تقوم الشرك

نها تعتبر حالة التأخر في السداد مؤشراً على القدرة على دفع جميع المبالغ المستحقة وفًقا للشروط التعاقدية. تصنف الشركة األرصدة على أ
ساما". يتم تكوين مخصص ( على أساس التوجيهات التي أصدرتها "2"تجاوزت تاريخ االستحقاق ولكنها غير منخفضة القيمة )إيضاح 

لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقاً 
الس أو إعادة هيكلة للشروط األصلية للذمم المدينة. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وامكانية دخول العميل في مرحلة إف

 مالية، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على االنخفاض في قيمة الذمم المدينة.
 

 وثائق تأمين مؤجلةاكتتاب تكاليف ( 5 

ويتم إطفاؤها على مدار فترة عقود التـأمين التي  وثائق تأمين مؤجلةاكتتاب تكاليف يتم تسجيل بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة ببيع الوثائق ك
هذه  ترتبط بها في قائمة الدخل. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، يمكن اإلسراع في إطفاء

 قائمة الدخل.  في  شطباً إضافيا/  انخفاض في القيمةا التكاليف وقد يتطلب ذلك 
 

 (  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام6

تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة وموجودات حق االستخدام بغرض احتساب 
ه التقديرات بعد دراسة االستخدام المتوقع للموجودات أو االستهالك المادي الناشئ عن االستعمال العادي. االستهالك/ اإلطفاء. يتم تحديد هذ

ة أن تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل مصروفات االستهالك/ اإلطفاء المستقبلي عندما ترى اإلدار
 لتقديرات السابقة.األعمار اإلنتاجية تختلف عن ا

 

 (  اختبار انخفاض قيمة الشهرة 7

تقرر الشركة ما إذا كانت الشهرة انخفضت قيمتها على األقل على أساس سنوي. يتطلب ذلك تقدير القيمة المستخدمة للوحدات المولدة للنقد 
النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدة المولدة للنقد وأيضاً التي يتم تخصيص الشهرة لها. يتطلب تقدير القيمة من الشركة عمل تقدير للتدفقات 

 اختيار معدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
 
 (  الزكاة وضريبة الدخل8

تحقاق. يتضمن احتساب الزکاة تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. وتقيد الزكاة على أساس االس
ربط النهائي معرفة وتقدير لقوانين ولوائح الزکاة لتقييم أثر التزام الزکاة في نهاية فترة معينة. يعتبر هذا االلتزام تقديرياً حتى يتم إصدار ال

كون الضريبة عن الربح أو الخسارة من الهيئة العامة للزكاة والدخل وحتى ذلك الحين تظل الشركة معرضة لمخاطر التزام زكاة إضافية. تت
لدخل للسنة من الضريبة الحالية. ُيعترف بالضريبة في قائمة الدخل باستثناء الحد الذي يتعلق بالبنود المدرجة مباشرة في حقوق الملكية أو ا

 الشامل اآلخر.
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 (يتبع)أسس اإلعداد  .0
 (يتبع) والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام)هـ(  

 نهاية الخدمة للموظفين تعويضات( 9

 توارييتم تحديد تكلفة تعويضات نهاية الخدمة والقيمة الحالية لاللتزامات ذات العالقة باستخدام التقييمات االكتوارية. يتضمن التقييم االك
وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهي تشتمل على تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في 
الرواتب والمسحوبات قبل سن التقاعد االعتيادي ومعدالت الوفيات وما إلى ذلك. ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته 

ن تعويضات نهاية الخدمة تكون شديدة الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ طويلة األجل، فإ
 كل تقرير مالي. المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. 

 

يف "أ" على األقل أو أعلى، وفقاً عند تحديد معدل الخصم المناسب، يتم استخدام عائد ومدة التزام السندات الحكومية السعودية بتصن
للتصنيف المحدد من قبل وكالة تصنيف عالمية، ويتم استقراءه حسب الحاجة على مدى منحنى العائد ليتوافق مع الفترة المتوقعة لتعويضات 

 .نهاية الخدمة
 

وتستند المعدالت المفترضة إلى جداول معدالت الوفاة النهائية لمنظمة الصحة العالمية مع تخفيضها بمعدل سنة واحدة. وفي غياب أي 
آت جداول موحدة للوفيات في المنطقة، تستخدم هذه المعدالت عموما في المملكة العربية السعودية عند إجراء التقييم االكتواري لبرامج مكاف

 خدمة للموظفين.  إذا تم استخدام أي جدول وفيات أخرى، فإنه لن يكون هناك أي فرق جوهري في النتائج.نهاية ال
 

 السياسات المحاسبية الهامة .1
 

تم تطبيق هذه السياسات بشكل منتظم على السنوات  .إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم تلخيصها أدناه
 )أ(: 4المعروضة باستثناء تطبيق تعديالت على المعايير القائمة على النحو المبين في إضاح 

 
 ( عقود التأمين 3

تأمين كبيرة من حامل تصدر الشركة عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين. عقود التأمين هي تلك العقود التي يقبل فيها المؤمن مخاطر 
البوليصة عن طريق الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي غير مؤكد محدد يؤثر سلًبا على حامل البوليصة.  

ا والمنافع من خالل مقارنة المزايا والمنافع المدفوعة مع المزاي، تحدد الشركة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمين كبيرة، كمبدأ توجيهي عام
 المستحقة الدفع في حالة عدم حدوث الحدث المؤمن عليه. يمكن لعقود التأمين أيضاَ أن تنقل المخاطر المالية.

 
 ( عقود االستثمار0

عقود االستثمار هي تلك العقود التي تنقل مخاطر مالية جوهرية ولكنها ليست مخاطر تأمين جوهرية. المخاطر المالية هي مخاطر حدوث 
مستقبلي محتمل في معدل أو أكثر من معدالت الفائدة المحدد أو سعر أداة مالية أو سعر سلعة أو سعر صرف أجنبي أو مؤشر األسعار تغير 

أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو مؤشر االئتمان أو المتغير اآلخر المنصوص عليه إذا لم يكن المتغير غير المالي غير محدد ألحد 
 أطراف العقد. 

 
فإنه يظل عقد تأمين للفترة المتبقية من فترة العقد، حتى إذا انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير ، بمجرد أن يتم تصنيف العقد كعقد تأمين

 لبدءخالل هذه الفترة، ما لم ُتطفأ أو تنتهي مدة جميع الحقوق وااللتزامات. ومع ذلك، يمكن إعادة تصنيف عقود االستثمار كعقود تأمين بعد ا
 إذا أصبحت مخاطر التأمين جوهرية.

 
 ( الشهرة1

المحددة. بعد االعتراف  يتم قياس الشهرة مبدئًيا عند قياس القيمة العادلة للمقابل المدفوع عن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقتناة
األولي، تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. ولغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم توزيع 

قد والتي من الشهرة المكتسبة من خالل تجميع األعمال، إلى كل وحدة من وحدات الشركة المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للن
المتوقع أن تستفيد من تجميع األعمال بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات األخرى للمنشأة المشتراة إلى تلك الوحدات. 
عندما تشكل الشهرة جزءاً من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات ضمن تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة المرتبطة بالعمليات 

دة في المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات المستبعدة وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن االستبعاد. يتم قياس الشهرة المستبع
 هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.

 

 فاض في قيمتها سنوياً أو عند وجود ظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها.النخمعرفة اويتم اختبار الشهرة ل
 

بها يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مولدة للنقد )أو مجموعة وحدات مولدة للنقد( تتعلق 
انخفاض القيمة. ال يمكن عكس إثبات خسارة لة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم الشهرة. عندما تكون القيمة القاب

 خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .1
 ( الممتلكات والمعدات4

 الممتلكات والمعدات أولياً بسعر التكلفة وتظهر الحقاً بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تشتمل تظهر
بها ترف التكلفة على النفقات المرتبطة بشكل مباشر بعملية االستحواذ على البنود. وتدرج التكاليف الالحقة بالقيمة الدفترية للموجودات أو ُيع

كموجودات مستقلة، حسبما يكون مناسبا وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بالبند إلى الشركة وعندما يمكن 
قياس تكلفة البند بصورة موثوقة. جميع نفقات اإلصالح والصيانة األخرى تحمل على قائمة الدخل للفترة التي تكبدت فيها. يتم تحميل 

 ك على قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت بناًء على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:االستهال
 

  عدد السنوات                                           البند
 5 تحسينات على مباني مستأجرة

 14 – 4 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية
 4 سيارات

 
يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات وتعديلها عند اللزوم.  يتم مراجعة القيم الدفترية لهذه في تاريخ كل تقرير مالي، 

الموجودات لتحديد انخفاض القيمة عند وجود حدث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لالسترداد. وفي حالة 
عندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد المقدرة، فإنه يتم تخفيض قيمة الموجودات إلى القيمة وجود أي من هذه المؤشرات و

 القابلة لالسترداد.
 

 تحدد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إثباتها في "إيرادات أخرى، بالصافي" في قائمة الدخل.
 
 ت غير ملموسة( موجودا5

ت ُتسّجل الموجودات غير الملموسة أولياً بالتكلفة، وُتحّمل بالتكلفة بعد خصم مجمع اإلطفاء ومجمع االنخفاض في القيمة. تتكون الموجودا
بطريقة القسط غير الملموسة من البرمجيات وتكاليف التطبيق ذات العالقة. يتم تأجيل جميع هذه التكاليف المتعلقة بحزمة البرمجيات وتطفأ 

 الثابت على فترة خمس سنوات. تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة في قائمة الدخل.
 

 ( تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 6

ا يتم رسملة العموالت المدفوعة لموظفي المبيعات الداخليين والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرًة باكتتاب وتجديد عقود التأمين. يتم الحقً 
 إطفاء تكاليف اكتتاب ثائق التأمين المؤجلة على مدى فترات عقود التأمين التي تتعلق بها كأقساط تأمين مكتسبة.

 
 ( األدوات المالية 7

إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تتكون األدوات المالية من 
 موجودات مالية ومطلوبات مالية.

 
تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد وما في حكمه والودائع قصيرة األجل والودائع ألجل واالستثمارات المحتفظ بها ألغراض 

البات القائمة والمبالغ التأمين المدينة وحصة معيدي التأمين في المطإعادة المتاجرة واالستثمارات المتاحة للبيع وأقساط التأمين وأرصدة 
 والمبالغ المستحقة من المساهمين والموجودات األخرى. تتكون المطلوبات المستحقة من حامل الوثيقة / الوسيط / األطراف ذات العالقة

ذات عالقة والمبالغ المستحقة ألطراف االمالية من المطالبات القائمة وأرصدة إعادة التأمين الدائنة والذمم الدائنة والمبالغ المستحقة إلى 
 عموالت الودائع النظامية مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى. لعمليات المساهمين و

 
 قياس القيمة العادلة ( 8

تاريخ القياس. القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة متكافئة بين المشاركين في السوق في 
 يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما:

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو -
 في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي. -
 

 قابالً للوصول من قبل الشركة. ينبغي أن يكون السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة
 

م يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي سوف يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزا
 بافتراض أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل منافع اقتصادية.

 

أفضل ألصل على نحو ام اية باستخددقتصااعلى تحقیق منافع ق لسواكین في رلمشارة اغیر مالي قدلة ألصل دلعاالقیمة س اعي قیاايرو
 ممكنة.ة على فائدوأفضل أألصل على نحو م اسیستخدالسوق خر في رك آلمشابيعه ريق طعن أو ممكنة ة على  فائدوأ
 

ر لها البيانات الكافية لقياس القيمة العادلة، مما يضاعف من تستخدم الشركة طرق التقييم التي تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوف
 استخدام المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أدنى حد.
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .1
 (يتبع)( قياس القيمة العادلة 8

لى وتصنف كافة الموجودات والمطلوبات، التى تقاس قيمتها العادلة أو يفصح عنها في القوائم المالية، ضمن تراتبية القيمة العادلة مبينة ع
 النحو التالي، على اساس مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة ككل :

 
 األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.األسعار المدرجة )غير المعدلة( في  -1المستوى 
 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  - 2المستوى 
 ر قابل للمالحظة.أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غي -3المستوى 

 
التحويل بين بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية بالقيمة العادلة بشكل متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تم 

مة لقياس القيمة العادلة التسلسل الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الها
 ككل( في نهاية كل فترة مالية.

 
 ( المحاسبة عن تاريخ المتاجرة9

اء أو تم إثبات / استبعاد جميع عمليات الشراء والبيع العادية للموجودات المالية في تاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشر
العادية بالطريقة العادية هي معامالت تتطلب تسوية موجودات ضمن اإلطار  موجودات(.  إن مشتريات أو مبيعات الموجوداتبيع ال

 الزمني المحدد عامة بموجب الئحة أو اتفاقية في السوق.
 

 ( استثمارات32

باعتبارها القيمة   ُيعترف بجميع االستثمارات، باستثناء تلك المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )إن وجدت(، أولياً بالتكلفة،
 العادلة للثمن المقدم بما في ذلك تكلفة المعاملة المرتبطة باالستثمارات.  

 

 استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة
يتم تصنيف االستثمارات التي تم شراؤها بغرض إعادة البيع على المدى القصير كاستثمارات ألغراض المتاجرة.  ُتقاس هذه االستثمارات 

 في المركز المالي بالقيمة العادلة. تدرج األرباح والخسائر غير المحققة في قائمة الدخل للفترة المالية.وُتدرج 
 

 استثمارات متاحة للبيع 
يمثل هذا البند استثمارات لم يتم شراؤها بغرض االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق وال ألغراض التداول. يتم إثبات هذه االستثمارات 

قیمة ض نخفاالیل موضوعي على د دجووعند عادلة. التغيرات في القيمة العادلة تقيد في أو تحمل على قائمة الدخل الشامل. بالقيمة ال
لمبلغ بالفرق بين القیمة افي ض نخفارة اخساإدراج أي يتم االستثمارات ومن تلك ر القابل لالسترداد لمقدالمبلغ ايتم تحديد االستثمارات، 

 قائمة الدخل. لدفترية في القیمة واالقابل لالسترداد 
 

 تحديد القيمة العادلة لالستثمارات 
ات بالنسبة لالستثمارات المتداولة في األسواق النشطة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المعروضة. بالنسبة لالستثمار

ى القيمة السوقية الستثمارات مشابهة أو على أساس التدفقات النقدية في حقوق الملكيةغير المدرجة، ُتحدد القيمة العادلة بالرجوع إل
المخصومة المتوقعة وعوامل أخرى ذات عالقة. تعتبر التكلفة هي القيمة العادلة في حالة عدم توفر معلومات موثوقة عن القيمة العادلة 

 لهذه االستثمارات.
 

 هذه االستثمارات بطريقة المتوسط المرجح.عندما يتم بيع الملكية بصورة جزئية يتم المحاسبة عن 
 

 ( التوقف عن االعتراف33

 الموجودات المالية
يتم التوقف عن االعتراف بأصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي 

 استبعادها من قائمة المركز المالي للشركة( عند:
 

 المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أوانتهاء الحقوق 
 

لها االلتزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طر ف تحويل الشركة حقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو َتحمُّ
 آخر دون تأخير جوهري بموجب "ترتيبات فورية"، وذلك عند:

 
 جوهرية، كافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل، أو  )أ( تحويل الشركة، بصورة

لت السيطرة على األصل. ل الشركة أو تحتفظ، بصورة جوهرية، بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولكنها حوَّ  )ب( لم ُتحوِّ
 

ند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس الطرف يتم التوقف عن االعتراف بااللتزام المالي عند سداد االلتزام أو إلغائه أو انتهاء مدته. ع
بشروط مختلفة بشكل كبير، أو بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كإيقاف إثبات 

 قائمة الدخل .  بااللتزام األصلي وإثبات بااللتزام الجديد. ُيعترف بالفرق بين القيم الدفترية بكل على حدة في
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .1
 ( االنخفاض في قيمة الموجودات المالية30

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
انخفاض قيمة أي أصل مالي أو تجري الشركة، في نهاية كل فترة إصدار القوائم المالية، تقييما للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على 

المالية منخفضة القيمة وال يتم تكبد الخسائر الناشئة عن  موجوداتالمالية. وال يعتبر األصل المالي أو مجموعة ال موجوداتمجموعة من ال
عتراف المبدئي االنخفاض في القيمة إال إذا كان هنالك دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد اال

 موجوداتباألصل وبحيث يكون لحدث )أو أحداث( الخسارة تأثيرا على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لألصل المالي أو مجموعة ال
 المالية ويمكن تقدير ذلك بشكل موثوق.

 

صورة موضوعية بحدث وقع بعد إثبات إذا انخفض مبلغ خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة وكان من الممكن ربط هذا االنخفاض ب
االنخفاض في القيمة، يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً عن طريق تعديل حساب المخصص. ُيعترف بمبلغ هذا الرد 

 في قائمة الدخل.
 

 استثمارات متاحة للبيع
كان هنالك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة تجري الشركة تقييما في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد فيما إذا 

المالية. وفي حال تصنيف استثمارات األسهم كـ"استثمارات متاحة للبيع"، فإن االنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة  موجوداتمن ال
وينتج عنه االعتراف به كخسارة ناشئة عن االنخفاض العادلة لألوراق المالية عن تكلفته، يعتبر دليال موضوعيا على االنخفاض في القيمة 

 في القيمة.
 

ن ان الخسارة المتراكمة التي يتم تقديرها على أنها تمثل الفرق بين تكلفة االقتناء والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أية خسارة ناشئة ع
ويعترف بها في قائمة الدخل. وفي  الملكية، يتم حذفها من حقوق قائمة الدخلاالنخفاض في قيمة األصل المالي المعترف بها مسبقا في 

ة حال صنفت القيمة العادلة ألداة الدين في فترة الحقة كزيادة متاحة للبيع مع امكانية ربط هذه الزيادة بحدث وقع بعد االعتراف بالخسار
 ض في القيمة في قائمة الدخل .الناشئة عن االنخفاض في القيمة، فإنه يتم عكس الخسارة الناشئة عن االنخفا

 

 الموجودات المالية بالتكلفة 
ي يمثل انخفاض القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بسعرالعائد الحالي في السوق ألصل مال

 مماثل.
 

 والمطلوبات المالية موجوداتمقاصة ال( 31

المالية المالية والمطلوبات المالية وُيصّرح عنها بصافي مبالغها في قائمة المركز المالي فقط وذلك عند وجود  موجوداتُتجَرى مقاصة ال
وتسديد  موجوداتحق قانوني قابل للتطبيق في مقاصة المبالغ المعتَرف بها وعندما تكون هنالك نية لتسديد المبالغ بالصافي أو تسييل ال

جَرى مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل مالم يتطلب ذلك أو يجيزه أي المطلوبات في آن واحد. وال تُ 
 معيار أو تفسير محاسبي.

 

 وأرصدة إعادة تأمين مدينة  تأمين ( أقساط34

عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم  أو  وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها  وقياسها التأمين أقساطيتم اثبات 
المدين. ويتم إدراجها في إجمالي األقساط المكتتبة المدينة من عقود التأمين، مخصوما منها أي مخصص لمبالغ غير قابلة  للتحصيل 

في تحصيلها عند تكبدها. تتم مراجعة )مخصص الديون المشكوك في تحصيلها( وأي انخفاض في القيمة.  يتم شطب الديون المشكوك 
يرات في القيمة الدفترية ألقساط التأمين المدينة وأرصدة إعادة التأمين المدينة فيما يتعلق باالنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغ

ائمة الدخل. يتم التوقف عن االعتراف الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية، ويتم قيد الخسارة الناشئة عن االنخفاض في ق
 المالية. موجوداتبأقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند الوفاء بمعايير عدم االعتراف بال

 

 مقدما   ةمدفوعمصاريف ( 35

مفدماً مبدئًيا  ةالمدفوع لمصاريفا نقًدا. يتم تسجيلغير متكبدة بعد ولكن تم بالفعل دفعها  اريفمص مقدماً  صاريف المدفوعةالمتمثل 
 كموجودات وُتقاس بمبلغ النقد المدفوع. ويتم تحميلها الحقاً على قائمة الدخل حيث ُتستهلك أو تنتهي مدتها بمرور الوقت.  

 

 مستحقة اريفومص( ذمم دائنة 36

 في المستقبل للخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها للشركة أم ال.يتم االعتراف بالمطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها 
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .1
 ( االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية37

أصالً ما قد تنخفض قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا تجري الشركة تقييما بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن 
بل المؤشر أو عند ضرورة إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. إن المبلغ القا

د القيمة القابلة لالسترداد لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد أو قيمته أثناء اال ستخدام، أيهما أعلى. وُتحدَّ
ما لم يحقق األصل تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن المتحقق من موجودات أخرى أو مجموعة من الموجودات.  موجوداتألحد ال

األصل يعتبر منخفضاً ويتم تخفيضها إلى قيمتها  عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمته القابلة لالسترداد، فإن
 القابلة لالسترداد.

 

عكس عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة ي
عند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، ُيؤَخذ في االعتبار تقييمات السوق للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل. و

 معامالت السوق األخيرة.  وفي حالة عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات الحسابية
 داولة علناً أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة للشركات المت

 

يستند احتساب الشركة النخفاض القيمة على الموازنات المفصلة والحسابات المتوقعة والتي تم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من 
الموازنات والحسابات المتوقعة فترة خمس الوحدات المولدة للنقد لدى الشركة والتي يتم توزيع الموجودات الفردية عليها. تغطي هذه 

 سنوات. بالنسبة للفترات األطول، ُيحتسب معدل نمو طويل المدى ويتم تطبيقه لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بعد السنة الخامسة.
 

 ُيعترف بخسائر االنخفاض في القيمة بقائمة الدخل.
 

 الشهرة

سنوياً أو عند وجود ظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضت لالنخفاض في قيمتها. يتم ويتم اختبار الشهرة لالنخفاض في قيمتها 
ة القابلة تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد التي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيم

ن قيمتها الدفترية، ُيعترف بخسارة انخفاض القيمة. قامت الشركة بإجراء قياس االنخفاض في القيمة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل م
 ديسمبر. 31السنوي للشهرة كما في 

 

الحياة بناًء على القيمة المستخدمة. يتطلب الحساب من الشركة عمل تقدير بتم تحديد المبلغ القابل لالسترداد ألعمال التأمين غير المتعلقة 
تدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من كل وحدة من الوحدات المولدة للنقد وخصم هذه المبالغ باستخدام معدل مناسب يعكس مخاطر تلك لل

 التدفقات النقدية من أجل حساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.  
 

 وال يتم رد خسائر انخفاض القيمة على الشهرة المسجلة سابقاً.
 

 مخصصات( 38

ُيْعَتَرُف بالمخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب األمر 
الشركة استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة.  عندما تتوقع 

استرداد جزء من المخصص أو استرداد المخصص بالكامل، يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكداً. 
 يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل بعد خصم أي مبالغ مستردة.

 
 ( االعتراف باإليرادات39

 التأمين إعادة توعموالأقساط التأمين 
 قساطأ. يتم تسجيل جزء منتأمين التي تخصهاُتسجل أقساط التأمين والعموالت على أساس تناسبي في قائمة الدخل على مدى فترات وثائق ال

غير مكتسبة تأمين وعموالت إعادة التأمين التي سيتم اكتسابها في المستقبل كأقساط  أقساط التأمين وحصة إعادة التأمين من  التأمين
 ويتم تأجيلها بناًء على الطرق التالية:   ، وعموالت إعادة تأمين غير مكتسبة، على الترتيب

 

  .أقساط التأمين المكتتبة  في األشهر الثالثة األخيرة من الفترة بخصوص الشحن البحري 

 حساب محدد مسبقا لفئة األعمال الهندسية للمخاطر التي تمتد إلى ما بعد سنة واحدة.  ووفقا لهذا الحساب، يتم اكتساب أقساط  تأمين أقل 

 في السنة األولى والتي تزداد تدريجيا في نهاية فترة الوثيقة.

   .العدد الفعلي لأليام بالنسبة لقطاعات العمل األخرى 

المكتتبة المتعلقة  بفترة التغطية غير المنتهية.  يتم تنقل التغير في مخصص  التأمين قساطأغير المكتسبة الجزء من  التأمين قساطأتمثل 
 غير المكتسبة إلى قائمة الدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه إثبات  األيرادات خالل فترة المخاطرة.  التأمين قساطأ

 
 العموالتإيرادات 

والت ُيعترف بإيرادات العموالت في قائمة الدخل عند استحقاقها ويتم احتسابها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ُيعترف باألتعاب والعم
 التي تشكل جزًءا ال يتجزأ من العائد الفعلي لألصل المالي كتعديل على معدل الفائدة الفعلي لألداة. 

 

 عند ثبوت الحق في استالم المدفوعات. حأيًضا توزيعات األربايشمل دخل االستثمار 
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .1
 ( المطالبات02

، ومصاريف تسوية الخسائر المرتبطة بها بعد خصم الخردة  تشمل المطالبات المنافع المدفوعة لحاملي وثائق التأمين واألطراف  األخرى
تسوية واالستردادات األخرى، وتحمل في قائمة الدخل كتغيرات متكبدة في تقييم المطالبات الناشئة عن عقود حاملي الوثائق ومصروفات 

 ة .يالمطالبات الداخلية والخارج
 

لفة المقدرة  للمطالبات المتكبدة وغير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي، وكذلك يشتمل إجمالي المطالبات قيد التسوية على إجمالي التك
 المطالبات المتعلقة، سواء تم التبليغ عنها من قبل  الجهات المؤمن عليها أم ال.  تسوية تكاليف 

 

على أساس تقدير كل حالة  على حدة.  كما يتم تكوين مخصصات لقاء المطالبات المبلغ  عنها غير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي 
تسوية  يجنب مخصص، وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها ومنها تكاليف 

ذات الصلة بتاريخ قائمة المركز المالي. يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والمسدد والمخصصات  المطالبات
 المجنبة في السنة الالحقة في قائمة الدخل لتلك السنة.

 

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

 المالي.
 

 ( مطالبات إعادة تأمين03

 العالقة وفًقا لشروط العقد ذي العالقة. ُيعترف بمطالبات إعادة التأمين عند االعتراف بإجمالي مطالبة التأمين ذات 
 

 ( إعادة التأمين 00

العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي 
تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود التأمين وتصنف على أنها عقود إعادة تأمين. تم تصنيف العقود التي ال تستوفي 

 مالية.  موجوداته على أنها متطلبات التصنيف هذ
 

تتأثر برامج إعادة التأمين للشركة من خالل اتفاقيات نسبية، وغير نسبية وإختيارية بناءاً على سياسة الشركة في صافي االحتجاز وحدود 
 وطبيعة وحجم المخاطر. 

 

لعادية. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المطلوبة تقوم الشركة بإسناد مخاطر التأمين المتعلقة بكافة أعمالها وذلك خالل دورة أعمالها ا
وطبقاً التفاقية إعادة  القائمةمن شركات إعادة التأمين. تقدر المبالغ القابلة لالسترداد بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات 

 التأمين.
 

قائمة المركز المالي أو على نحٍو متكرر عندما ينشأ مؤشر على انخفاض القيمة خالل السنة  يخرلقيمة في تاض انخفااجعة رامراء جيتم إ
المالية. يحدث انخفاض القيمة عند وجود دليل موضوعي على عدم استرداد الشركة المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد ومتى يمكن قياس 

 التأمين بطريقة موثوق بها.  يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل.  التأثير على المبالغ التي ستحصل عليها الشركة من معيد
 إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين.

 

تأمين تعتبر نشاطاً مباشراً، بعد يتم إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين المفترضة كدخل ومصروف بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة ال
 األخذ بعين االعتبار تصنيف عمليات إعادة التأمين.

 

تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين. يتم تقدير هذه المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقد إعادة 
مطلوبات إعادة التأمين عند استنفاذ الحقوق التعاقدية، أو إنتهاؤها أو عند تحويل  التأمين المرتبط بها. يتم التوقف عن إثبات موجودات أو

 العقد إلى جهة أخرى.
 

يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي. يتم االعتراف بالمطالبات المستحقة من معيدي التأمين كأصل في نفس الوقت الذي يتم 
 حق االسترداد كالتزام وتقـاس بالمبلغ المتوقع استرداده.فيه االعتراف بالمطالبات التي تعطي 

 

 مؤجلةوثائق تأمين ( تكاليف اكتتاب 01

أو بتجديد عقود التأمين بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف اكتتاب يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة خالل الفترة المالية المتعلقة ب
 قابلة لالسترداد من أقساط التأمين المستقبلية. يتم االعتراف بجميع تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها. الحقاً على االعتراف

اإليراد ذي العالقة.  يتم إطفاء حصة معيدي التأمين من تكاليف تكاليف االكتتاب المؤجلة على مدى الفترة التي يكتسب فيها فأ طتاألولي، 
 االكتتاب المؤجلة بنفس الطريقة التي يتم بها تسجيل إطفاء األصل محل العقد في قائمة الدخل.

 

ضمنها الموجودات بتعديل تدخل تعديالت في األعمار اإلنتاجية المتوقعة أو الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التي تت
 فترة اإلطفاء، وتعامل كتغير في التقدير المحاسبي.

 

خفاض القيمة في تاريخ كل تقرير أو على نحٍو متكرر عندما ينشأ مؤشر على انخفاض القيمة. عندما تكون القيمة ناجعة رامراء جيتم إ
القيمة في قائمة الدخل. كما توضع تكاليف االكتتاب المؤجلة في الحسبان  القابلة لالسترداد أقل من قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسارة انخفاض

 في اختبار كفاية المطلوبات خالل كل فترة تقرير مالي. يتم التوقف عن االعتراف بتكاليف االكتتاب المؤجلة عند تسوية العقود ذات الصلة
  أو استبعادها.



 شركة ْتشب العربية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 غير ذلك()جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر 

 

- 15 - 

 

 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .1
 ( استرداد الحطام والخردة04

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات مستحوذة )متضررة عادة( عند تسوية المطالبات )على سبيل المثال، الحطام والخردة(.  
 سبيل المثال، االستردادات(.مالحقة ومطالبة أطراف أخرى لدفع جزء من أو كل المطالبات )على فى للشركة الحق 

 

. ويعتبر المخصص هو القيمة التي يمكن على نحٍو القائمةالتقديرات من استردادات الخردة تعد مشمولة كمخصص في حساب المطالبات 
 معقول استردادها بعد استبعاد األصل.

 

 . يعتبر المخصص هو المبلغ التقديري الممكن استرداده من  الغير.القائمةيعتبر استرداد الحطام أيضاً كمخصص في حساب المطالبات 
 

 غير مكتسبة إعادة تأمين عمولة إيراد( 05

مماثلة القساط التأمين  العمولة الناتجة عن عقود إعادة التأمين يتم تأجيلها وإطفاءها على مدى فترات عقود التأمين المتعلقة بها بطريقة
 اإلطفاء في قائمة الدخل.. ويتم تسجيل المكتسبة

 
 ( مطلوبات عقود التأمين06

ومخصص أقساط تأمين غير مكتسبة ومخصص عجز أقساط تأمين. يستند  القائمةبات عقود التأمين مخصص المطالبات لوتتضمن مط
على التكلفة النهائية المقدرة لجميع المطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ التقرير المالي، سواء تم التبليغ عنها  القائمةمخصص المطالبات 
المطالبات والنقص في القيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى.  وقد يصادف وجود تأخيرات في اإلبالغ تسوية أم ال، وكذلك تكاليف 

مطالبات وتسويتها، ومن ثم، فإن التكلفة النهائية لهذه المطالبات يتعذر معرفتها على وجه اليقين في تاريخ التقرير عن أنواع معينة من ال
بناًء على البيانات ، المالي.   ويتم احتساب المطلوبات في تاريخ التقرير المالي باستخدام مجموعة من التقنيات االكتوارية المعيارية

لحالية. وال ُتخصم المطلوبات بالنسبة للقيمة الزمنية للنقود.  ويتوقف االعتراف بالمطلوبات عند انتهاء التزام بدفع التجريبية واالفتراضات ا
 مطالبة أو إعفائها أو إلغائها.  

 

ي لم تنتهي ويمثل مخصص أقساط التأمين غير المكتسبة ذلك الجزء من أقساط التأمين المقبوضة أو مستحقة القبض التي تتعلق بالمخاطر الت
مدتها حتى تاريخ التقرير المالي. يتم االعتراف بالمخصص عند إبرام عقود وسداد أقساط التأمين ويرّجل على الحساب كإيرادات أقساط 

 تأمين على مدى فترة العقد وفًقا لنوع التأمين المنصوص عليه في العقد.   
 

خاطر غير المنتهية ويتم اختبار كفاية المطلوبات  لتحديد ما إذا كان هناك أي وتجري الشركة، في تاريخ كل تقرير  مالي، مراجعة على الم
المؤجلة على أقساط التأمين غير المكتسبة. ويستخدم هذا االحتساب التقديرات الحالية  االكتتابفائض عاّم للمطالبات المتوقعة وتكاليف 

ر عائد االستثمار المتوقع أن ينتج عن الموجودات المتعلقة بمخصصات التأمين للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بعد األخذ في االعتبا
المؤجلة ذات كتتاب الفنية ذات الصلة. وإذا أظهرت هذه التقديرات أن القيمة الدفترية ألقساط التأمين غير المكتسبة )ناقًصا تكاليف اال

 مخصص عجز أقساط تأمين.  ُيعترف بعجز في قائمة الدخل من خالل تجنيب ، الصلة( غير كافية
 

 االحتياطي النظامي( 07

المساهمين من دخل  ٪24تمشياً مع متطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الشركة الرئيس، يجب على الشركة تجنيب نسبة 
 هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كأرباح. االحتياطي رأس مال الشركة .يساوي هذا ظامي حتى نالكل سنة إلى االحتياطي 

 
 ( اختبار كفاية المطلوبات08

في تاريخ كل قائمة مركز مالي، يتم إجراء اختبار كفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين بالصافي من تكاليف اكتتاب 
 اريفومصقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، وثائق تأمين مؤجلة.  وإلجراء هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل الت

المطالبات. يحّمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل وذلك بتكوين مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات تسوية إدارة و
 كفاية المطلوبات وفقا لذلك.

 
 نهاية الخدمة تعويضات( 09

خطط المنافع المحددة هي خطة فوائد بعد نهاية الخدمة بخالف خطة المساهمات المحددة.  لدى الشركة في المقام االول تعويضات نهاية 
الخدمة تصل إلى خطط منافع محددة. يتم االعتراف بمستحقات خطط المنافع المحددة كمصروف عندما يقدم الموظفون خدمة تؤهلهم 

بالنسبة لخطط المنافع المحددة، يتم تحديد تكلفة تقديم المنافع باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة، مع   للحصول على المساهمات. 
أثر إجراء التقييمات االكتوارية في نهاية كل فترة تقرير سنوي. يتم إثبات "إعادة القياس"، التي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية و

ات )حين االقتضاء( في قائمة المركز المالي مباشرة، مع إثبات الخصم أو القيد المقابل في قائمة الدخل الشامل التغيرات في سقف الموجود
ولن ُيعاد تصنيفها  المساهمينفي الفترة التي يحدث فيها. تظهر إعادة القياس المعترف بها في قائمة الدخل الشامل كاحتياطي في قائمة حقوق 

 الدخل. ُيعترف بتكلفة الخدمة السابقة في قائمة الدخل في فترة تعديل الخطة.إلى قائمة 
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .1
 ( ترجمة العمالت األجنبية12

الفورية في تاريخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات  تقيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية أولياً على أساس أسعار  الصرف
عن النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير المالي. يتم إدراج جميع الفروق الناتجة 

س بالتكلفة التاريخية بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار الصرف السائدة األنشطة غير التجارية في القائمة.  ُتحّول البنود غير النقدية، التي ُتقا
يخ تحديد كما في تاريخ االعتراف. ُتحّول البنود غير النقدية، التي ُتقاس بالقيمة العادلة بعمالت أجنبية، باستخدام أسعار الصرف الفورية بتار

 القيمة العادلة.
 

ية تتم بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي وهو مربوط باللاير السعودي فإن أرباح وخسائر ونظرا ألن معامالت الشركة بالعمالت األجنب
 صرف العمالت األجنبية ليست جوهرية ولم تعلن بشكل منفصل.

 

 في حكمه ( نقد وما13

ثالثة أشهر أو أقل، القابلة يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع ألجل يكون تاريخ استحقاقها األصلي 
 للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة ذات مخاطر غير جوهرية.

 
 ( الزكاة والضرائب10

الدخل. يتم إثبات الزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية. ويتم إثبات وتحميل مخصص الزكاة على قائمة 
مساهم السعودي من الوعاء الزكوي وُتحتسب ضريبة الدخل على أساس حصة المساهم األجنبي من صافي ُتحتسب الزكاة على حصة ال

 الربح المعدل. وتحمل ضريبة الدخل على قائمة الدخل. تسدد الشركة الزكاة وضريبة الدخل سنوياً إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
 

 ضريبة االستقطاع
بعض المعامالت مع األطراف غير المقيمة في المملكة العربية السعودية وعلى توزيعات األرباح  تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على

 المدفوعة للمساهمين غير المقيمين، وفقاً لنظام ضريبة الدخل السعودي.
 

 ضريبة القيمة المضافة
 يتم إثبات المصروفات والموجودات بالصافي من ضريبة القيمة المضافة، فيما عدا:

 
تكون ضريبة القيمة المضافة المتكبدة بشأن شراء موجودات أو خدمات غير قابلة لالسترداد من السلطة الضريبية، وفي هذه عندما  -

 الحالة يتم إثبات ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو كجزء من بنود المصروفات، حيثما ينطبق ذلك.
 
عند إثبات الذمم المدينة والدائنة مع مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدرجة. يتم إدراج صافي مبلغ ضريبة القيمة المضافة القابلة  -

 لالسترداد من، أو المستحقة الدفع إلى، السلطة الضريبية کجزء من الذمم المدينة أو الدائنة في قائمة المركز المالي.
 

 ( توزيعات أرباح11

 توزيعات األرباح على الشركاء بالشركة كمطلوبات في القوائم المالية للشركة في الفترة التي يتم اعتمادها من قبل الشركاء بالشركة. يتم قيد
 

 ( ودائع المضاربة/ المرابحة14

وبتاريخ استحقاق ثابت  أشهر أو أكثر ذات الدفعات الثابتة أو المحددة 3يتم تصنيف ودائع المضاربة / المرابحة بفترات استحقاق أصلية 
ت والتي يكون لدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق. وتقيد االستثمارا

بالتكلفة المطفأة بعد خصم المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق مبدئياً بالتكلفة بما في ذلك التكاليف المباشرة واإلضافية للمعاملة وتقاس الحقاً 
تاب باستخدام أساس تمخصص االنخفاض في قيمتها. يتم احتساب التكلفة المطفأة من خالل األخذ بعين االعتبار أي خصم أو قسط عند االك

 متها.العائد الفعلي. ويتم قيد أي أرباح أو خسائر لهذه االستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد االستثمارات أو انخفاض قي
 

 ( قائمة التدفقات النقدية 15

لمتولدة من تنشأ التدفقات النقدية الرئيسية للشركة من عمليات التأمين المصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية. ُتصّنف التدفقات النقدية ا
 األنشطة االستثمارية واألنشطة التمويلية تبعاً لذلك.

 
 ( اتفاقية منافذ المشتركة16

(، فإن اتفاقية منافذ المشتركة هي  ترتيب لتجميع شركات التأمين ويتعلق بشركات تأمين السيارات في 11كما هو مبين في اإليضاح )
شركة تأمين في المملكة العربية السعودية.  ال يتصرف الكيان كوكيل نيابة عن  26المملكة العربية السعودية. ويقوم هذا الترتيب بين 

 شركة تأمين في المملكة العربية السعودية.  26االخرى  باالتفاقية. ُيوزع دخل السنة بين الـ شركات التأمين 
 

 ( تقارير قطاعات األعمال17

يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة والذي يقوم بنشاطات ينتج عنها إيرادات وتتكبد عليه مصاريف وله معلومات مالية 
ا بانتظام من قبل متخذ القرارات التشغيلية والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخصيص الموارد وتقييم األداء. منفصلة متاحة يتم تقييمهـ

 قطاعات تشغيلية كما يلي: وألغراض اإلدارة، تتكون الشركة من وحدات عمل بحسب منتجاتها وخدماتها، ولديها خمسة
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .1
 (يتبع) ( تقارير قطاعات األعمال17

 .تأمين الممتلكات، والذي يقوم بتغطية مخاطر الحريق ومخاطر الممتلكات ذات الصلة 

  التأمين الهندسي، ويقوم بتغطية جميع مخاطر المقاولين، التأمين على جميع مخاطر البناء، التأمين على جميع مخاطر اآلالت
 وغيرها. 

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

  فقدان المال، الحوادث الشخصية، تعويضات العمال، السفر، مسؤولية الطرف الثالث التأمينات العامة األخرى وتقوم بتغطية
 والتعويضات المهنية.

 .الفئات األخرى تقوم بتغطية فروع التأمين األخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً. ال تشمل القطاعات التشغيلية عمليات المساهمين بالشركة 
 

ح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح والخسارة في القوائم على أساس الرب اتيتم تقييم أداء القطاع
 المالية.

 

ط لم تتم معامالت بين القطاعات خالل السنة. إذا حدثت أي معاملة، يتم التعامل بأسعار التحويل الداخلية بين قطاعات األعمال وفقاً لشرو
 تعامالت مع الجهات األخرى. التعامل العادية وبشكل مماثل لل

 

 يعّد دخل المساهمين قطاع غير تشغيلي. الدخل المكتسب من الودائع ألجل واالستثمارات هو النشاط الوحيد المدر إليرادات.
 

 قط.نظًرا ألن الشركة تقوم بأنشطتها بالكامل في المملكة العربية السعودية، يتم إصدار تقارير مالية قطاعية عن قطاع األعمال ف
 

 ( عقود اإليجار18

دل متضمن يتم قياس التزام اإليجار أولياً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، والتي يتم خصمها باستخدام مع
 في عقد اإليجار. إذا لم يكن باإلمكان تحديد هذه المعدل بسهولة، تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد.

 
 :تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقود اإليجار مما يلي 

 .مدفوعات إيجار ثابتة، بما في ذلك مدفوعات ثابتة جوهرية، بعد خصم أي حوافز إيجار 

 ء.مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، تقاس في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ البد 

 .المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية 

 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار. أو 

  يجار تتعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار.إليجار، إذا كانت مدة اإلنهاء عقد اإلدفع غرامات 
 

استخدام أسلوب معدل الفائدة اإليجار الحقاً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة عن التزامات عقود اإليجار، )بيقاس التزام عقود 
(، ويتم تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار. تقوم الشركة بإعادة قياس التزامات عقد اإليجار )مع اجراء تسوية مماثلة الفعلي

 االستخدام ذات العالقة( عندما: على موجودات حق 

  تتغير مدة عقد اإليجار أو تتغير التقديرات لممارسة حق الشراء، وفي هذه الحالة، يتم إعادة قياس التزامات عقد  اإليجار عن طريق
 خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. 

   تغير في مدفوعات متعلقة بضمانات القيمة المتبقية، وفي هذه الحالة، يتم تتغير دفعات اإليجار نتيجة تغيرات في مؤشر أو معدل أو
إعادة قياس التزامات عقد اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل  الخصم األولي )ما لم يكن التغير في 

 معدل خصم معدل(. مدفوعات اإليجار عائداً إلى معدل فائدة متغير، وفي هذه الحالة، يتم استخدام 
 

ق يتم تعديل عقد اإليجار ولم تتم المحاسبة عن التعديل كعقد إيجار جديد، وفي هذه الحالة، يتم إعادة قياس التزامات عقد اإليجار عن طري
 وضة.خصم دفعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل.  لم تقم الشركة بإجراء هكذا تعديالت خالل الفترات المالية المعر

 

 حق اإلستخدام موجودات( 19
تتكون موجودات حق االستخدام من القياس األولي اللتزامات عقود اإليجار المقابلة، ودفعات اإليجار التي تمت في يوم البدء أو قبل ذلك 

خصم االستهالك المتراكم التاريخ مخصوما منها أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية. يتم الحقاَ قياسها بالتكلفة، بعد 
 والخسارة المتراكمة لالنخفاض في القيمة.

 

يجار ينقل إلويتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدى مدة العقد أو العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد، أيهما أقل. إذا كان عقد ا
ممارسة خيار الشراء، فإن موجودات حق االستخدام  ستخدام تعكس أن الشركة تتوقعإلملكية األصل محل العقد أو تكلفة موجودات حق ا

 ذات العالقة ُتستهلك على مدى العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد.  ويبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.  
 

أي خسائر محددة  ( لتحديد ما إذا كانت موجودات حق االستخدام قد انخفضت قيمتها وتحتسب36تطبق الشركة المعيار الدولي للمحاسبة )
( للمستأجر بعدم فصل 16ومعدات".   كإعفاء عملي، يسمح المعيار الدولي للتقارير المالية )عن انخفاض القيمة في سياسة "ممتلكات 

تستخدم المكونات غير اإليجارية، ويقوم بدالً من ذلك بالمحاسبة عن أي عقد إيجار ومكونات غير إيجارية مرتبطة به كترتيب واحد. لم 
الشركة هذا اإلعفاء العملي. بالنسبة للعقد الذي يحتوي على مكون إيجاري ومكون أو أكثر من المكونات اإليجارية أو غير اإليجارية 
اإلضافية، توزع الشركة الثمن في العقد على كل مكون من المكونات اإليجارية على أساس السعر المستقل النسبي للمكون اإليجاري 

 عر المستقل للمكونات غير االيجارية.وإجمالي الس
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 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة  أ(  .4
يكن العتماد هذه المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والفترات السابقة. فيما يلي يقدم ملخص  لم

 م(.2424ديسمبر  31م )أي السنوات المنتهية في 2424يناير  1الجديدة المطبقة ألول مرة للفترات التي تبدأ في بالمعايير والتعديالت 
   

 
 العنوان

 
 المطلب الرئيس

 
 تاريخ التطبيق 

   

تعديالت على المعيار  -تعريف الجوهري 
( والمعيار الدولي 1الدولي للمحاسبة )

 (2للمحاسبة )
 

قام مجلس معايير المحاسبة الدولي بعمل تعديالت على المعيار الدولي 
( 2( "عرض القوائم المالية" والمعيار الدولي للمحاسبة )1للمحاسبة )

"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية )
واألخطاء"( والتي تستخدم تعريفا ثابتا للجوهرية عبر المعايير الدولية 

المالي، واإلطار المفاهيمي للتقرير المالي، وتوضيح متى  للتقرير
تكون المعلومات جوهرية، وإدراج بعض  اإلرشادات في المعيار 

 حول المعلومات غير الجوهرية.  (1الدولي للمحاسبة )
 

 على وجه الخصوصن فإن التعديالت توضح ما يلي: 

 ها أن اإلشارة إلى المعلومات الغامضة تتناول التي يكون في
التأثير مشابها لحذف أو تلك المعلومات أو عرضها بصورة  
خاطئة، وأن المنشأة تقّيم الجوهرية في سياق القوائم المالية 

 ككل، و

  "معنى "المستخدمين الرئيسيين للقوائم المالية لألغرض العامة
الذين توجه إليهم هذه القوائم المالية، من خالل تعريفهم على 

ون ومحتملون، مقرضون ودائنون أنهم "مستثمرون حالي
آخرون" الذين يجب أن يعتمدوا على القوائم المالية لألغراض 

 العامة للكثير من المعلومات المالية التي يحتاجونها.

 م2424يناير  1

تعديالت على  –تعريف العمل التجاري 
 (3المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

يتطلب التعريف المعدل للعمل التجاري أن يشمل االستحواذ مدخالت 
وعملية موضوعية تساهمان معاً بصورة جوهرية في القدرة على  
إنتاج المخرجات.  يتم تعديل تعريف مصطلح "المخرجات" للتركيز 
على المنتجات والخدمات المقدمة للعمالء، مما يولد إيرادات االستثمار  

رى، ويستثني العوائد التي تأتي في هيئة تكاليف أقل واإليرادات األخ
 ومنافع اقتصادية أخرى. 

 
سينتج عن التعديالت على األرجح المحاسبة عن مزيد من االكتتابات 

 كاكتتابات موجودات.

 م2424يناير  1

   

ل الفائدة المعياري  تعديالت  -إصالح معدَّ
( 2على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( 35ار الدولي للمحاسبة )والمعي
 
 

تقوم هذه التعديالت بتعديل متطلبات محاسبة تحوط معينة وتوفر 
بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بإصالح معدل الفائدة المعياري. تتعلق 
اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها تأثير على أن إصالح سعر الفائدة 

"( ال ينبغي عموماً أن يتسبب في إنهاء السائد بين البنوك )"اإليبور
محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي االستمرار في تسجيل أي تحوط 
غير  فعال في قائمة لدخل. نظًرا النتشار التحوطات التي تنطوي على 
عقود قائمة على اإليبور، ستؤثر اإلعفاءات على الشركات في جميع 

 القطاعات.

 م2424يناير  1

   

توفر التعديالت إعفاء للمستأجرين من تطبيق إرشادات المعيار الدولي  (16دولي للتقرير المالي )المعيار ال
بشأن محاسبة تعديل عقد اإليجار  16إلعداد التقارير المالية رقم 

. ينطبق 15- المتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لوباء كوفيد
يونيو  1التعديل على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ويسمح بالتطبيق المبكر. 2424

 م2424يونيو  1

   

تعديالت على مرجع إطار المفاهيم بالمعايير الدولية  للتقارير  إطار مفاهيم التقارير المالية

التعريفات المعدلة ومتطلبات تحقق الموجودات وكذلك المالية، 

 واإللتزامات وتوضيح بعض المفاهيم الهامة.

 م1010يناير  5
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 ب( المعايير الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد .4
التي تبدأ  اختارت الشركة أال تطبق مبكراً المعايير الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ للسنة المحاسبية للشركة 

 م وتقوم حاليا بتقييم تأثيرها: 2424يناير  1في 
  

 "عقود التأمين" -( 37المعيار الدولي للتقرير المالي )أ(   
 نظرة عامة

.وهو يحدد مبادئ االعتراف بقياسات التأمين وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل تفسير لجنة  2412مايو  12ر هذا المعيار في تم نش
 "عقود التأمين". -( 4تفسيرات  المعايير الدولية للتقرير المالي )

 

التأمين وعقود االستثمار ذات الميزات التقديرية المشاركة  وعلى جميع عقود  إعادة، ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة
 بشرط أن تصدر الجهة أيضا عقود التأمين.  يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:

 المشتقات المضمنة، إذا كانت تلبي معايير محددة معينة؛ 

 .مكونات استثمارية مميزة 

  تأمينية.أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير 
 

( والمعيار الدولي 5يجب أن يتم المحاسبة عن هذه المكونات بشكل منفصل وفقا للمعايير  ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )
 (. 15للتقرير  المالي )

 
 قياس

ح لشركات التأمين بمواصلة  (، والذي سم4على عكس المتطلبات الواردة في تفسير لجنة تفسيرات المعايير  الدولية للتقرير المالي )
( نماذج 12، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي )2415استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس التي كانت موجودة  قبل يناير 

 القياس المختلفة التالية:
 

 يعتمد نموذج القياس العام على "اللبنات" التالية:
 

 تشمل:التدفقات النقدية للوفاء، والتي 

 ،تقديرات مرجحة الحتماالت التدفقات النقدية المستقبلية 

 ،تعديل لتعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية 

  وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية؛ 
 

الربح  غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف به ككيان يقدم هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية 
الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية بالسالب  عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي صافي مبلغ  سلبي من التدفقات 

 النقدية للوفاء في البداية في قائمة الدخل على الفور. 
 

 كل فترة تقرير مالي الحقة، يتم  إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها مجموع:  في نهاية

  في التزامات التغطية المتبقية، والتي تشمل التدفقات النقدية  للوفاء المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية  للمجموعة
 ذلك التاريخ.

 بات المتكبدة، والتي تقاس على أنها التدفقات النقدية للوفاء المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك التزامات المطال
 التاريخ.

 

قدية ال يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقا للتغيرات في التدفقات  النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. نظرا ألن هامش الخدمة  التعا
 أن يكون بالسالب، فإن التغيرات في التدفقات النقدية  المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقية ُيعترف  بها فييمكن 

قائمة الدخل. كما ُتطفأ الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية بمعدالت مثبتة عند االعتراف األولي بالعقد )أي معدل الخصم المستخدم في 
 ية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم إضافة هامش الخدمة التعاقدية إلى قائمة الدخل بناًء علىالبدا

 وحدات التغطية، بشكل يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية في المجموعة.
 

إلزامياً لقياس العقود ذات ميزات  المشاركة المباشرة )يشار إليها أيضا باسم "عقود المشاركة المباشرة"(.  يعد نهج الرسوم المتغيرة نموذجاً 
، باإلضافة إلى يتم إجراء هذا التقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء  العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقاً.  بالنسبة لهذه العقود

 موذج القياس العام، يتم أيضا تعديل هامش الخدمة  التعاقدية من أجل:التعديل بموجب ن
 

 ( التغيرات في حصة المنشأة في القيمة العادلة للبنود محل العقد.1
 ( التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالبنود محل العقد. 2
 

ص أقساط التأمين مبسط لقياس المسؤولية  عن عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياساً ال يختلف باإلضافة إلى ذلك، يسمح بنهج تخصي
على نحٍو جوهري  عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة  واحدة أو أقل.  مع نهج تخصيص أقساط 

األقساط المستلمة عند االعتراف األولي مخصوما  منها التدفقات النقدية لالكتتاب في التأمين، تتوافق المسؤولية عن التغطية المتبقية مع 
التأمين.  يظل نموذج القياس العام ساري  في قياس المسؤولية عن المطالبات المتكبدة.  ومع ذلك، ال ُيطلب من  المنشأة ضبط التدفقات 

اطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/  استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود  وتأثير المخ
 من تاريخ تكبد المطالبات.
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 (يتبع)ب( المعايير الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد  .4
 (يتبع)"عقود التأمين" -( 37أ(   المعيار الدولي للتقرير المالي )

 تاريخ النفاذ
( "عقود التأمين". 4م وسيحل محل محل المعيار الدولي للتقرير المالي )2423يناير  1( 12تاريخ نفاذ المعيار الدولي التقرير المالي )

"اإليرادات من العقود  المبرمة مع العمالء" والمعيار الدولي  -(15تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) يسمح بالتطبيق المبكر  إذا
"األدوات المالية".  تتوقع الشركة تأثير جوهري على قياس واإلفصاح عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤثر على  -( 5للتقرير المالي )

 لمركز المالي. لم تقرر الشركة بعد ما إذا كانت ستطبق هذا الميعار الجديد مبكراً.كل من قائمة الدخل وقائمة ا
 

 التحول
إن التطبيق بأثر رجعي مطلوب. مع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، فإنه على الشركة 

 قيمة عادلة. عندئذ أن تختار إما نهجا معدال بأثر رجعي أو نهجاً ذا
 

 العرض واإلفصاحات
وتتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغير في سياسات المحاسبة المتعلقة بعقود التأمين وإعادة التأمين وعقود االستثمار ذات 

 الميزات االختيارية المشاركة، إذا كانت منطبقة مع تعديالت على العرض واإلفصاحات. 
 

 األثر 
( عبر البيانات واألنظمة واإلجراءات واألفراد.  تقوم 12أجرت الشركة تقييم فجوة تشغيلية ركز على تأثير المعيار الدولي للتقرير المالي )
م بعد (. كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يت12الشركة في هذه المرحلة بتقييم أثر تطبيق وتنفيذ المعايير الدولية للتقرير المالي )

 تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. 
 

 ملخص األثر مجال األثر 

بناًء على التقييم األولي، من المتوقع قياس غالبية منتجات الشركة )التي توفر غطاًء للفترات السنوية أو أقل(  األثر المالي
 (. 4باستخدام النهج المبسط الذي يتطلب تغيرات أقل على النهج الحالي وفقاً المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 ( جوهرًيا.   12لقياس العقود وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )نتيجة لذلك، من غير المتوقع أن يكون لألثر المالي 

عندما يتم تطبيق نموذج القياس العام لقياس المطلوبات عن التغطية المتبقية، ستكون هناك حاجة لبيانات إضافية  أثر البيانات
 لإلبالغ عن االفتراضات الموضوعة إلنشاء نماذج التدفقات النقدية. 

 
نيات العائد ومعلومات السوق المالية األخرى مطلوبة أيًضا لتحديد معدالت الخصم المناسبة ومخاطر ستكون منح

 االئتمان لشركات إعادة التأمين.

نظم تكنولوجيا 
 المعلومات 

ستكون نماذج التدفقات النقدية مطلوبة الحتساب مطلوبات التغطية المتبقية. باإلضافة إلى ذلك، سيكون تطوير 
 مطلوًبا للسماح بحساب وتحديث وإطفاء  هامش الخدمة التعاقدية.النموذج 

 
 وستكون التعديالت مطلوبة أيًضا على المخطط الحالي للحسابات واإلفصاحات عن التقارير المالية. 

يجب إنشاء إجراءات لتقييم الربحية المتوقعة للعقود الصادرة في تاريخ اإلصدار ستحتاج عمليات تخصيص التكلفة  أثر اإلجراءات 
(، ثم يتم 12إلى التحسين لضمان تحديد التكاليف المنسوبة مباشرة وفقا لمتطلبات  المعيار الدولي للتقرير المالي )

 استخدامها كجزء من توقعات التدفقات النقدية. 
 

 تطلب عملية إغالق القوائم المالية أيضا تغيرات للسماح بتفاعل أكثر تكراراً بين الفرق المالية واالكتوارية.   ست

التأثير على 
ترتيبات إعادة 

 التأمين 

( بشكل كبير على هيكل ترتيبات إعادة التأمين المعمول 12ليس من المتوقع أن يؤثر المعيار الدولي للتقرير المالي )
 بها.  

 
ومع ذلك، من المتوقع أن يتم الحصول على مزيد من التصور حول األداء المتوقع )وبالتالي الفعلي( لمعاهدات إعادة 

 (. 12التأمين بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

التأثير على 
السياسات وأطر 

 الرقابة

 يجب اتخاذ قرارات مختلفة وصياغة سياسات تغطي ما يلي )من بين بنود أخرى(: 
 تخصيص المصاريف المنسوبة مباشرة• 
 تحديد وقياس العقود غير المربحة • 
 تعديل المخاطر• 
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 (يتبع)ب( المعايير الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد  .4
 

 "األدوات المالية" –( 9الدولي للتقرير المالي )ب(   المعيار 
(. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات 35ليحل محل معيار المحاسبة الدولي ) 2414يوليو  24تم نشر هذا المعيار في 

 المالية: 
 

 التصنيف والقياس
( منهجاً واحداً لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من 5يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي )

  من:خالل الدخل  الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.  يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء كالً 
 

 من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و  موجوداتيُحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بال ( أ

تؤدي التدفقات النقدية التعاقدية لألصل إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل الدين والفائدة على  ( ب

 أصل المبلغ القائم.
 

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

 
 من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وللبيع. و  موجوداتيُحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بال ( أ

 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المستحق،  ( ب

 

ف المبدئي، تم قياس الموجودات التي ال تستوفي أي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. باإلضافة إلى ذلك، عند االعترا
دم يمكن  للمنشأة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من ع

بعرض  تطابق  محاسبي. بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيضا إجراء اخييار غير قابلة لإللغاء
ات التغيرات الالحقة في الدخل  الشامل اآلخر في القيمة العادلة لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة(، ويتم االعتراف بتوزيع

 األرباح في الربح أو الخسارة.
 

بمبلغ التغير في القيمة العادلة لاللتزام مع ذلك بالنسبة لاللتزامات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، يتم االعتراف 
في المالي العائدة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يتم يتسبب االعتراف بآثار التغيرات 

 حاسبي في قائمة الدخل.مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزامات في الدخل الشامل اآلخر في وجود أو زيادة عدم التطابق الم
 

 االنخفاض في القيمة:
( خسائر االئتمان المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة 5يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  )

(، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل 5(. وفقا لمقياس المعيار الدولي للتقرير المالي )35بموجب معيار المحاسبة الدولي )
سائر االئتمانية  التوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية االعتراف بخسائر ائتمانية. بدالَ من ذلك، تقوم المنشأة دائماً بالمحاسبة عن الخ

المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير مالي لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف 
 األولي.

 
 محاسبة التحوط

دة لمحاسبة  التحوط التي تربط محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة المخاطر.   تحدد ( متطلبات جدي5يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )
المتطلبات نهجاً أكثر اعتمادا على المبادئ في نموذج محاسبة  التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء 

إليها  عادة باسم )"تحوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه، قد ال تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة  )يشار 
(. تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن  35تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حالياً في المعيار المحاسبي الدولي )

 لي كمشروع  منفصل.مجلس  المعايير الدولية للمحاسبة يعالج محاسبة التحوط الك
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 (يتبع)ب( المعايير الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد  .4
 (يتبع)"األدوات المالية" –( 9ب(   المعيار الدولي للتقرير المالي )

 تاريخ النفاذ:
فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير ، ومع ذلك.  2412يناير  1( المنشور هو 5كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقرير المالي )

"األدوات المالية" مع  تفسير لجنة تفسيرات المعيار الدولي  -( 5"عقود  التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) -( 4المالي )
( الحالي للسماح للمنشآت 4تقرير المالي )، يغير المعيار الدولي لل2416سبتمبر  12"عقود التأمين"، المنشورة في  -( 4للتقرير المالي )

( للتخفيف من بعض آثار  تطبيق المعيار 4التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق تفسير  لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )
 - 12)المعيار الدولي للتقرير  المالي  ( قبل أن يصبح معيار عقد التأمين الجديد لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة5الدولي للتقرير المالي )

 "عقود التأمين"(  ساري المفعول. 
 

 تقدم التعديالت خيارين بديلين:  
 

 ( حتى التاريخ األسبق مما يلي:5تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) .1
 

 تاريخ نفاذ معيار عقد التأمين الجديد؛ أو ( أ
. يقترح مجلس المعايير الدولية للمحاسبة تمديد التاريخ الفعلي  2423يناير  1الفترات السنوية إلعداد التقارير التي تبدأ في أو بعد  ( ب

( في تفسير لجنة تفسيرات المعايير 5( واإلعفاء المؤقت من المعيار  الدولي للتقرير المالي )12للمعيار الدولي التقرير المالي )
. إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة 2423يناير  1إلى   2421يناير  1( من 4تقرير المالي )الدولية  لل

خالل فترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 ( سابقا؛ أو 5)

 
(، ولكن بالنسبة للموجودات  المالية المعينة، قم بإزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق 5لمعيار الدولي للتقرير المالي )تطبيق ا .2

 المحاسبي التي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقد التأمين الجديد.  خالل الفترة  األولية، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.
  

(تمت مقارنة  القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل 1: )2412يناير  1اعتباًرا من أجرت الشركة تقييًما مفصال 
( )بما في ذلك مكونات اإليداع أو  المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بالقيمة 4في  نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

( تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة 2يع التزاماتها؛ و )جمالية  المدرجة مبلغ جمإلا
مليون لاير سعودي ومطلوبات متعلقة بالتأمين في قائمة المركز  44502الدفترية لجميع  التزاماتها.  تمتلك الشركة مجموع مطلوبات بمبلغ 

مليون لاير سعودي.  32205في المطلوبات الناشئة في سياق أعمال التعاقد المباشر مع المؤمن عليهم وقيمتها  المالي مدرجة بشكل رئيسي
( 5)بناًء على هذه التقييمات، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وعليه، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

عقود التأمين الجديد. ُتدرج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في حتى تاريخ نفاذ معيار جديد ل
 الموجودات المالية للشركة.

 

 مليون لاير سعودي 64506، تمتلك الشركة مجموع موجودات مالية وموجودات متعلقة بالتأمين بمبلغ 2424ديسمبر  31كما في 
مليون لاير سعودي( على الترتيب تتكون  25205م: 245مليون لاير سعودي ) 31203سعودي( ومبلغ  مليون لاير 54503م: 2415)

 معيديأقساط وأرصدة ، ودائع ألجل، النقد وما في حكمهالقروض والذمم المدينة )الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة حالًيا من 
من المتوقع أن تلبي مليون لاير سعودي(.  41202م: 2415مليون لاير سعودي ) 42203بمبلغ  (وبعض  الذمم المدينة األخرى تأمين مدينة

ً الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة اختبار مدفوعات أصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المستحق كما هو مطلوب   وفقا
تتكون الموجودات المالية من استثمارات متاحة . بالتكلفة المطفأة الموجوداتتتوقع الشركة قياس هذه و (5)لمعيار الدولي للتقرير المالي ل

تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل  ،مليون لاير سعودي( 105م: 2415مليون لاير سعودي ) 105للبيع بمبلغ 
 . حقوق الملكيةوذج أعمال الشركة للطبيعة االستراتيجية الستثمارات الشامل اآلخر للموجودات المالية بناًء على نم

 

م. يستند ما سبق إلى تقييم األثر على 2412م و 2415ديسمبر  31إن الموجودات المالية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة كما  في 
ولي إلى المعلومات المتاحة حالياً وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن  (. يستند هذا التقييم األ5مستوى عاٍل من المعيار الدولي للتقرير المالي )

مزيد من التحليالت المفصلة أو معلومات معقولة وداعمة إضافية متاحة  للشركة في المستقبل.  بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير في  
 ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك جوهرًيا. (: 5تطبيق متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 في الوقت الحالي، ال يمكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء فحص مفّصل.
 

 والتغير في القيم العادلة خالل السنة: 0239ديسمبر  13القيمة العادلة لموجودات المالية كما في 
 

 13كما في  
 م0202ديسمبر 

 13كما في 
 التغير خالل السنة م0239ديسمبر 

  

الموجودات المالية بتدفقات نقدية تعاقدية  التي تستوفي معايير مدفوعات أصل المبلغ 
 والفائدة على المبلغ األصلي المستحق، فيما عدا تلك المحتفظ بها  ألغراض المتاجرة

  

 (202330241) 13204210223 12403420532 بها حتى تاريخ االستحقاق محتفظ -ودائع مضاربة/ مرابحة 

    

الموجودات المالية التي ال تستوفي معايير مدفوعات أصل 
    المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي المستحق

 502530564 6504460335 2402440255 محتفظ بها ألغراض المتاجرة –أوراق مالية ذات دخل ثابت 

 (1550226) 2204640352 2605410131 محتفظ بها ألغراض المتاجرة –مالية على شكل أسهم  أوراق
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 (يتبع)ب( المعايير الصادرة والتي لم يبدأ سريانها بعد  .4
 الممتلكات واآلالت والمعدات - (36)ج( معيار المحاسبة الدولي 

بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البنود المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل تحظر التعديالت الخصم من تكلفة أي 
يعمل بشكل صحيح". يسري هذا  موجوداتتوضح التعديالت أيًضا معنى "اختبار ما إذا كان أحد ال، متاًحا لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك

 .2422يناير  1التعديل على السنوات التي تبدأ في أو بعد 
 

 اإلشارة إلى إطار المفاهيم - (1)( المعيار الدولي للتقرير المالي د
. يسري هذا 1525بدالً من إطار عام  2412( بحيث يشير إلى إطار المفاهيم لعام 3تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي للتقرير المالي )

 .2422يناير  1التعديل على السنوات التي تبدأ في أو بعد 
 

 عقود التأمين - (37)( المعيار الدولي للتقرير المالي هـ
، هذا هو المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود التأمين التي تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. بمجرد دخوله حيز التنفيذ

عقود التأمين )المعيار الدولي الدولي للتقرير المالي  (4)الي محل المعيار الدولي للتقرير الم 12سيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .2423يناير  1. ويسري هذا التعديل على السنوات التي تبدأ في أو بعد 2445( الذي تم إصداره في عام (4)
 
 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة  -( 3معيار المحاسبة الدولي )و( 

المقصود بالحق في إرجاء التسوية، وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجوًدا في نهاية فترة التقرير، وأن هذا يوضح التعديل ما هو 
 التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة الكيان لحقه في التأجيل وذلك فقط إذا كان حق التأجيل يتضمن المشتقات في التزام قابل للتحويل هي

يناير  1ؤثر شروط االلتزام على تصنيفها. هذا التعديل يسري هذا التعديل للسنوات التي تبدأ في أو بعد نفسها أداة حقوق ملكية ولن ت
2423. 

 
 نقد وما في حكمه .5

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 

       نقد لدى البنوك
 51,105,452 2,389,465 1,104,005 5,191,384 5140474251 458315933 حسابات جارية -

 00,212,102 569,453,665 1145714702 9159635839 1141714200 3453895386 ودائع ألجل -

 3956245459 5045504021 9251695663 14،510،551 531,393,246 505,155,000 

       

 ها األصليةفترة استحقاق وتكونالمرخصة في المملكة العربية السعودية  األجنبيةو المحلية تودع الودائع قصيرة األجل لدى فروع البنوك
 31) ٪ سنوًيا1015٪ إلى 4065 نسبة  أكبر من ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ األصلي وإيرادات العمولة المكتسبة بمعدل يتراوح من

المركز  قائمةتاريخ  في. إن القيم الدفترية للودائع قصيرة األجل تقارب بشكل معقول القيمة العادلة ٪ سنوًيا(206٪ إلى 204: 2415ديسمبر 
 .يتم إيداع األرصدة البنكية لدى األطراف المقابلة ذات التصنيف االئتماني الجيد المالي.

 
 ودائع ألجل .6

آند بورز" ستاندرد وكالة "تصنيف ال طرقوفًقا ل )+ أ(إلى أ( -)تصنيفات ائتمانية من  ذاتيتم إيداع الودائع ألجل مع األطراف المقابلة 
تواريخ استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع األصلي  ذات يتم إيداع الودائع ألجل لدى البنوك المحلية. "فيتشوكالة "وتصنيف 

تقارب بشكل معقول القيمة القيم الدفترية للودائع ألجل إن ٪ سنوًيا(. 3025: 2415٪ سنوًيا )105 نسبةستثمار بمتوسط إ ايرادوتحقق 
 المركز المالي. قائمةتاريخ في العادلة 

 
 :فيما يلي 2424ديسمبر  31الودائع ألجل خالل السنة المنتهية في  علىالحركة  تتمثل

 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 

  42,114,405  536,985,333  42,114,405  536,985,333  - - في بداية السنة

 (42,114,405) (536,985,333) (42,114,405) (536,985,333) - - االستحقاق خالل السنة

 571,005,447 564,348,136  571,005,447 99,951,966 - 61,333,159 السنة تم إيداعه خالل

  571,005,447  564,348,136   571,005,447  99,951,966  - 61,333,159 في نهاية السنة
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 إستثمارات .7

 :ستثمارات ما يلياإل تتضمن أ(
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 

       
استثمارات محتفظ بها 

 21,501,121 595,245,469 50,127,171 25,132,551 70,057,110 49,591,354 بغرض المتاجرة

 5,271,040 5,936,938 5,271,040 5,936,938 - - )د( استثمارات متاحة للبيع

 49,591,354 70,057,110 23,428,593 10,115,751 593,133,193 20,170,441 

       

 :فيما يلي التحليل حسب الفئة ب(
 المجموع دولية محلية عمليات التأمين

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 

       
 1142514170 69,939,933 5141044151 9,242,399 5147014201 59,464,538 صكوك وسندات

 5540204011 55,934,338 - - 5540204011 55,934,338 أوراق مالية 

 39,418,152 1741054001 9,242,399 5141044151 49,591,351 7040574110 

 

 المجموع دولية محلية عمليات المساهمين

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 

       
 1145754405 41,229,366 5042504052 56,154,423 1745054101 33,514,811 صكوك وسندات

 5542154575 51,822,393 - - 5542154575 51,822,393 أوراق مالية 

 49,965,248 7245174154 56,154,423 5042504052 25,132,551 5041274171 

       

 أوراق مالية غير مدرجة بمبلغمليون لاير سعودي و 5602أوراق مالية مدرجة بقيمة من لمتاجرة بغرض ااالستثمارات المحتفظ بها  تتكون
مليون لاير  4054 أوراق مالية غير مدرجة بمبلغمليون لاير سعودي و 51056أوراق مالية مدرجة بقيمة : 2415)لاير سعودي  مليون 5

 (.سعودي

 محتفظ بها بغرض المتاجرة فيما يلي:الستثمارات إلاتتمثل الحركةعلى  ج(

 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 

 
 01,411,111 92,192,292 11,470,001 18,493,632 71,010,570 38,953,429 السنةفي بداية 

 75,521,115 62,399,469 17,450,550 51,568,112 55,170,555 55,225,833 الُمْسَتحوذ عليه خالل السنة

 (11,707,505) (63,555,553) (57,412,574) (53,919,848) (50,157,211) (59,929,629) استبعادات خالل السنة 

 1,411,012 5,289,359 5,155,110 5,993,613 5,041,112 196,922   غير ُمحقَّقة ارباح

 101,017 (633,898) 551,554 (536,986) 00,701 (595,852) ةح محققارب/ ا (خسائر)

 21,501,121 595,245,469 50,127,171 25,132,551 70,057,110 49,591,354 في نهاية السنة

       

مليون لاير سعودي( مسجلة بالدوالر  25022: 2415مليون لاير سعودي ) 66022االستثمارات قيمة  بلغت ،كما في تاريخ المركز المالي
 األمريكي.

أجرت الشركة ترتيبات من خالل مؤسسة مالية داخل المملكة العربية السعودية لالستثمار في بعض الصكوك والسندات واألوراق المالية 
ت هذه المتداولة في السوق النشطة بالدوالر األمريكي. غير أنه، وحيث أنَّ اإلدارة تنوي بيع هذه االستثمارات على المدى القصير، فقد ُصنِّف

 ثمارات كاستثمارات محتفظ بها بغرض الُمتاَجرة. االست

نجم لخدمات التأمين التي تقدم خدمات تحديد الخسائر لفئة السيارات. تم إدراج شركة يمثل هذا استثماًرا فيما يتعلق بمساهمة الشركة في  د(
كما أن اإلدارة ال تستطيع الوصول إلى أحدث المعلومات المتاحة لتحديد القيمة العادلة. لم يكن ، هذا االستثمار بالتكلفة في غياب سوق نشط

 .2415و  2424ديسمبر  31هذا االستثمار للسنة المنتهية في  على حركةهناك أي 

 
ديسمبر  31يع للسنة المنتهية في المتاحة للباإلستثمارات  لم يطرأ أي تغيير على تصنيف اإلستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة و هـ(

 .2415و  2424
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 تأمين مدينة، صافيإعادة أقساط وأرصدة  .8
  0202 2415 
    

 15,450,455 59,582,612  حملة وثائق تأمين

 01,501,411 566,663,193  وكالءو وسطاء

 5,514,457 6,238,123  حسابات مدينة مستحقة من شركات تأمين وإعادة تأمين

 أقساط تأمين مدينة وذمم إعادة تأمين مدينة ُمستَحقة من جهات ذات عالقة
 541,415 639,142  (23إيضاح )

  544,335,836 557,215,277 

 (55,010,225) (9,315,985)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها: يخصم

 501,511,211 534,989,395  بالصافي -أقساط وأرصدة معيدي تأمين مدينة 

    

 فيما يلي: مخصص ديون مشكوك في تحصيلهاتتمثل الحركة على 
  0202 2415 
    

 2,110,514 55,869,995  يناير 1كما في 

 1,541,111 (6,429,959)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عن السنة)رد( / 

 55,010,225 9,315,985  ديسمبر 31كما في 

    

 تحليل بأعمار األقساط وأرصدة التأمين المدينة كما في نهاية السنة:فيما يلي 
        
 

 

متأخرة السداد  غير
منخفضة غيرو

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة متأخرة السداد ولكنها غير منخفضة القيمة القيمة

 اإلجمالي 0202
  12أقل من 
 يوم

13 - 62  
 يوم

63 - 92  
 يوم

93 - 382  
 يوم

383 - 162 
 يوم

أكثر من 
 يوم 162

        

 5,139,199 2,859,988 56,839,399 1,199,845 1,286,649 99,386,993 536,641,434 أقساط تأمين مدينة

حسابات مدينة مستحقة من شركات تأمين 
 39,584 - 138,563 655,339 516,423 5,114,658 6,491,335 وإعادة تأمين

أقساط تأمين مدينة وذمم إعادة تأمين مدينة 
 - 49,963 49,928 999 3,386 545,539 639,142 (23ُمستَحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 5,138,334 2,815,951 53,462,999 1,893,259 1,846,998 595,438,691 534,989,395 0202ديسمبر  13كما في 

        

2415        

 5,450,005 51,244,552 51,770,070 1,024,554 51,051,144 51,711,100 500,705,751 مدينةأقساط تأمين 

حسابات مدينة مستحقة من شركات تأمين 
 1,005 752,054 51,214 7,151 0,452 5,521,015 5,501,005 وإعادة تأمين

أقساط تأمين مدينة وذمم إعادة تأمين مدينة 
 - 71,545 55,002 1,051 71,700 04,254 541,415 (23ُمستَحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 5,457,440 57,747,214 51,714,511 1,501,012 51,024,501 57,114,111 501,511,211 2415ديسمبر  31كما في 

        

        

والجهات ذات العالقة التي تقع بصفة والوسطاء والوكالء تتألف أقساط التأمين المدينة وأرصدة التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء 
وتتطلب شروط العمل الخاصة بالشركة عموما أن ُتسدد األقساط . رئيسة داخل المملكة العربية السعودية باإلضافة إلى شركات إعادة تأمين

 . تتطلب عادًة الترتيبات مع معيدي التأمين تسوية فورية إذا كان الرصيد يتجاوز مبلًغا معيًنا متفًقا عليه. يوًما 34خالل 

باإلضافة إلى (. ٪32: 2415) 2424ديسمبر  31من األقساط المدينة كما في  ٪41وال يوجد رصيد لفرد أو لشركة أو وسيط يزيد عن 
 (.٪45: 2415) 2424ديسمبر  31من أقساط التأمين المدينة كما في  ٪55وسطاء / عمالء  5ذلك، يمثل أكبر 

أرصدة ُيتوقَّع، بناًء على الخبرة السابقة، تحصيل كامل أقساط التأمين المدينة والحسابات المدينة المستحقة من شركات تأمين وإعادة تأمين و
ليس من عادة الشركة الحصول على ضمانات على الحسابات المدينة؛ ولذلك علماً بأنه . إعادة التأمين المدينة المستحقة من جهات ذات عالقة

 .فإن الغالبية العظمى منها غير مكفولة بضمانات
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 احتياطيات فنية .9
 صافي مطالبات القائمة واحتياطيات 9-3

 :يتألف صافي المطالبات القائمة واالحتياطيات مما يلي
  0202 2415 
    

 50,521,011 13,533,383  إجمالي المطالبات القائمة

 (5,525,105) (5,833,453)  الحطام والخردةإلسترداد القيمة القابلة للتحقق : يخصم

  15,691,922 12,001,152 

َدة غير مبلغ عنها   50,114,404 45,834,433  مطالبات ُمَتَكبَّ

 504,140,711 93,539,493  إجمالي المطالبات القائمة واالحتياطيات 

    

 7,000,115 1,269,558  احتياطي إضافي غير منتهي 

 7,000,115 1,269,558  احتياطي أقساط تأمين إضافي 

    

 5,005,011 3,886,139  مصروف تسوية خسارة غير موزع

 5,005,011 3,886,139  احتياطي فني آخر

  596,286,929 551,510,075 

    :يخصم

 (74,514,170) (45,818,295)  حصة معيدي التأمين من مطالبات القائمة -

َدة غير مبلغ عنها -  (70,112,102) (69,364,134)  حصة معيدي التأمين من مطالبات ُمَتَكبَّ

 71,717,500 35,998,391  صافي مطالبات القائمة واحتياطيات

    

 الحركة في أقساط تأمين غير مكتسبة 9-0
 :   الحركة في أقساط تأمين غير مكتسبة مما يلي تتألف

 0202ديسمبر  13السنة المنتهية في  

 صافي إعادة تأمين إجمالي 

    

 62,835,986 (34,592,839) 595,963,925 الرصيد كما في بداية السنة

 89,338,948 (581,364,591) 634,223,913 السنةخالل  (مسندة/ ) مكتتبةأقساط تأمين 

 (8154995993) 519,413,944 (644,813,943) أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

 3953395963 (59959235949) 539,833,923 الرصيد كما في نهاية السنة

 
   

 
 2415ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 صافي إعادة تأمين إجمالي 

    

 15,175,104 (55,112,120) 44,111,024 الرصيد كما في بداية السنة

 0041754551 (51245004025) 150،117،155 السنةخالل  (مسندة/ ) مكتتبةأقساط تأمين 

 (0441724105) 51440104201 (17141104504) أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

 1140754001 (4145214042) 505,014,215 الرصيد كما في نهاية السنة

    
     تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة علىالحركة  9-1
  0202 2415 
    

 1,705,105 1,363,233  يناير  1في 

 55,200,745 52,688,343  ُمَتَكبَّد خالل السنة

 (51,212,242) (51,985,966)  خالل السنة اءطفإ

 5,717,144 1,239,498  ديسمبر 31في 

    

 . المؤجلة بعمليات التأمين فقط، وليس لدى الشركة أي ترتيبات إعادة تأمين داخليةتتعلق تكاليف اكتتاب وثائق التأمين 
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 تطور المطالبات .32
ها وفًقا توضح الجداول التالية تقديرات المطالبات المتكبدة المتراكمة، بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عن

يقدم تطوير مطلوبات . لسنة الحادث في كل تاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية، جنبا إلى جنب مع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه
 تقديرات المطالبات المتراكمة والمدفوعات المتراكمة مسجلة باللايرإن . التأمين مقياًسا لمقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات

 .السعودي
 

وفًقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي، فإنه يجب على الشركة عند تكوين مخصصات المطالبات أن تأخذ في االعتبار وجوب أن 
. تكون االحتمالية وحجم الخبرة المستقبلية أكثر مما هو مفترض وتكون على قدر من الحذر عند تكوين االحتياطيات ذات الشكوك الكبيرة

بشكل عام، فإن عدم اليقين المرتبط بالخبرة بالنسبة للمطالبات في سنة الحادث يكون أكبر في السنة التي يكون فيها الحادث في مراحله 
ومع تطور المطالبات، والتأكد من التكلفة . المبكرة من التطور، مما يتوجب معه تكوين هامش لتوفير الثقة الالزمة في كفاية المخصصات

ولكن نظرا لحالة عدم اليقين المرتبطة بعملية التقدير، فإن المخصص الفعلي . ة للمطالبات ينخفض المستوى النسبي لذلك الهامشالنهائي
 .للمطالبات قد ال يكون دائًما به فائض

 
. العكسية والتطورات التي تطرأ عليهاتهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية ألعمال التأمين لديها للحماية من المطالبات المستقبلية 

َدة غير الُمبلَّغ  فصاعًدا ولم تطرأ عليها  2416ها بالتزامات المطالبات للفترات التي تبدأ من عام عنويتعلق تقدير احتياطي المطالبات الُمَتَكبَّ
 .بالكامل أي تطورات

 
 .للمطالبات حسب سنوات الحوادث التي تمتد لعدد من السنوات المالية يجرى التحليل التثليثي

 
 :جدول تطور المطالبات، بإجمالي إعادة التأمين ( أ

 

 
 اإلجمالي 0202 0239 0238 0237 0236 0236قبل عام  سنة الحادث  - 0202

تقدير تكلفة المطالبات النهائية 
        :إلجمالي إعادة التأمين

 - 31,335,392  592,112,533  555,265,992 98,314,514   569,952,844  518,399,933 الحادثفي نهاية سنة  -

 - -  35,184,138   26,936,492  88,234,418   551,338,183  538,483,932 بعد سنة واحدة -

 - - -  12,539,399  26,224,313    83,953,589   538,135,344 بعد سنتين -

 - - - - 19,123,541   35,555,489  551,918,139 سنواتبعد ثالث  -

   بعد أربع سنوات -

554,228,636  29,393,699  - - - - - 

 - - - - - -  553,295,951 بعد خمس سنوات -

  442,548,433  31,335,392   35,184,138   12,539,399   19,123,541   29,393,699   553,295,951 تقدير حالي لمطالبات متراكمة

  316,938,939  63,412,498   43,216,426   42,533,134   14,589,994   22,115,691   559,929,593 مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

إجمالي المطالبات تحت التسوية 
  93,539,493   43,951,698   63,936,552   9,926,652   1,383,915   3,646,994   6,335,358  واالحتياطيات، بالصافي

 
 
 

 اإلجمالي 2415 2412 2412 2416 2415 2415قبل عام  سنة الحادث - 2415

تقدير تكلفة المطالبات النهائية 
        :إلجمالي إعادة التأمين

 - 501,551,571 555,115,201 20,451,551 512,251,011 550,400,074 - في نهاية سنة الحادث -

 - - 11,241,121 00,141,150 555,440,507 570,104,271 - بعد سنة واحدة -

 - - - 11,111,454     04,057,500 570,575,411 - بعد سنتين -

 - - - - 45،555،102 555،050،540 - بعد ثالث سنوات -

 - - - - - 551،110،141 - بعد أربع سنوات -

 - - - - - - - بعد خمس سنوات -

 154,247,511 501,551,571 11,241,121 11,114,714 41,775,714 551,142,041 - متراكمةتقدير حالي لمطالبات 

 750,401,010 71,711,711 17,177,721 54,111,010 14,410,147 551,514,074 - مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

إجمالي المطالبات تحت التسوية 
 504,140,711 40,155,420 52,472,500 2,005,704 1,511,021 7,455,175 - واالحتياطيات، بالصافي
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 (يتبع)تطور المطالبات  .32
 جدول تطور المطالبات، بالصافي بعد حسم إعادة التأمين: ( ب

 
سنة الحادث أو سنة  - 0202
 اإلجمالي 0202 0239 0238 0237 0236 0236قبل عام  االكتتاب

تقدير تكلفة المطالبات النهائية 
        :إعادة التأمين بالصافي بعد حسم

 -  31,231,956   43,539,635   43,969,956   16,654,896   23,522,914   24,829,685  في نهاية سنة الحادث -

 - -  32,653,386   38,992,349   44,396,941   11,933,812   29,256,823  بعد سنة واحدة -

 - - -  34,499,182   39,523,192   19,348,236   18,489,224  بعد سنتين -

 - - - -  33,866,896   43,383,948   14,331,523  بعد ثالث سنوات -

 - - - - -  43,433,969   11,655,396 بعد أربع سنوات -

 - -    -     -     -     -   14,391,215  بعد خمس سنوات -

  642,315,626   31,231,956   32,653,386   34,499,182   33,866,896   43,433,969   14,391,215  حالي لمطالبات متراكمةتقدير 

  664,324,564   66,934,912   35,838,969   33,332,389   33,639,623   41,999,229   14,693,432  مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

التسوية إجمالي المطالبات تحت 
 واالحتياطيات، بالصافي

 456,651   5,483,629   196,139   5,566,892   4,331,326   53,299,912   65,183,538  

 
 

سنة الحادث أو سنة  - 2415
 اإلجمالي 2415 2412 2412 2416 2415 2415قبل عام  االكتتاب

تقدير تكلفة المطالبات النهائية 
        :إعادة التأمين بالصافي بعد حسم

 - 14,572,704 14,212,251 51,151,021 17,511,251 11,010,105 - في نهاية سنة الحادث -

 - - 70,201,410 11,721,215 55,044,051 10,151,014 - بعد سنة واحدة -

 - - - 72,517,521  50,410,141 50,102,111 - بعد سنتين -

 - - - - 14،707،010  51،745،514 - بعد ثالث سنوات -

 - - - - - 55,155,701 - بعد أربع سنوات -

 - - - - - - - بعد خمس سنوات -

 114,007,227 14,572,704 70,201,410 72,517,521 14,707,010 55,155,701 - تقدير حالي لمطالبات متراكمة

 521،770،551 11،701،711 71،555،154 74،504،450 15،227،017 51،120،510 - مدفوعات متراكمة حتى تاريخه

إجمالي المطالبات تحت التسوية 
 75,147,142 10,451,217 1,755,107 1,055,001 5,720,005 215,511 - واالحتياطيات، بالصافي

        
 

 مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات أخرى .33
 
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 
 إجراءات تأمين  -ذمم مدينة 

 5,001,121 3,993,916 - - 5,001,121 3,993,916 (1-11إيضاح )

 111,017 224,329 - - 111,017 224,329 تأمين مدفوع مقدًما 

 5,412,007 483,393 5,141,141 323,298 21,155 563,389 فائدة مستحقة

  57,000  53,989 - -  57,000  53,989 دفعات مقدمة

 517,270 566,952 - - 517,270 566,952 مدفوع مقدماً للصيانة

 57,512 23,613 - - 57,512 23,613 إيجار مدفوع مقدًما

 500,052 45,386 - - 500,052 45,386 مدينةموظفين ذمم 

 26إيضاح )هامش بنكي 
 2,555,511 9,295,949 2,500,015 9,199,865 50,715 595,559 (31وإيضاح 

 1,512,200 343,816 1,512,200 343,816 - -  مدفوعة مقدماً ضريبة 

 551,214 5,949,613 - - 551,214 5,949,613 أخرى

 1,583,198 7,550,151 59,698,685 57,717,727 51,391,389 51,057,112 

       

هذه المبالغ المستحقة القبض من صندوق منافذ للتأمين ضد الغير بمسؤولية الطرف الثالث عن التأمين على السيارات  تتعلق  33-3
ع صافي نتائج محفظة صندوق منافذ بعد خصم أتعاب اإلدارة والمصاريف ذات الص لة األجنبية. ووفًقا التفاقية صندوق منافذ المشتركة، ُيَوزَّ

أمين. وُتَصنَُّف اإليرادات التي ُيحصل عليها من هذا الصندوق ضمن اإليرادات األخرى، بالصافي في قائمة بالتساوي على شركات الت
يناير  1من  بدءاً شمل ذلك أيًضا المستحقات المتعلقة باتفاقية العمرة المشتركة المتعلقة بالتأمين العام ضد الحوادث والذي يسري ي. والدخل

 ن الحجاج الذين يدخلون المملكة العربية السعودية.. وتتعلق االتفاقية بتأمي2424
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 موجودات غير ملموسة .30
 برامج  
   

   التكلفة:

 5,102,155  2415يناير  1في 

 717,575  إضافات

 5,571,201  2415ديسمبر  31في 

 1,136,986  0202ديسمبر  13في 

   

   :اإلطفاء

 1,102,051  2415يناير  1في 

 117,274  ُمحّمل للسنة

 1,471,227  2415ديسمبر  31في 

 626,939  ُمحّمل للسنة

 4,991,923  0202ديسمبر  13في 

   

   القيمة الدفترية:

 133,959  0202ديسمبر  13في 

 422,202  2415ديسمبر  31في 

 
 ممتلكات ومعدات .31

تحسينات على مباني  
 مستأجرة

وتركيبات أثاث 
 إجمالي سيارات ومعدات مكتبية

     

     التكلفة:
 1,110,111 511,110 1,155,010 5,112,420 2415يناير  1في 

 105,524 - 105,524 - إضافات

 (540,000) (540,000) - - إستبعادات

 1,117,017 741,110 1,015,115 5,112,420 2415ديسمبر  31في 

 145,938 649,961 399,553 - إضافات

 (626,999) (626,999) - - إستبعادات

  2,346,885         315,113         1,565,138         5,629,399        0202ديسمبر  13في 

     

     :اإلستهالك المتراكم

 5,010,052 154,751 1,550,121 5,115,057 2415يناير  1في 

 107,020 10,500 572,057 1,444 ُمحّمل للسنة

 (540,000) (540,000) - - إستبعادات

 5,041,402 714,151 1,154,504 5,112,420 2415ديسمبر  31في 

 663,335 49,634 583,413 - ُمحّمل للسنة

 (626,999) (626,999) - - إستبعادات

 1,832,449 561,282 4,449,924 5,629,399 0202ديسمبر  13في 

     

     القيمة الدفترية:

 992,445 661,823 289,134 - 0202ديسمبر  13في 

 502,571 15,151 517,250 - 2415ديسمبر  31في 
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 حق اإلستخدام موجودات .34
 

 

حق  موجودات
 اإلستخدام

   

 7,175,122  2424يناير  1في 

  3,631,499         0202ديسمبر  13في 
   

   :اإلستهالك المتراكم

 5,040,500  2424يناير  1في 

 5,938,199  ُمحّمل للسنة

 6,513,999  0202ديسمبر  13في 
   

 5,938,499  0202ديسمبر  13في 

 1,551,222  2415ديسمبر  31في 

 
 وديعة نظامية .35

ُل الوديعة النظامية  ٪ من رأس المال المدفوع والمحتفظ بها وفًقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية. 14ُتمثِّ
الواردة  "ساما"وفًقا لتعليمات  الحق في أرباح هذه الوديعة النظامية وال يمكن سحبها دون موافقتها.)"ساما"(  وللبنك المركزي السعودي

 2424ديسمبر  31، قامت الشركة باإلفصاح عن العموالت المكتسبة من الوديعة النظامية كما في 2416مارس  1بالتعميم الصادر بتاريخ 
 كأصل والتزام في هذه القوائم المالية.

 
 الشهرة .36

ودية لشركة إيس العربية للتأمين ش. م. ب أبرمت الشركة اتفاقية شراء اشترت بموجبها عمليات أعمال التأمين بالمملكة العربية السع
د سعر الشراء وفًقا لدراسة تقييم أجريت طبًقا لتوجيهات التقارير النا فية للجهالة "مقفلة" والشركة الدولية للتأمين ش. م. ب. "مقفلة". وقد ُحدِّ

، وقُدِّرت )"الخطاب"( 2442نوفمبر  14بتاريخ  وفًقا لخطاب مؤسسة النقد العربي السعوديالبنك المركزي السعودي والتقييم الصادرة من 
 تم دفع المبلغ وفًقا لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي. مليون لاير سعودي. 43022قيمة الشهرة بمبلغ قدره 

 

ة للنقد واحدة. وتبلغ القيمة الدفترية للشهرة  مليون لاير سعودي، ولم  4302ُخصِّصت الشهرة لعمليات الشركة ككل، وهي ُتعَتبر وحدة ُمِدرَّ
ة للنقد. 2415و  2424ُيعتَرف بأي خسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة في عامي   كنتيجة لمراجعة االنخفاض في قيمة الوحدة الُمِدرَّ

 

رت إدارة الشركة القيمة الدفترية للشهرة. وبناًء على ذلك التقييم، تعتقد اإل دارة أنه ال يوجد دليل وكما بتاريخ قائمة المركز المالي، قدَّ
موضوعي أو ظروف تشير إلى وجود أي انخفاض في قيمة الشهرة. وبناًء على ذلك، ال يلزم االعتراف بأي انخفاض في قيمة الشهرة في 

 قائمة الدخل لعمليات المساهمين.
 

إدارة الشركة سنوًيا اختبار االنخفاض في قيمة  يجرت، المعتمدة في المملكة العربية السعودية وفًقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي
د أيًضا القيمة القابلة 2424 ديسمبر 31الشهرة المذكورة أعاله. وانتهت اإلدارة من إجراء االنخفاض في القيمة للسنة المنتهية في  . ُتحدَّ

قات النقدية المستندة للموازنات المالية المعتمدة من قبل يات بناًء على حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفللالسترداد للعم
 سنوات. ثالثاإلدارة العليا لفترة 

 

 وفيما يلي االفتراضات الرئيسة المستخَدمة في حساب االنخفاض في القيمة قيد االستخدام: 

  وتفترض خطط اإلدارة . المنشورةتعتمد أوضاع السوق االستثمارية على أبحاث السوق واإلحصائيات  -أوضاع السوق االستثمارية

رة(٪105: 2415) ٪1054معدل نمو استثماري معتدل بنسبة  ل أقل من توقعات نمو السوق الُمقدَّ  . ، وهو ُمعدَّ

  تحتفظ الشركة بسجالت فترات سقوط وثائق التأمين منذ تاريخ إبرامها؛ ومن ثمَّ فإنها قادرة على التنبؤ  -فترات سقوط وثائق التأمين

 . وتفترض خطط اإلدارة عدم وجود تغيُّر بناًء على التجارب األخيرة. باالتجاهات على مدي السنوات القادمة

 ُيحَتسب الدخل المحقق من أقساط التأمين على أساس متوسط القِيم المحقَّقة في السنوات الثالث السابقة لبداية فترة : أقساط التأمين

 . سنوًيا( ٪25: 2415) ٪5و بنسبة وقد ُطبِّق متوسط معدل نم. الموازنة

  ت التقديرات مما هو منشور من مؤشرات التضخم وأبحاث السوق -المصاريف وتفترض ِخطط الموازنة المالية زيادة . اسُتِمدَّ

 .المصاريف بوجه عام تماشًيا مع التضخم

 (٪2403: 2415) ٪1303استخدمت الشركة متوسط معدل خصم قدره  -المرجح لتكلفة رأس المال متوسط ال. 
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 (يتبع)الشهرة  .36
 

 الحساسية للتغيُّرات في االفتراضات 
ًرا محتماًل بدرجة معقولة دة، ال تعتقد اإلدارة أنَّ تغيُّ ة للنقد المحدَّ في أي من االفتراضات  فيما يتعلق بتقييم القيمة قيد االستخدام للوحدة الُمِدرَّ

رداد المذكورة أعاله سيترتب عليه تجاوز القيمة الدفترية للوحدة المدرة للنقد عن قيمتها القابلة لالسترداد. تتجاوز القيمة القابلة لالستالرئيسة 
 . (مليون لاير سعودي 15602 :2415) مليون لاير سعودي 22024 الفعلية قيمتها الدفترية بقيمة

 
٪ في 14اإلدارة حقيقة أن أوضاع السوق الراهنة تعكس وجود هوامش مستقرة ومربحة. وتعتقد اإلدارة أن حتى االنخفاض بنسبة  ادركت

ة للنقد.  معدل نمو أقساط التأمين لن يؤثر تأثيًرا جوهرًيا على القيمة القابلة لالسترداد مقارنة بالقيمة الدفترية للوحدة الُمِدرَّ
 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال الحساسية للتغير فى

 
 المرجح لتكلفة رأس المالمتوسط الالحساسية للتغيُّرات في 

 مليون. 22042على المبلغ القابل لالسترداد بمقدار  المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال٪ في 5ستؤثر الزيادة / النقصان بنسبة 
 

 إيرادات عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة .37
  0202 2415 
    

 445504125 858155829  يناير 1في 

 1742514141 66,411,815  عمولة إعادة تأمين مستلمة خالل السنة

 (1141554020) (66,923,935)  عمولة إعادة تأمين مكتسبة خالل السنة

 040554012 8,349,289  ديسمبر 31في 

    

 أرصدة إعادة تأمين دائنة .38
  0202 2415 
    

 51,051,120  56,539,349   (23عالقة )إيضاح ذات أطراف 

 55,250,240 33,899,529  أخرى

   82,938,999 11,004,110 

    

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى .39
 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 

 5,150,201 5,361,855 - - 5,150,201 5,361,855 شيكات متقادمة

 1,500,000 3,393,299 - - 1,500,000 3,393,299 مستحقة  حوافز

 5,022,050 932,562 - - 5,022,050 932,562 ضريبة استقطاع مستحقة 

 405,545 - - - 405,545 - أقساط تأمين مؤجلة 

 707,121 5,538,692 - - 707,121 5,538,692 أتعاب إشراف مستحقة

 511,571 393,491 711,122 685,836 105,177 551,223 أتعاب قانونية ومهنية 

 550,121 559,354 - - 550,121 559,354 أتعاب مسح مستحقة 

 400,502 8,344,229 - - 400,502 8,344,229 مستحقةضريبة قيمة مضافة 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 7,012,500 3,518,999 7,012,500 3,518,999 - - وأعضاء اللجنة اآلخرين

 101,021 549,928 74,500 33,199 715,721 555,128 أخرى 

 52,239,533 0,515,155 3,433,336 7,112,122 69,552,429 55,251,251 

       

 إلتزام عقود اإليجار .02
  0202 2415 
    

 - 6,591,411  يناير 1في 

 7,175,122 -  إضافات

 (5,511,114) (5,566,663)  مدفوعات خالل السنة

 01,507 41,432  مصاريف فائدة

 1,525,155 5,558,224  ديسمبر 31في 

    

 
 



 شركة ْتشب العربية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية

 0202ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 غير ذلك()جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر 
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 الفائض المستحقتوزيعات  .03
  0202 2415 
    

 144114150 9,584,235  توزيع فائض مستحق افتتاحي

 741554551 3,985,949  إجمالي الدخل العائد لعمليات التأمين

 (425,575) (8,525,449)  وثائق التأمين فائض مدفوع إلى حاملي

 245014145 1,991,589   نهائيتوزيع فائض مستحق 

    

 خدمةالنهاية  اتتعويض .00
كتواري للتقييم اإل اً مخصصات وفق يبجنيتم تو.  نظمة العمل السعودية السائدةأل وفقاً خدمة لموظفيها النهاية تعويضات  خطةتنفِّذ الشركة 

ئمة المركز وفيما يلي المبالغ الُمْعَتَرف بها في قا. بموجب طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة بينما يتم الوفاء بالتزام دفع المكافآت عند استحقاقه
 :لتزام خالل السنة بناًء على قيمته الحاليةاإل علىالمالي والحركة 

 :لتزام خالل السنة بناًء على قيمته الحاليةاإل علىفيما يلي المبالغ الُمْعَتَرف بها في قائمة المركز المالي والحركة  00-3

 
  0202 2415 
    

 041504470 953325939  القيمة الحالية لمزايا نهاية الخدمة

    

 التزام المنافع المحددة علىالحركة  00-0
 0202  2415 
    

 445414541  8,459,339 يناير 1

 5,017,111  5,518,291 تكلفة الخدمة الحالية

 711,514  611,131 تكلفة الفائدة

 5,454,549  5,714,502 

 172,515  (394,855) التغير في االفتراضات الماليةب المرتبطة( / خسائر اكتوارية )أرباح

 404,747  5,946,411  المرتبطة بالتغير في تعديالت الخبرة خسائر اكتوارية

 333,244  211,271 

 (540544212)  (5,661,131) مدفوعات خالل السنة

 041504470  9,332,939 ديسمبر 31في 

    

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 22-3
  0202 2415 
    

 ٪2054 ٪3992  معامل الخصم المستخَدم 
ل زيادة الراتب على المدى الطويل  ٪3064 ٪3992  ُمعدَّ

 معدالت الوفيَّات

 

)للسعودية(  36-75٪
حسب منظمة الصحة 

 العالمية

)للسعودية(  16-25٪
حسب منظمة الصحة 

 العالمية
 2062 8938  متوسط المدة المرجحة اللتزام المنافع المحددة  

 معتدل معتدل  معدالت دوران الموظفين
    

 فيما يلي تحليل حساسية القيمة الحالية لبرنامج التزام المنافع المحددة: 22-4
 2415ديسمبر  31 0202ديسمبر  13 

 المبلغ (٪)النسبة المئوية  المبلغ (٪)النسبة المئوية  

     معدل الخصم 
 0,500,017 ٪405+ 8,928,998 ٪405+ زيادة 

 0,411,127 ٪405- 9,334,966 ٪405- نقص

     

     تغييرات متوقعة في راتب طويل األجل

 0,157,454 ٪405+ 9,218,142 ٪405+ زيادة 

 0,501,211 ٪405- 9,931,925 ٪405- نقص

     
، مع ثبات كافة االفتراضات األخرى. ومن الناحية العملية، فإنَّه من غير تفتراضاإلا أحديعتمد تحليل الحساسية المذكورة أعاله على تغيُّر 

دة  ح حدوث ذلك، وأن التغيَّرات في بعض االفتراضات قد تكون مترابطة العالقة. وعند حساب مدي حساسية التزام المنافع الُمحدَّ المرجَّ
ة، فقد ُطبِّقت الطريقة ذاتها )القي مة الحالية اللتزام المنافع المحددة المحَتسبة على أساس طريقة وحدة اإلئتمان لالفتراضات االكتوارية الهامَّ

 المتوقعة  في نهاية الفترة المالية الُمْفَصح عنها( عند احتساب مكافآت نهاية الخدمة الُمعتَرف بها ضمن قائمة المركز المالي.



 ْتشب العربية للتأمين التعاونيشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية
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 ذات العالقة األطرافالمعامالت واألرصدة مع  .01
"( وِكبار موظفي اإلدارة والمنشآت الُمسيَطر عليها أو شركات شقيقةذات العالقة المساهمين والشركات المتعلقة بالمساهمين )" األطرافُتَمثُِّل 

ا عليها. ُتعتمد سياسات  األطرافأو التي تمارس هذه  األطرافالُمسيَطر عليها بصورٍة مشتركٍة من قبل هذه  تسعير هذه المعامالت نفوذا هاّمً
ذات العالقة خالل  األطرافوالشروط المتعلقة بها من قِبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. وفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع 

 السنة وأرصدتها:

 
 2415 0202 طبيعة المعاملة ذات عالقة أطراف

    
 1144014251  44,999,393  أقساط إعادة تأمين مسندة مساهمون

 141154711  3,181,559  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات 

 444014101  3,439,999  إيرادات عموالت إعادة تأمين 

    

 7754511  329,288  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة شركات شقيقة

 541044500  5,683,199  إيجار  

 747504410  6,629,491  مصاريف مطالبات 

   51,699  مصاريف أخرى 

    

 541154000  5,461,999  مكافآت مجلس اإلدارة

 547104000  5,493,999  بدالت حضور اجتماعات 

 5544047  516,819  مصاريف سفريات 

 
 ذات عالقة مما يلي: أطرافتتألف األرصدة المستحقة ِمن 

 
 ذمم إعادة التأمين الدائنة  التأمين المدينةأقساط التأمين وإعادة   ذات عالقة  أطراف

  0202  2415  0202  2415 

         
 540104105  5,933,583  -  -  المملكة المتحدة -تشب يوروبيان جروب لندن 

 4024151  19,526  -  -  فرنسا -تشب يوروبيان جروب 

 740114711  4,452,923  -  -  الواليات المتحدة األمريكية        -تشب أمريكان إنشورنس كومباني 

 -  49,819  15,104  -  البحرين -إيس أمريكان إنشورنس 

 211,074  26,951  -  534,395  تشب تمبست آر أي

 -  522,683  -  -  سويسرا تشب

 1,121  -  -  63,868  أستراليا -تشب 

 541544470  195,942  -  -  تركيا -تشب يوروبيان جروب 

 5214050  439,948  -  -  البحرين -إيس مينا 

 5,150,150  5,323,888  -  -  المملكة المتحدة -آر إف آي بي جروب ليمتد 

 1،007،504  5,532,624  -  -  جنوب افريقيا  –تشب 

 711،051  489,164  -  -  إسبانيا –تشب 

 -  321,368  -  -  دبي –تشب 

 -  -  5،015  -  شركة الخريجي للتجارة وااللكتروينات

 -  -  550،502  -  شركة الخريجي للمقاوالت

 155،405  635,633  -  49,963  أخرى

 5140514120  5655395349  541،415  639,142  اإلجمالي

 
  ،شركات شقيقةإلى، بمعامالت أُجرَيت مع / من  المطلوبتتعلق المبالغ. 
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 (يتبع) المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة .01
 مكافآت وتعويض أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين 

نتهيتين في يوضح الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين للسنتين الم
 :2415و  2424ديسمبر  31

0202 
أعضاء مجلس اإلدارة 

  (تنفيذيون)
أعضاء مجلس اإلدارة 

 اإلدارة العليا  (غير تنفيذيين)

 3,328,221  -  - رواتب وتعويضات

 365,392  -  - تعويضات نهاية خدمة

 -  533,281  51,521 مصاريف سفريات

 -  6,193,999  361,999 مكافآت سنوية وبدالت حضور اجتماعات

 3,289,935  6,249,281  349,521 اإلجمالي

 
 

0239 
أعضاء مجلس اإلدارة 

  (تنفيذيون)
أعضاء مجلس اإلدارة 

 اإلدارة العليا  (غير تنفيذيين)

 7,151,577  -  - رواتب وتعويضات

 702,150  -  - تعويضات نهاية خدمة

 -  554,702  10,511 مصاريف سفريات

 -  1,140,000  755,000 مكافآت سنوية وبدالت حضور اجتماعات

 7,415,417  1,225,702  755,511 اإلجمالي

 
 عمومية وإداريةمصاريف  .04

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 

 17,142,074 64,393,126 505,225 253,188 11,124,011 64,981,934 تكلفة موظفين

 5,714,502 5,454,539 77,120 31,313 5,757,022 5,338,382 (22مكافآت نهاية خدمة )إيضاح 

 110,157 346,164 55,451 46,938 151,274 299,182 إيجار 

 5,170,571 5,582,395 70,417 69,223 5,522,412 5,513,934 تأمين

 5,111,012 5,695,426 71,155 39,933 5,112,150 5,535,461 خدمات تقنية معلومات

 574,155 239,823 57,110 51,993 511,545 263,839 منافع خدمية

 5,511,714 5,124,395 70,551 39,598 5,100,545 5,161,593 استهالك وإطفاء

 722,510 633,361 51,124 1,843 701,117 663,886 سفريات وتنقالت عمل

 520,750 353,915 51,014 3,962 511,755 399,561 تكاليف تدريب

 545,200 565,239 1,100 3,945 545,500 558,198 قرطاسية

 251,222 5,512,683 271,111 5,535,998 11,745 64,331 أتعاب مهنية

 24,170 83,196 51,521 8,389 05,111 39,553 دعاية وإعالن

 05,750 594,293 1,077 6,253 42,144 596,989 إصالح وصيانة

 550,142 559,625 7,414 6,986 511,251 552,639 رسوم واشتراكات

 مكافآت مجلس اإلدارة وبدالت 
 7,750,047 6,989,819 7,750,047 6,989,819 - - ومصاريف حضور اجتماعات 

 5,011,550 3,183,935 551,511 862,336 5,775,221 6,313,599 أخرى

 34,332,159 71,071,552 1,385,952 5,175,511 49,513,131 74,141,515 

 
 وعمولةفائدة إيرادات توزيعات أرباح و .05

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 

       استثمار محتفظ به بغرض المتاجرة

 1,751,112 6,592,181 5,741,450 5,349,493 242,472 843,988 إيرادات عموالت خاصة

 414,141 235,259 150,127 338,432 751,507 613,543 إيرادات توزيعات أرباح
       

       ع قصيرة األجلائنقد وود

 1,512,151 4,352,213 5,711,517 4,936,114 5,517,055 244,593 إيرادات فائدة

 5,344,334 1,152,747 1,899,163 4,555,211 3,144,825 2,155,772 
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 ضريبة دخلوزكاة  .06
 زكاة  (أ 

 الُمحّمل للسنة
لة المتعلقة بالمساهمين السعوديين والعناصر األساسية للوعاء الزكوي  :فيما يلي الزكاة الُمحمَّ

  
  0202 2415 
    

 510,000,000 549,999,999  حقوق الملكية

 (517,101,514) 52,166,932  مخصصات في بداية السنة وتعديالت أخرى

الطويلة األجل، بالصافي بعد حسم التمويل المتعلق  موجوداتالقيمة الدفترية لل
 (5,142,104) (5,316,411)  بها

  511,529,265 55,075,411 

 11,471,551 63,889,955  دخل السنة الخاضع للزكاة

 74,412,001 539,919,136  الوعاء الزكوي

    
 

  0202 2415 
    

 255,215 4,192,891  المحمل والمخصص للسنة

     

مة ذات إن الفرق بين النتائج وفقا للقوائم المالية والدخل الخاضع للضريبة قد نشأ بشكل رئيسي نتيجة التعديالت على بعض التكاليف وفقا لألنظ
 العالقة. 

 
 ضريبة الدخل (ب 

 الُمحّمل للسنة
 تتألف ضريبة الدخل المتعلقة بالمساهمين غير السعوديين مما يلي:

  0202 2415 
    

 540054510 559335469  المحمل والمخصص للسنة

     

 ٪ سنوًيا.24ُجنَِّب مخصص ضريبة الدخل على أساس الربح الخاضع للضريبة التقديري بنسبة تبلغ 
 

/ المطالبات  إن الفروق بين النتائج وفًقا للقوائم المالية والدخل الخاضع للضريبة قد نشأت بصورة رئيسية نتيجة التعديالت على بعض التكاليف
 وفقا لألنظمة ذات العالقة.

 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة علىالحركة  (ج 
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل: علىفيما يلي الحركة 

  0202 2415 
    

 50,571,557 52,195,592  في بداية السنة

    مخصص السنة

 255,215 4,192,891  زكاة - 

 5,005,510 5,933,469  ضريبة الدخل - 

 (1,141,111) (3,498,294)  مدفوع خالل السنة

 51,505,521 59,132,332  في نهاية السنة

    
 يما يلي نسبة الملكية في القوائم المالية كما في نهاية السنة:ف

 2415ديسمبر  31 0202ديسمبر  13  
    

 40 39  ملكية خاضعة للزكاة

 70 39  ملكية خاضعة لضريبة الدخل
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 (يتبع) ضريبة دخلوزكاة  .06
 الربوط الزكوية والضريبية (د 

، مطالبة بالتزام 2412حتى  2445ديسمبر  31النهائية عن األعوام المنتهية في  أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط ،2415عام  في
مليون لاير سعودي. وقدمت اإلدارة اعتراًضا على هذه الربوط، وتعتقد  13025زكوي وضريبي إضافي بما في ذلك ضريبة استقطاع بقيمة 

مليون لاير سعودي )بما في ذلك غرامات  1405الشركة مبلًغا قدره  بأنَّ نتيجة هذا االعتراض ستأتي في صالح الشركة. ومع ذلك، فقد دفعت
مليون لاير سعودي لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل من أجل تفادي أي  303التأخير وضريبة االستقطاع( كما قدمت ضماًنا بنكًيا بقيمة 

 غرامات تأخير إضافية حتى استكمال االعتراض المقدم على الربوط. 

، حيث طلبت الهيئة العامة للزكاة والدخل التزاًما زكوًيا وضريًبا إضافًيا 2415حتى  2413الشركة أيًضا ربًطا مؤقًتا عن األعوام من تسلَّمت 
مت اإلدارة أيًضا اعتراًضا على هذا الربط. غير أنَّ الشركة قد قدمت ضماًنا بنكًيا إضافًيا بقيمة 602بقيمة   مليون لاير سعودي. هذا وقد قدَّ
 مليون لاير سعودي لتغطية االلتزام اإلضافي بالكامل ولتتجنب فرض غرامات تأخير.  602

 1050 حتى 1051ديسمبر  75المنتهية في  لألعوامنهائية ال الربوطالهيئة العامة للزكاة والدخل  أصدرت، 1010في عام  لى ذلكإ باإلضافة

قامت اإلدارة بتقديم اعتراًضا على هذه الربوط، وأصدرت الهيئة مليون لاير سعودي.  5041مطالبة بالتزام زكوي وضريبي إضافي بمبلغ 

مليون لاير سعودي. وقد قدمت اإلدارة اعتراًضا على هذه الربوط إلى األمانة العامة  045بمبلغ  زكوي وضريبيلتزام إضافي بإ عدالم ربوطاً 

ربط  بإصدار 1010جان الضريبية  وتعتقد بأنَّ نتيجة هذا االعتراض ستأتي في صالح الشركة. كما قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل في عام لل

اإلدارة بتقديم اعتراًضا على هذه الربوط، وتعتقد بأنَّ نتيجة هذا  قامتمليون لاير سعودي.. 245بمبلغ  1054و  1051ضريبة استقطاع لعامي 

 االعتراض ستأتي في صالح الشركة.

أبريل  70وحصلت على شهادة صالحة حتى  1052ديسمبر  75الزكوية والضريبية حتى السنة المنتهية في  اإلقراراتقدمت الشركة 

 .2415 لعامولم ُتصِدر الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية والضريبية 1015

 

 رأس المال .07

ديسمبر  75مليون سهم ) 10ويتألف من  1010ديسمبر  75مليون لاير سعودي كما في  100يبلغ رأس المال المصّرح به والُمصَدر والمدفوع 

 لاير سعودي للسهم الواحد.  50مليون سهم( بقيمة  10مليون لاير سعودي ويتألف من  100: 1052

 :كما يلي 1052يسمبر د 75و 1010ديسمبر  75كما في إن هيكل ملكية الشركة 
 نسبة الملكية ٪ الدولة  
    

 12 الواليات المتحدة األمريكية  تشب انترناشيونال هولدينج
 32 المملكة العربية السعودية  شركة الخريجي لإلستثمار

 5 المملكة العربية السعودية  الشركة العالمية لخدمات التجارة والتعهدات
 5 المملكة العربية السعودية  شركة الخريجي للمقاوالت

 5 المملكة العربية السعودية  شركة الخريجي للتجارة واإللكتروونيات
 5 المملكة العربية السعودية   شركة الخريجي العقارية 

 42 المملكة العربية السعودية  االفراد العاديين
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 احتياطي نظامي .08
إلى االحتياطي النظامي كل عام المساهمين عمليات ٪ من صافي دخل 10 تهنسبتخصيص ما الشركة على  يتعينللشركة،  لنظام األساسوفقًا ل

 .االحتياطي غير قابل للتوزيعإن  .حتى يتم تكوين احتياطي يساوي رأس المال

 

 ربحية السهم .09
ح لعدد األسهم القائمة تم إحتساب  خالل السنة.  ربحية السهم للسنة بقسمة صافي دخل السنة على المتوسط المرجَّ

 

 إجمالي األقساط المكتتبة .12
       
 0202ديسمبر  13 

 اإلجمالي الشركات متوسط صغير صغير جدا فردي فئة               

 15,332,331   33,691,853   3,141,458   3,993,238   5,392,525 2,585,225 المركبات

الحوادثالممتلكات و  683,923 3,119,839   8,266,932   9,593,315   695,322,981  663,362,358 

 634,223,913  634,936,896   52,248,329   55,269,354   4,943,949 2,424,368 اإلجمالي

       
 2415ديسمبر  31 

 اإلجمالي الشركات متوسط صغير صغير جدا فردي فئة               

  15,025,011  11,151,011  4,207,271  7,000,511  274,111  4,115,100 المركبات

الحوادثالممتلكات و  5,102,701  1,115,075  0,774,051  2,400,271  541,752,050  521,775,114  

  150,117,155  151,155,510  54,411,040  55,115,541  7,501,122  2,171,201 اإلجمالي
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 محتملةارتباطات والتزامات  .13
 :فيما يلي ارتباطات الشركة والتزاماتها المحتملة

  0202 2415 
    

 245554511 952955949  خطابات ضمان

    

 دعاوى قضائية ( أ

وحيث إنه ال . تعمل الشركة في قطاع التأمين وتتعرض لدعاوي قضائية في سياق األعمال العادي فيما يتعلق بمطالبات حاملي وثائق التأمين
مثل هذه  يمكن التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لجميع الدعاوى القضائية المعلقة أو المنطوية على مخاطر بشكل علمي، فإن اإلدارة ال تعتقد أن

 .سوف يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة أو مركزها المالي( بما في ذلك الدعاوى القضائية)الدعاوي 
 
 سماليةإلتزامات رأ ( ب

 : ال شيء(.2415ديسمبر  31) 2424ديسمبر  31كما في  جوهريلدى الشركة التزام رأسمالي وجد ي ال
 

 إدارة رأس المال .10
 وضعت الشركة أهداف للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لتحقيق أغراضها ورفع قيمة العائد للمساهمين.

 
بتقدير حجم االنخفاض بين مستويات رأس المال المسجلة والمطلوبة. يتم إجراء وتدير الشركة، بصورة منتظمة، متطلبات رأس المال وذلك 

التعديالت على مستويات رأس المال الحالي في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر المتعلقة بنشاطات الشركة. وُبغية 
 توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تصدر أسهًما. المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري الشركة تعديال على مبلغ

 
مال للجهات المنظمة لألسواق التي التدير الشركة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار وفًقا لمبدأ االستمرارية واالمتثال لمتطلبات رأس 

الدين وحقوق الملكية. ويتألف هيكل رأسمال الشركة من حقوق تعمل فيها الشركة مع زيادة العائد إلى المساهمين من خالل تحسين رصيد 
 الملكية العائدة للمساهمين ويشتمل على رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المبقاة. 

 
لوب الحفاظ عليه، ( من لوائح التأمين التنفيذية التي تبين بالتفصيل هامش المالءة المط66في المادة ) "ساما"وفًقا للتوجيهات التي وضعتها 

 :ـ "ساما"تحتفظ الشركة بهامش المالءة المكافئ ألعلى الطرق الثالث التالية وفًقا لالئحة التنفيذية ل
 

  مليون لاير سعودي 144الحد األدنى المطلوب لرأس المال بمبلغ 

 هامش المالءة لألقساط 

 هامش المالءة للمطالبات 
(. عالوة على ذلك، تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال ٪143: 2415٪ )121ما نسبته  2424ديسمبر  31يبلغ هامش المالءة كما في 

 244من رأس مال مدفوع قدره  2424ديسمبر  31المفروضة من الخارج بتحقيق هامش مالءة قوي. ويتألف هيكل رأسمال الشركة كما في 
ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 11402بقاة بقيمة ستودي وأرباح ممليون لاير سع 3205مليون لاير سعودي واحتياطيات نظامية بقيمة 

مليون  54بقاة بقيمة ستمليون لاير سعودي وأرباح م 3204مليون لاير سعودي واحتياطي نظامي بقيمة  244رأس مال مدفوع قدره : 2415
 لاير سعودي( في قائمة المركز المالي.

 
 نها. وفي رأي مجلس اإلدارة، فإن الشركة قد التزمت التزاًما كاماًل بمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج خالل الفترة المالية المفصح ع
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 المعلومات القطاعية .11
طاع التشغيلي بصفتهم صانعي القرارات التشغيلية الرئيسيين تمشًيا مع إجراءات إعداد التقارير الداخلية لدى الشركة، اعتمد مجلس اإلدارة الق

 لتخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
 

َفة كما يلي: الممتلكات والهندسة والمركبات والحوادث العامة وغيرها. وتشت م الشركة إلى قطاعات أعمال ُمَصنَّ مل ألغراض اإلدارة، ُتقسَّ
ي وقطاعات تأمين عام أخرى. تعتمد الشركة عند االفصاح عن معلوماتها القطاعية الرئيسية على هذه القطاعات األخرى على التأمين البحر

 القطاعات.
 

 .2415ديسمبر  31لم تنشأ تغيُّرات على أساس تقسيم القطاعات أو أساس قياس الربح القطاعي أو الخسارة القطاعية منذ 
 

ُن النتائج القطاعية مخصص الديون  المشكوك في تحصيلها والمصاريف العمومية واإلدارية وتوزيعات األرباح والخسائر غير المحققة ال َتَتَضمَّ
من استبعاد استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة واألرباح المحققة من استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة واإليرادات األخرى، 

 بالصافي.
 

ُن ال ا في حكمه وأقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينة والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة القطاعية النقد وم موجوداتال َتَتَضمَّ
األخرى والودائع ألجل  موجوداتواالستثمارات المحتفظ بها بغرض المتاجرة واالستثمارات المتاحة للبيع والمبالغ المدفوعة مقدًما وال

رة والوديعة النظامية وإيرادات العمولة من وديعة نظامية. وبناء على ذلك، فقد غير الملموسة والشه موجوداتوالممتلكات والمعدات وال
 غير الموزعة. موجوداتأُْدِرَجت ضمن ال

 
ُن المطلوبات القطاعية والفائض المتراكم الحسابات الدائنة والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى وأرصدة إعادة ا لتأمين ال َتَتَضمَّ

فآت نهاية الخدمة وإيرادات العمولة والوديعة النظامية المستَحقة الدفع ومخصص الزكاة وضريبة الدخل واحتياطي إعادة قياس الدائنة ومكا
 التزام المنافع المحددة. وبناء على ذلك، فقد أُْدِرَجت ضمن المطلوبات غير الموزعة.

 
والمطلوبات غير الموزعة حسب القطاعات ذات الصلة ويتم مراقبتها  داتموجوال يتم إبالغ صانعي القرارات التشغيلية الرئيسيين عن هذه ال

 مركزًيا.
 

 31الشركة ومطلوباتها في  موجوداتفيما يلي المعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات الُمبلغ عنها بشأن إجمالي 
 وصافي دخلها عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ: وإيراداتها اإلجمالية ومصاريفها 2415ديسمبر  31و 2424ديسمبر 
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 (يتبع) المعلومات القطاعية .11
 (يتبع) القطاعات التشغيلية

         

 أخرى حوادث عامة مركبات هندسة ممتلكات 0202ديسمبر  13قائمة المركز المالي في 

عمليات  -اإلجمالي 

 اإلجمالي المساهمينعمليات  التأمين

         
         الموجودات

 599,923,949 - 599,923,949  4,954,234   56,453,929   3,435   62,948,162   13,184,649  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 45,818,295 - 45,818,295  3,998,136   2,924,463  (566,981)   4,693,939   68,399,346  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 
 المبلغ عنها

 69,338,238   4,139,954   441,159   3,452,851   913,193  69,364,134 

- 

69,364,134 

 1,239,498 - 1,239,498  499,196   5,643,145   5,385,913   984,645   5,265,935  وثائق تأمين مؤجلةاكتتاب تكاليف 

 186,292,559 331,655,358 643,394,495      موجودات غير موزعة

 319,883,866 331,655,358 464,236,594      مجموع الموجودات

         

         المطلوبات

 539,833,923 - 539,833,923  2,661,133   59,349,892   52,399,282   63,439,642   29,242,126  إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

 8,349,289 - 8,349,289  256,529   5,559,983   614   6,321,853   3,816,331  التأمين غير المكتسبة إعادةإيراد عموالت 

 15,691,922 - 15,691,922  4,113,128   8,182,323   5,936,932   2,349,191   69,883,999  إجمالي المطالبات القائمة

 45,834,433 - 45,834,433  5,383,149   2,848,699   1,925,589   1,522,993   66,554,192  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 1,269,558 - 1,269,558  649,965   399,465   184,381   6,593,142   6,383,341  إحتياطي أقساط تأمين إضافية

  3,886,139  -  3,886,139   633,429   249,245   398,354   439,396   6,539,363  فنية أخرى احتياطيات

 523,998,896 61,639,353 546,238,481      غير موزعة مطلوبات

 499,321,158 61,639,353 384,131,695      مجموع المطلوبات
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 (يتبع) المعلومات القطاعية .11
 (يتبع) القطاعات التشغيلية

         

 أخرى حوادث عامة مركبات هندسة ممتلكات 2415ديسمبر  31المركز المالي في قائمة 

عمليات  -اإلجمالي 

 اإلجمالي عمليات المساهمين التأمين

         
         الموجودات

 41,521,042 - 41,521,042 1,102,455 51,011,101 1,701,201 50,111,524 11,077,152 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 74,514,170 - 74,514,170 5,514,210 1,750,150 211,541 1,550,050 11,510,550 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 
 70,112,102 - 70,112,102 7,550,050 1,112,172 5,755,005 5,555,014 11,545,011 المبلغ عنها

 5,717,144 - 5,717,144 151,475 5,101,411 5,515,150 5,051,705 5,701,544 وثائق تأمين مؤجلةاكتتاب تكاليف 

 511,715,070 750,110,551 105,415,141      موجودات غير موزعة

 142,117,177 750,110,551 715,017,044      مجموع الموجودات

         

         المطلوبات

 505,014,215 - 505,014,215 1,055,140 10,117,752 55,250,042 55,415,240 11,510,255 إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

 0,055,012 - 0,055,012 407,271 5,550,501 471,152 1,155,041 7,515,011 إيراد عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة

 12,001,152 - 12,001,152 1,750,152 50,114,145 5,751,711 7,717,151 14,712,555 إجمالي المطالبات القائمة

 50,114,404 - 50,114,404 1,154,212 4,025,547 55,411,551 5,420,152 11,101,170 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 7,000,115 - 7,000,115 - - 501,104 - 1,201,170 إحتياطي أقساط تأمين إضافية

 5,005,011 - 5,005,011 545,127 124,550 141,215 555,150 205,011 فنية أخرى احتياطيات

 574,055,104 17,175,051 557,117,525      غير موزعة مطلوبات

 752,025,141 17,175,051 775,117,110      مجموع المطلوبات

         
 القطاعات الجغرافية

المملكة  داخلتقع جميع أصول والتزامات الشركة 
العربية السعودية باستثناء بعض االستثمارات 
المملوكة في دول مقرها دول مجلس التعاون 

 الخليجي.
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 (يتبع) المعلومات القطاعية .11

   0202ديسمبر  13لسنة المنتهية في لقائمة الدخل 
       

 المجموع أخرى حوادث مركبات هندسي ممتلكات 

  إيرادات

 634,223,913 64,326,353 44,984,585 15,332,331 45,316,645 556,663,583 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

       : أقساط إعادة التأمين المسندةيخصم

 (8,932,444) (235,885) (13,994) (39,182) (5,953,432) (1,359,493) محلية     

 (533,592,833) (54,333,369) (63,259,231) (8,419) (32,938,331) (98,352,631) أجنبية    

 (4,999,868) (925,862) (139,946) (391,929) (359,834) (5,443,562) مصاريف فائض الخسارة

  89,338,948  8,311,633  69,333,199  19,416,339  3,932,552 2,313,361 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (69,892,992)  182,595  396,463 (889,293) (51,398,632) (54,191,243) أقساط التأمين غير المكتسبةالتغيرات في 

  61,823,925 (231,985) (449,144) (6,383,433)  51,864,369 53,119,399 التغيرات في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  

  81,499,993  8,622,693  69,999,339  43,588,299  3,516,529 1,896,428 صافي أقساط التأمين المكتسبة

  66,923,935  6,843,291  6,491,695  5,194,384  4,214,129 55,428,296 إيرادات عموالت معيدي التأمين

  598,323,934  55,599,996  63,391,239  48,383,434  3,892,338 53,635,529 اإليرادات صافي

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  

 (39,432,921) (3,119,333) (5,613,258) (61,982,263) (6,392,196) (3,531,891) إجمالي المطالبات المدفوعة

 (6,386,993) (614,428) (259,934) (5,349,193) (684,449) (634,248) مصاريف متكبدة متعلقة بمطالبات

 53,862,539 5,999,993 839,639 5,924,213 6,612,645 2,861,936 المطالبات المدفوعة حصة معيدي التأمين من إجمالي

 (68,436,959) (5,953,896) (998,686) (64,435,433) (464,395) (264,135) المدفوعةوالمزايا األخرى صافي المطالبات 

 (6,693,343) (6,643,399) 6,989,194 3,469,368 (3,953,695) (6,133,139) التغيرات في المطالبات القائمة

 4,295,413 5,829,244 (693,383) (5,921,513) 5,213,565 6,136,236 التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  

 52,393,639 4,234,389 5,946,933 1,329,963 263,622 4,695,364 التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 
 (8,991,931) (6,124,425) (5,916,864) (991,495) (181,933) (3,393,662) غير المبلغ عنها  

 (58,142,138) (582,148) 338,184 (53,629,822) (5,342,368) (535,969) المتكبدةوالمزايا األخرى صافي المطالبات 

 (6,149,433) (649,965) (399,465) (485,938) (6,593,142) 198,493 أقساط تأمين إضافية إحتياطيات

 (6,985,431) (26,532) (343,983) (563,333) (363,946) (5,668,995) إحتياطيات فنية أخرى

 (51,985,966) (5,245,823) (3,661,569) (4,393,294) (5,155,553) (1,659,559) وثائق تأميناكتتاب تكاليف 

 (3,894,156) (442,196) (151,299) (5,348,453) (169,134) (5,923,324) مصاريف إكتتاب أخرى

 (43,944,929) (6,133,554) (3,254,348) (63,298,364) (2,699,823) (3,934,955) تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  مجموع 

  21,366,934  8,136,838  59,389,966  61,531,519  5,192,831 59,632,649 صافي دخل اإلكتتاب

       

       / إيرادات تشغيلية أخرى )مصاريف(

 6,429,959      ديون مشكوك في تحصيلهارد 

 (49,513,131)      مصاريف عمومية وإدارية

 3,144,825      إيرادات توزيعات أرباح وفوائد وعموالت

 5,289,359      محتفظ بها بغرض المتاجرة   محققة من بيع إستثماراتغير أرباح 

 (633,898)      إستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  محققة من  خسائر

 4,529,439      ، صافيإيرادات أخرى

 (64,153,994)      التشغيلية األخرى  يرادات اإل (المصاريف)مجموع 

 49,894,539      قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل الدخل

 (3,985,949)       العائد إلى عمليات التأمينالدخل 

 32,866,665      قبل الزكاة وضريبة الدخلالمساهمين الدخل العائد إلى 

 (4,192,891)       محملة زكاة

 (5,933,469)       المحملة ضريبة الدخل

 39,683,983      الدخل العائد إلى المساهمينصافي 
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 (يتبع) المعلومات القطاعية .11

   2415ديسمبر  31للسنة المنتهية في قائمة الدخل 
       

 المجموع أخرى حوادث مركبات هندسي ممتلكات 

  إيرادات

 15041174155 1141154540 1542074540 1540254015 5041174052 50245174152 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

       : أقساط إعادة التأمين المسندةيخصم

 (147154015) (7274144) - - (544104201) (145014170) محلية     

 (55245154111) (5141404102) (1144454125) (241024405) (5140114015) (2044104270) أجنبية    

 (744544170) (1504570) (1414410) (0104100) (7754501) (541144721) مصاريف فائض الخسارة

 0041754551 045044001 1041554752 5544474010 145514110 545014114 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (1744174011) (747574512) (147204717) 545054271 (547214011) (5141114111) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

 1145144502 140024512 145504057 (1154504) 545044501 5141104470 التغيرات في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  

 0441724105 040074101 5040044002 5142504114 141114240 541014457 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 1141554020 141024141 140124405 140144502 741054152 5042144555 إيرادات عموالت معيدي التأمين

 50241514742 5041214451 1541744550 5544154051 541104702 5147124010 اإليرادات صافي

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  

 (5745554505) (141124400) (145074555) (7141014744) (040124447) (144114151) إجمالي المطالبات المدفوعة

 (141054111) (5014500) (5014004) (544174115) (5554025) (1104425) مصاريف متكبدة متعلقة بمطالبات

 1042154002 541754714 145254100 140104101 442154471 145114001 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 (7540554751) (541004115) (145414550) (1245524170) (540724571) (1004105) المدفوعةوالمزايا األخرى صافي المطالبات 

المطالبات القائمة التغيرات في  (1.020.410) 440254257 (541054011) (541104525) 2554514 (540054127) 

 144154005 (1204557) 540004111 144107 (445114111) 140014755 التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  

 241544051 (274515) (1554211) (5024211) 1014020 245574517 التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 
 (141204542) 4214010 145074101 (5704211) 1204011 (045504105) المبلغ عنها  

 (7041514102) (1114500) (454007) (7541514004) 1524044 1504721 المتكبدةوالمزايا األخرى صافي المطالبات 

 (144124150) 54151 - (5014104) 5554115 (144104510) إحتياطيات أقساط تأمين إضافية

 141154570 1514555 444101 4114100 1144174 4474011 إحتياطيات فنية أخرى

 (5142124242) (541114020) (740104012) (140004215) (540554407) (144154541) وثائق تأميناكتتاب تكاليف 

 (140114411) (5404571) (5014551) (5144171) (7174145) (4544105) مصاريف إكتتاب أخرى

 (1044554550) (540174107) (741054411) (7140144002) (5414007) (440144127) تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  مجموع 

 1042704012 041124757 5040754410 5244504414 541514701 247014545 صافي دخل اإلكتتاب

       

       / إيرادات تشغيلية أخرى )مصاريف(

 (1,541,111)      ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 (74,141,515)      مصاريف عمومية وإدارية

 2,155,772      إيرادات توزيعات أرباح وفوائد وعموالت

 144114012      محتفظ بها بغرض المتاجرة   محققة من بيع إستثماراتغير أرباح 

 1014017      إستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  محققة من أرباح 

 145154511      ، صافيإيرادات أخرى

 (15,510,471)      التشغيلية األخرى  يرادات اإل (المصاريف)مجموع 

 75،720،025      قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل الدخل

 (7,155,551)       العائد إلى عمليات التأمينالدخل 

 71,501,517      قبل الزكاة وضريبة الدخلالمساهمين الدخل العائد إلى 

 (255,215)       محملة زكاة

 (5,005,510)       المحملة ضريبة الدخل

 12,715,170      الدخل العائد إلى المساهمينصافي 
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 القيم العادلة لألدوات المالية .14
في إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه من بيع أصل أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق 

 أن المعاملة تتم إما: تاريخ القياس، يستند قياس القيمة العادلة على إفتراض
 
 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات، أو -
 .أو في ظل عدم وجود سوق رئيسة، في السوق األكثر مالءمة للوصول للموجودات أو المطلوبات -
 

ية والودائع قصيرة األجل والذمم المدينة من حاملي وثائق التأمين / الوسطاء / التأمين / شركات بنكقامت اإلدارة بتقييم أن النقد واألرصدة ال
 الدائنة وأرصدة إعادة التأمين المستحقة والمطلوبات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية إلى  والذممة قالعذات ال والجهاتإعادة التأمين 

 .ذه األدواتبسبب آجال االستحقاق قصيرة األجل له
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية:

 

 القياس؛: األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ 1المستوى 
: األسعار المدرجة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند إليها جميع 2المستوى 

 المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و
 نات سوقية قابلة للمالحظة.: طرق تقييم مدخالتها التي لها تأثير جوهري غير مبنية على أساس بيا3المستوى 

 
 .3والمستوى  2والمستوى  1، لم يكن هناك أي تحويالت بين المستوى السنةخالل 

 
بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة ، يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية

المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة لألدوات 
 :العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقريبية معقولة للقيمة العادلة

 
 المجموع 1المستوى  0المستوى  3المستوى  القيمة الدفترية 0202ديسمبر  13

      

 49,591,354 - 6,513,349 33,943,921 49,591,354 المتاجرة إستثمارات محتفظ بها بغرض

 25,132,551 - 6,398,215 18,333,424 25,132,551 عمليات التأمين

 595,245,469 - 4,912,999 92,281,469 595,245,469 عمليات المساهمين

      

 
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 2415ديسمبر  31

      

 70،057،110 - 1،550،701 75،017،040 70،057،110 المتاجرة إستثمارات محتفظ بها بغرض

 50،127،171 - 1،402،150 55،407،150 50،127،171 عمليات التأمين

 21,501,121 - 1,210,000 25,511,121 21,501,121 عمليات المساهمين

      

 إدارة المخاطر .15
 حوكمة المخاطرأ( 

تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل التنظيمي 
تتوافق مع الخطة تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي . الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية

ض الشركة لمخـاطر التأمين ومخاطر إعادة التأمين . االستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة تتعرَّ
والمخاطر المتعلقة بإطار العمل التنظيمي ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت األجنبية، ومخاطر أسعار العموالت 

 . ومخاطر التشغيل مخاطر السوقو
  

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

 
 مجلس إدارة 

على تعتبر حوكمة المخاطر بمثابة الرقابة المركزية التي يشرف عليها مجلس اإلدارة من خالل تقديم التوجيهات والموافقات الالزمة 
 االستراتيجيات والسياسات من أجل تحقيق األهداف المحددة للشركات.

 
 لجنة ادارة المخاطر

لدى الشركة لجنة إلدارة المخاطر. وتجتمع اللجنة من أجل مراجعة تقارير مدير المخاطر إلعطاء المشورة وتقديم توصيات بشأن إدارة 
َدار المخاطر لكل مجال من قِبل المديرين ورؤساء األقسام المعنية. وتستمر مخاطر الشركة على مستوى الشركة إلى مجلس اإلدارة. وتُ 

الشركة في تطوير قدراتها إلدارة المخاطر لضمان وجود إطار فعال لدعم إدارة جميع أنواع المخاطر على حد سواء في الوقت الراهن وفي 
ن عـ "ساما"لالتنفيذية لوائح النظمة وألالمستقبل وفًقا ل ناصر هذا اإلطار التحديد والتقييم االعتيادي للمخاطر واجراءات الرقابة . وتتضمَّ

 ة وتحديد الملكية لكل من المخاطر والرقابة على حد سواء تحديًدا واضًحا.يالرئيس
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 (يتبع) إدارة المخاطر .15

 (يتبع) حوكمة المخاطرأ( 
 اإلدارة العليا

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

 
 لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

لتزام يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنوًيا من قبل إدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية اإلجراءات ومدى ا
داخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقويم مع اإلدارة العليا، وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات تقوم إدارة المراجعة ال. الشركة بهذه اإلجراءات

 .مباشرة إلى لجنة المراجعة
 

إن الهدف الرئيسي إلطار العمل الخاص بإدارة المخاطر لدى الشركة يتمثل في حماية الشركة من أحداث تعرقل تحقيق أهداف مالية بما في 
 .لفرصذلك عدم استغالل ا

 
 هذه المخاطر من قبل اإلدارة: فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة من قبل اإلدارة للتقليل من

  
  إدارة مخاطر التأمين ب( 

المطالبة. وكما هي الحال تتمثل المخاطر المدرجة تحت عقد التأمين في احتمالية وقوع الحدث المؤمن عليه مع عدم التيقن حيال القيمة الناتجة من 
وقوع في طبيعة عقود التأمين، فإن هذه المخاطر عشوائية الحدوث وغير متوقعة. إن المخاطرة الرئيسية التي تواجهها الشركة من هذه العقود هي 

مخاطر الخسائر في محفظة  الحدث المؤمن عليه وخطورة المطالبات الُمبلغ بها. وتتحسن حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة من خالل تنويع
 عقود واسعة؛ حيث إن المحفظة المتنوعة من غير المرجح أن تتأثر بحدث غير متوقع في مجموعة ثانوية واحدة.

  
 توقعات.تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في أن المطالبات الفعلية ومدفوعات المزايا أو توقيتها تختلف عن ال

فإن هدف الشركة هو ، والمنافع الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. لذلك، وشدة المطالبات، يتأثر ذلك بتكرار المطالبات
صالحيات إن اإلجراءات والسياسات المتعلقة باالكتتاب والمحتجزات واجراءات وحدود والتأكد من توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات. 

 االكتتاب الواضحة هي التي تنظم بشكل دقيق االشخاص المخولين والمسؤولين عن إبرام عقود التأمين وإعادة التأمين والظروف التي تبرم في
لب األمر، يجري ظلها. ويتم التحقق من االلتزام بهذه التعليمات دوريا، كما تتم مراقبة التطورات في السوق العالمي واإلقليمي والمحلي، واذا ما تط

 التفاعل مباشرة وبدون أي تأخير مع هذه التطورات وترجمتها إلى أسس االكتتاب.
 

ليتها كمؤمن ُتستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين. بالرغم من أن الشركة لديها اتفاقيات إعادة تأمين، إال أن هذا ال يعفي الشركة من مسؤو
االئتمان ال يزال قائما بالنسبة إلعادة التأمين المسند إلى الحد الذي يكون عنده معيد التأمين غير قادر على رئيسي وبذلك فإن التعرض لمخاطر 

وي تقييم الوفاء بمسؤوليته بموجب اتفاقيات إعادة التأمين. تقلل الشركة من مخاطر االئتمان بالدخول في اتفاقيات إعادة تأمين مع معيدي تأمين ذ
قبته على أساس دوري. يتم النظر في الجدارة االئتمانية لمعيدي التأمين بشكل سنوي وذلك بمراجعة قوتهم المالية قبل إنهاء أي ائتماني جيد يتم مرا

 عقد معهم. تتم مراقبة مخاطر االحتياطي بمراقبة المخصصات لمطالبات التأمين التي تم تسليمها ولم تتم تسويتها بشكل منتظم وبتعديل هذا
 ت الحاجة لذلك. يتم تنويع عقود إعادة التأمين بحيث ال تكون الشركة معتمدة على معيد تأمين منفرد أو عقد إعادة تأمين منفرد. المخصص إذا دع
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، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال، غير المسددةالتقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي بتقييم المطالبات التأكد من المصدر الرئيسي لعدم يتعلق 
هو أن تطوير المطالبات المستقبلية  اتتقديرات االلتزامالذي يستند إليه االفتراض األساسي  .شمل التكاليف المتوقعة لتسوية المطالباتيو

تسوية تكاليف المطالبة وتكاليف يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط وتطور المطالبات السابقة. خبرة للشركة سوف يتبع نمًطا مشابًها ل
عدم تطبيق يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى والمطالبات وأرقام المطالبات لكل سنة حادث. في تضخم الالمطالبات وعوامل 

مرة واحدة؛ التغييرات في عوامل السوق مثل الموقف العام تجاه المطالبة: حدث لبيل المثال: على س ،االتجاهات السابقة في المستقبل
المطالبات. يتم استخدام األحكام تسوية وإجراءات  وثائق التأمينالعوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة وشروط  وكذلكالظروف االقتصادية: 

حكم جوهري من اإلدارة يتطلب رارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات. كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل الق
لى إالناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة التأمين لتقدير المبالغ المستحقة لحملة وثائق 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة اليقين وعدم التقدير من جوهرية افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة وربما 
على ، االتجاهات السابقة في المستقبلعدم تطبيق المقدرة. ُتستخدم األحكام النوعية لتقييم مدى االلتزامات مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في 

السوق مثل الموقف العام تجاه المطالبة والظروف االقتصادية. يتم استخدام األحكام  والتغيرات في عوامل، سبيل المثال الحدوث لمرة واحدة
يجب عمل ، كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات. على وجه الخصوص

المالي والتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة  قائمة المركزعنها في تاريخ لتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ كل من اتقديرات ل
 المالي. قائمة المركزعنها في تاريخ غير المبلغ 

 
قلل نسبًيا من مخاطر التقلبات في المطالبات النهائية والتي ت مطالباتالتطور مستقرة لالشركة محفظة تأمين كبيرة تؤدي إلى أنماط لدى 

. تقوم الشركة باستمرار بمراجعة مدى كفاية ثبات أعلى باالحتياطيات التقديريةبترتبط قصيرة أألجل األعمال طبيعة إن . التقديرية
وتقييم كفاية البيانات ومراقبة تراكم المطالبات وأنماط التسوية. باإلضافة دراسة التقييمات للفترات السابقة احتياطيات المطالبات من خالل 

 ات.المالية للتحقق من كفاية االحتياطيالقوائم مع ناسبة نماذج تقييم مستقلة بعد التسوية المنفيذ يقوم الخبير االكتواري الخارجي بت، لكإلى ذ
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 عملية اتخاذ قرار بشأن االفتراضات -0
الهدف من اإلجراء المستخدم في تحديد االفتراضات الحتساب إحتياطي المطالبات القائمة هو أن ينتج عنه تقديرات محايدة للنتيجة األكثر 

فة احتماال أو المتوقعة. إن طبيعة العمل التجاري تجعل من الصعب للغاية أن يتم عن يقين توقع النتيجة المحتملة ألي مطالبة محددة والتكل
 هائية للمطالبات التي يتم اإلبالغ عنها. يتم تقييم كل مطالبة يتم اإلبالغ عنها على أساس كل حالة على حدة مع الوضع في الحسبان ظروفالن

م، المطالبة والمعلومات المتاحة من المعاينين واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة. يتم مراجعة وتحديث تقدير كل حالة بشكل منتظ
تنطوي تقديرات المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها بشكٍل عام على حالة من عدم التأكد تزيد في  .دما تتوفر معلومات جديدةعن

 حدتها عن تلك المتعلقة بعملية تقدير تكاليف تسوية المطالبات المبلغ عنها بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات عن حدث المطالبة.
 .عملية التقدير في عين االعتبار نمط المطالبات المبلغ عنها في الماضي وتفاصيل برامج إعادة التأمين وتأخذ

 
 طريقة سلم السلسلةمثل ، إسقاط المطالبات االكتوارية القياسيةأساليب باستخدام مجموعة من  غير المسددةيتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات 

هذه األساليب هو أنه يمكن استخدام خبرة تطور المطالبات السابقة للشركة تستند إليه . االفتراض الرئيسي الذي طريقة برونهويتر فيرجسونو
تطور الخسائر المدفوعة فإن هذه األساليب تستنبط ، لتوقع تطور المطالبات المستقبلية وبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. على هذا النحو

الخسارة المتوقعة. يتم تحليل نسب التطور الملحوظ في السنوات السابقة وبناًء على كل مطالبة وأرقام المطالبات  ، ومتوسط تكاليفوالمتكبدة
وكذلك ، ولكن يمكن أيًضا تحليلها بشكل أكبر حسب المنطقة الجغرافية، من خالل سنوات الحوادثرئيسي تطور المطالبات التاريخية بشكل 

، إما عن طريق االحتفاظ بها مع المطالبات الكبيرة بشكل منفصلالتعامل  عادةً ويتم لمطالبات الهامة. من خالل خطوط األعمال وأنواع ا
افتراضات توجد ال ، في معظم الحاالتوالمستقبل. في بالقيمة االسمية لتقديرات معّدل الخسائر أو توقعها بشكل منفصل لتعكس تطورها 

فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك ، أو الخسارة. وبدالً من ذلكفي المطالبات تضخم معدالت الالمستقبلية لنسب فيما يتعلق بالصريحة 
االتجاهات عدم تطبيق يتم استخدام حكم نوعي إضافي لتقييم مدى والضمنية في بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. 

والتغيرات في العوامل الخارجية أو عوامل السوق مثل ، مرة واحدةالتي تحدث عكس األحداث تل، )على سبيل المثال، السابقة في المستقبل
العوامل وكذلك ، القرارات والتشريعات القضائية، المطالباتفي تضخم الومستويات ، والظروف االقتصادية، لمطالبةتجاه االمواقف العامة 

المطالبات( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تسوية راءات وإجوثيقة التأمين الداخلية مثل مزيج المحفظة وميزات 
 مع مراعاة جميع الشكوك المعنية، من مجموعة النتائج المحتملةالنهائية المقدرة النتيجة عرض ت
 

األقساط غير المكتسبة وإحتياطي عجز األقساط نتيجة )تم تحديد مطلوبات األقساط إلى مجموع مخصصات مطالبات األقساط ومدى كفاية 
لخدمة المصاريف والمطالبات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها لوثائق التأمين السارية المفعول بتاريخ قائمة  (اختبار كفاية المطلوبات

فتراضات المعتمدة على الخبرة خالل السنوات المنتهية من المركز المالي. يتم تحديد المطلوبات المستقبلية المتوقعة باستخدام التقديرات واال
 .العقود وتوقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها ستكون معقولة

 
 تكرار المطالبات وخطورتها -1

وتركز  جويةالوالبيئية واالقتصادية االضطرابات المطالبات وشدتها بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية والفيضانات وكرار يمكن أن يتأثر ت
من بالحد الشركة  قامتأعاله. ذكورة المخاطر وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك. تدير الشركة هذه المخاطر من خالل التدابير الم

حد من التعرض استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الوكذلك مبالغ مطالبات على عقود معينة حد أقصى لمخاطرها من خالل فرض 
وإعادة التأمين هو الحد التأمين الفيضانات(. الغرض من استراتيجيات الناجمعة عن ضرار األلألحداث الكارثية )مثل األعاصير والزالزل و

المسموح قصى تقرره اإلدارة. قد يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل الحد األوفقاً لما لمخاطر لالشركة تقبُّل من التعرض للكوارث بناًء على 
بصفٍة رئيسٍة، في تأمين الممتلكات والهندسة والمركبات باإلكتتاب الشركة  تقوممن التحمل بناًء على ظروف السوق وعوامل أخرى. به 

ة، والحوادث العامة والتأمين البحري. وتعتبر هذه الفئات من التأمين، باستثناء السياسات الهندسية الطويلة، بصفة عامة كعقود تأمين سنوي
 ساعد في التقليل من مخاطر التأمين.تسوية المطالبات ودًيا خالل فترة زمنية قصيرة. وهذا من شأنه أن يعادًة تم يحيث 

 
 ( الممتلكات 1)

تكتتب عقود تأمين الممتلكات، حيث يتمثل الخطر الرئيس في األضرار من الحريق ومخاطر التلف العرضي وغيرها من المخاطر الناجمة 
ن عليها. وُتَعدُّ تكلفة إعادة بناء أو ترميم المتعلقة بها، بالرجوع إلى قيمة االستبدال أو أساس التعويض مع القيم المناسبة للمصلحة المؤمَّ 

الممتلكات المتضررة والوقت المستغرق للرجوع بالعمليات لمستويات ما قبل وضع الخسارة في حالة تعطل العمل، من العوامل الرئيسة التي 
 تؤثر على مستوى المطالبات.

 
 وفيما يتعلق بتراكم المحتجزات المتعلقة بالممتلكات، فإنه يجري تغطيته من خالل اتفاقيات إعادة التأمين النسبي وغير النسبي. 

 
 ( الهندسية2)

يندرج ضمن األعمال الهندسية كافة وثائق تأمين مخاطر التشييد ومخاطر المقاولين الممتدة لفترات طويلة وكافة وثائق التأمين السنوي 
وتغطي وثائق تأمين   ألعطال الماكينات ومخاطر الماكينات ومعالجة المعلومات وتلف المخزون وتوقف العمل نتيجة ألعطال الماكينات.

كافة مخاطر التشييد/ كافة مخاطر المقاولين الممتدة لفترات طويلة مشروعات عدة طوال فترة المشروع. ويتمثل اختيار المخاطر واالكتتاب 
ي بصورة كبيرة من خالل اتفاقيات هندسية نسبية وغير نسبية.المناسب في    معيار ربحية هذا القطاع. وُتغطَّ
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 ( المركبات3)
تتمثل عناصر المخاطر الرئيسة في المطالبات الناشئة عن المركبات المؤمنة والضرر الذي يلحق فيما يتعلق بالتأمين على المركبات، 

 ممتلكات الطرف الغير. كما أن التعويضات المتعلقة بالوفاة تتم حسب األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  

ي هذه المخاطر عن طريق اتفاقيات فائض الخسارة لكل   حادث والتي تغطي أيًضا تضرر أكثر من مركبة في الحادث الواحد.وُتغطَّ
 
 ( الحوادث العامة4)

ُيكَتتب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل فقدان المال والحوادث الشخصية وتعويضات العمال والسفر ومسؤولية الطرف الثالث 
 ر هو العامل الرئيس الذي يؤثر على مستوى المطالبات.والتعويضات المهنية. وُيَعدُّ حجم الخسارة أو الضر العامة

 
 ( التأمين البحري5) 

ن عليها أو التلف في هيكل السفينة بسبب الحوادث الم ختلفة ُيَعدُّ العنصر الرئيس للمخاطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف ُشحنة ُمؤمَّ
ئية. وُيَعدُّ حجم الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيس الذي يؤثر على مستوى مما يؤدى إلى مطالبات للتعويض عن الخسارة الكلية أو الجز

 المطالبات. 
 

 وتبرم اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين من خالل اتفاقيات إعادة التأمين النسبي وغير النسبي. 
 
 تركز مخاطر التأمين -4

يتركز التعرض لمخاطر التأمين المتعلقة بحاملي التأمين بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك ، من خالل استراتيجيتها 
لالكتتاب، تضمن الشركة تنوع المحفظة بشكل جيد وعدم تركيزها داخل عدد قليل من العمالء الكبار. تنتشر أعمالها بشكل متناسب عبر 

في المملكة العربية السعودية، وتستهدف الشركة أعمال الشركات وتجار التجزئة. ال تتركز محفظة التأمين في مستوى معين جميع المناطق 
 من المزايا )مقدمي الخدمات الطبية المتنوعة ، والخصومات المختلفة ، والحدود السنوية والحدود الفرعية(.

 
عقود التأمين في نهاية السنة كافية. ومع ذلك، فهذه المبالغ غير مؤكدة وقد تتكون تعتقد الشركة أن مبالغ المطالبات القائمة بموجب 

مطالبات التأمين لالفتراضات المختلفة.  إللتزاماتيتم تحديد الحساسية . المدفوعات الفعلية عن إلتزامات المطالبات المدرجة في القوائم المالية
 التغييرات التشريعية أو عدم اليقين في عملية التقدير.لم يكن من الممكن تحديد حساسية متغير معين مثل 

 
 ٪ في نسبة المطالبات، بعد خصم إعادة التأمين ، سيؤثر على صافي دخل التأمين على النحو التالي: 5إن التغيير المفترض بنسبة 

 
  0202 2415 
    

 545104171 9635368  ٪5 بنسبةأثر التغير في متوسط المطالبة 

    

 مخاطر إعادة التأمينج( 
، في اتفاقيات مع أطراف أخرى لشركة، في سياق أعمالها العادية، تدخل ابيرةمن أجل تقليل التعرض المالي الناتج عن المطالبات الك

 ألغراض إعادة التأمين.
 

بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة ، تقوم الشركة التأمين غير قادر على الوفاء بمسؤوليته يمعيدأن من  جوهريةئر لتقليل تعرضها لخسا
دي التأمين التابعة لها وتراقب تركيزات مخاطر االئتمان الناشئة عن المناطق الجغرافية المماثلة أو األنشطة أو الخصائص االقتصادية لمعي

 التأمين.
 

يمكن تلخيص وشركة ولجنة إعادة التأمين. تم اختيار معيدي التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي وضعها مجلس إدارة ال
 المعايير على النحو التالي:

 
 "ب ب ب"التي ال تقل عن  "ستاندرد آند بورز"الحد األدنى من التصنيف االئتماني المقبول من قبل وكاالت التصنيف المعترف بها )مثل  -

 أو ما يعادلها
 شركات إعادة التأمينبعض سمعة  -
 التأمين.ي معيدعالقة العمل الحالية أو السابقة مع  -

 
، التأمين، حيثما ينطبق ذلكشركات إعادة األداء التاريخي ل عالوة على ذلك، تتم مراجعة القوة المالية والخبرة اإلدارية والفنية باإلضافة إلى
أعمال  إلجراءركة ولجنة إعادة التأمين قبل الموافقة عليها بدقة من قبل الشركة والموافقة على المتطلبات المحددة مسبًقا لمجلس إدارة الش

ال عقود إعادة التأمين الممنوحة إن ، ال يوجد تركز جوهري ألرصدة إعادة التأمين. 2415و  2424ديسمبر  31إعادة التأمين. كما في 
المعاد تأمينها  غير المسددةة عن جزء من المطالبات الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين، ونتيجة لذلك تظل الشركة مسؤولتعفي 

 الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمين. يفمعيد التأمين فيه عجز يإلى الحد الذي 
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 (يتبع) إدارة المخاطر .15

 مخاطر أسعار السوقد( 
بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار إن مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة 

السوق. تتكون مخاطر أسعار السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر العمالت( وأسعار الفائدة في 
 األسعار(. السوق )مخاطر أسعار الفائدة( وأسعار السوق )مخاطر

 
ومتسقة مع رأس المال المتاح. بينما يعطي  آمنةيتأكد مجلس إدارة الشركة من الحفاظ على التعرض العام لمخاطر السوق عند مستويات 

مجلس اإلدارة توجيهات وأهداف إستراتيجية، فإن وظيفة إدارة المخاطر المتعلقة بمخاطر السوق هي بشكل أساسي مسؤولية فريق لجنة 
من  الحدمار. يقوم الفريق بإعداد توقعات توضح آثار التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض للمخاطر. يتم االستث

هذه المخاطر من خالل االختيار المناسب لألوراق المالية. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة منتظمة للتطورات في األسواق 
، بما في ذلك تحليل األداء والسنداتضافة إلى ذلك ، يتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق األسهم ذات الصلة. باإل

 التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها.
 

 مخاطر العمالت
ض تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار  صرف العمالت األجنبية. وتتعرَّ

الشركة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها العادي. ولم ُتجر الشركة خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير 
شّكل األرصدة بالدوالر ونظًرا لكون سعر صرف اللاير السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي، فال ت  اللاير السعودي والدوالر األمريكي.

 األمريكي مخاطر عمالت هامة.
 

 مخاطر أسعار العمولة
ار تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسع

العائمة الشركة لمخاطر أسعار العمولة الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات العمولة في السوق.  تعرض األدوات المالية ذات األسعار 
 المالية بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطر القيمة العادلة للعمولة.

 

ض الشركة لمخاطر أسعار العموالت على بعض الودائع القصيرة األجل والودائع ألجل واالستثمارات المحتفظ بها بغرض  المتاجرة وتتعرَّ
 واالستثمارات المتاحة للبيع. وتعمل الشركة على الحد من مخاطر أسعار العمولة بمراقبة التغيرات في أسعار العمولة.

 

يوضح الجدول أدناه حساسية قائمة الدخل الشامل للمساهمين إلى التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العمولة مع ثبات كافة المتغيرات 
 األخرى.

 

ل حساسية قائمة الدخل الشامل للمساهمين في تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائدة على دخل الشركة للسنة وذلك على أساس تتمث
 ديسمبر: 31والمطلوبات المالية المحتفظ بها  كما في  الموجودات

 الدخل قائمة األثر على  التغير في نقاط األساس 

   
0202 ±25 ±6419781 

   

2415 ±25 ±5520425 

 
 مخاطر أسعار السوق

أسعار إن مخاطر أسعار السوق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات في 
ناتجة عن عوامل خاصة بهذه األداة السوق )بخالف تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العملة(، سواء كانت هذه التغيرات 

 المالية أو بالجهة المصدرة لها أو بأي عوامل أخرى مؤثرة في كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق.
 

سهم وتعمل الشركة على الحد من مخاطر أسعار السوق من خالل االحتفاظ بمحافظ استثمارية متنوعة وبمراقبة التطورات التي تطرأ على األ
 المتداولة في السوق. والشركة ليس لديها مخاطر جوهرية متعلقة بأسعار السوق.

 
 مخاطر أسعار األسهم

 .وتدير لجنة االستثمارات مخاطر أسعار األسهم. تنشأ مخاطر أسعار األسهم من التغيرات التي تطرأ على القيم العادلة الستثمارات األسهم

 2424ديسمبر  31وفيما يلي التأثير على قائمة الدخل نتيجة التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها بغرض الُمتاَجرة كما في 
 :نظًرا للتغيُّر المحتمل المعقول في أسعار األسهم، مع ثبات كافة المتغيرات األخرى

     
 2424 2415 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين عمليات المساهمين عمليات التأمين التغير في سعر أسهم حقوق الملكية
     

+5 659915622 355335459 5,200,147 7,015,111 
     

-5 (659915622)  (355335459)  (5,200,147) (7,015,111) 
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 (يتبع) إدارة المخاطر .15

 مخاطر االئتمانهـ( 

وبالنسبة لكافة فئات . تتمثل مخاطر االئتمان في إخفاق أحد طرفي األداة المالية في الوفـاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف اآلخر
المالية المملوكة للشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى التي تتعرض لها الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة  موجوداتال

 .ز الماليالمرك

 :فيما يلي بيان بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة

  تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر االئتمان الخاصة بها فيما يتعلق بالعمالء من خالل اتباع سياسة مراقبة االئتمان الخاصة بالشركة
مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة. تقدر اإلدارة مخصصات انخفاض  ومراقبة الذمم المدينة القائمة على أساس

القيمة المحددة في حالة من خالل أساس الحالة. باإلضافة إلى المخصصات المحددة ، تقوم الشركة أيًضا بتكوين مخصص إضافي 
لمدينة للعالوة. تدخل الشركة فقط في عقود التأمين وإعادة للمحفظة ، يتم تقديره على أساس جماعي ، بناًء على لمحة العمرية للذمم ا

التأمين مع أطراف ثالثة معترف بها ذات جدارة ائتمانية. تتمثل سياسة الشركة في أن جميع العمالء الذين يرغبون في التداول بشروط 
المدينة من عقود التأمين وإعادة التأمين على  االئتمان يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى ذلك ، تتم مراقبة الذمم

 أساس مستمر من أجل تقليل تعرض الشركة للديون المعدومة.

 .ُتدار المحفظة االستثمارية للشركة من قبل لجنة ادارة االستثمار وذلك طبقاً للسياسة االستثمارية المعتمدة من لجنة االستثمار 

 المالية األخرى، تقوم الشركة بالتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي قوي  موجوداتلفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن ا
 وتصنيفات ائتمانية جيدة.

 داخل الشركة ال يوجد تركز هام لمخاطر االئتمان. 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:
 

 المجموع المساهمينعمليات  عمليات التأمين 

 0202 2415 0202 2415 0202 2415 
 505,155,000 531,393,246 14,510,551 92,169,663 50,550,021 39,624,459 نقد وما في حكمه

 571,005,447 564,348,136 571,005,447 99,951,966 - 61,333,159 ودائع ألجل

استثمارات محتفظ بها بغرض 
 21,501,121 595,245,469 50,127,171 25,132,551 70,057,110 49,591,354 المتاجرة

 5,271,040 5,936,938 5,271,040 5,936,938 - - استثمارات متاحة للبيع

، أقساط وأرصدة تأمين مدينة

 501,511,211 534,989,395 - - 501,511,211 534,989,395  صافي

حصة معيدي التأمين من 

 74,514,170 45,818,295 - - 74,514,170 45,818,295  قائمةمطالبات 

 57,115,010 53,539,935 55,547,121 9,824,469 1,025,511 3,634,246 أخرى موجودات

 10,000,000 69,999,999 10,000,000 69,999,999 - - وديعة نظامية

إيرادات مستَحقة عن وديعة 
 5,051,051 6,652,649 - - نظامية

 

6,652,649 

 

5,051,051 

  684,853,323 174,210,010 695,993,552 141,145,504 131,959,483 550,107,514 

       

يقدم الجدول أدناه معلومات بشأن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل تصنيف الموجودات وفًقا للتصنيف االئتماني لألطراف 
)وفًقا لتصنيفات  -BBBإلى  AAAالمقابلة للشركة. تشير تصنيفات درجة االستثمار إلى شركات تتمتع بمتصنيفات ائتمانية مرتفعة من 

)وفًقا لتصنيفات وكالة موديز(. تعتبر التصنيفات التي تقل عن الحد المذكور  Baa3إلى  AAAT( و / أو من وكالة ستاندرز أند بورز
 غير مصنفة.

     

 0202 2415 0202 2415 

 غير مصنف درجة اإلستثمار 
 - - 505,155,000 531,393,246 نقد وما في حكمه

 501,511,211 534,989,395 - -  ، صافيمدينةتأمين أقساط 

 74,514,170 45,818,295 - -  قائمةحصة معيدي التأمين من مطالبات 

 - - 20،170،441 593,133,193 ستثمارات إ

 - - 571,005,447 564,348,136 ودائع ألجل

 500,052 45,386 57،041،105 53,993,689 ذمم مدينة أخرى

 - - 10,000,000 69,999,999 وديعة نظامية

 - - 5,051,051 6,652,649 عن وديعة نظاميةإيرادات مستَحقة 

  399,969,659 745,501,510 532,885,624 572,500,222 
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 (يتبع) إدارة المخاطر .15

 (يتبع) مخاطر االئتمانهـ( 
 مخاطر السيولة

للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية. وقد تنشأ مخاطر تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة للصعوبة في توفير األموال 
ة السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ ُيقارب قيمته العادلة. تتم مراقبة متطلبات السيولة شهرًيا، وتقوم اإلدار

تثمر جزء كبير من أموال الشركة في ودائع ألجل واستثمارات متاحة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها. يس
 للبيع واستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة.

 
 تواريخ االستحقاق

والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس االلتزامات التعاقدية غير  موجوداتيلخص الجدول التالي تواريخ استحقاق ال
 المخصومة المتوقعة المتبقية:

    

 

 حتى سنة
 واحدة

أكثر من سنة 
 اإلجمالي واحدة

 0202 الموجودات المالية لعمليات التأمين

 39,624,459 - 39,624,459 نقد وما في حكمه

 61,333,159 - 61,333,159 ودائع ألجل

 49,591,354 - 49,591,354 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

 534,989,395 55,435,112 563,199,631 أقساط وأرصدة تأمين مدينة 

 45,818,295 - 45,818,295 قائمةحصة معيدي التأمين من مطالبات 

 3,634,246 - 3,634,246 موجودات أخرى

 633,341,855 55,435,112 684,853,323 

    
 
   

 

 حتى سنة
 واحدة

أكثر من سنة 
 اإلجمالي واحدة

 2415 الموجودات المالية لعمليات التأمين

 50،550،021 - 50،550،021 نقد وما في حكمه

 70,057,110 - 70,057,110 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

 501,511,211 - 501,511,211 أقساط وأرصدة تأمين مدينة 

 74,514,170 - 74,514,170 قائمةحصة معيدي التأمين من مطالبات 

َدة غير مبلغ عنها  70,112,102 - 70,112,102 حصة معيدي التأمين من مطالبات ُمَتَكبَّ

 1,025,511 - 1,025,511 موجودات أخرى

 141,554,112 - 141,554,112 

    
 
   

 

 حتى سنة
 واحدة

أكثر من سنة 
 اإلجمالي واحدة

 0202 للمساهمينالموجودات المالية 

 92,169,663 - 92,169,663 نقد وما في حكمه

 99,951,966 - 99,951,966 ودائع ألجل

 5,936,938 - 5,936,938 استثمارات متاحة للبيع

 25,132,551 - 25,132,551 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

 9,824,469 - 9,824,469 موجودات أخرى

 69,999,999 - 69,999,999 وديعة نظامية

 6,652,649 - 6,652,649 إيرادات مستَحقة عن وديعة نظامية

 695,993,552 - 695,993,552 
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 (يتبع) إدارة المخاطر .15

 (يتبع) مخاطر االئتمانهـ( 
 (يتبع)تواريخ االستحقاق

   

 

 حتى سنة
 واحدة

من سنة أكثر 
 اإلجمالي واحدة

 2415 للمساهمينالموجودات المالية 

 14,510,551 - 14,510،551 نقد وما في حكمه

 571,005,447 - 571,005,447 ودائع ألجل

 5,271,040 - 5,271,040 استثمارات متاحة للبيع

  50,127,171 -  50,127,171 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

 55,547,121 - 55,547,121 موجودات أخرى

 10,000,000 - 10,000,000 وديعة نظامية

 5,051,051 - 5,051,051 إيرادات مستَحقة عن وديعة نظامية

 141,145,504 - 141,145,504 

   

 

 حتى سنة
 واحدة

أكثر من سنة 
 اإلجمالي واحدة

 0202 المالية لعمليات التأمين المطلوبات

 15,691,922  - 15,691,922   القائمةإجمالي المطالبات 

َدة غير مبلغ عنها   45,834,433  - 45,834,433  مطالبات ُمَتَكبَّ

 82,938,999 - 82,938,999 أرصدة إعادة تأمين دائنة

 64,139,252 - 64,139,252 ذمم دائنة

 52,239,538 - 52,239,538 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 1,991,589 - 1,991,589 توزيعات فائض مستحقة

 661,393,642 - 661,393,642 

    
    للمساهمينالمالية  المطلوبات

 3,433,335 - 3,433,335 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 6,652,649 - 6,652,649 الدفعمستَحقة عمولة إيرادات 

 1,293,189 - 1,293,189 

    

 

 حتى سنة
 واحدة

أكثر من سنة 
 اإلجمالي واحدة

 2415 المالية لعمليات التأمين المطلوبات

 12,001,152 - 12,001,152  القائمةإجمالي المطالبات 

َدة غير مبلغ عنها   50,114,404 - 50,114,404 مطالبات ُمَتَكبَّ

 11,004,110 - 11,004,110 أرصدة إعادة تأمين دائنة

 11,511,515 - 11,511,515 ذمم دائنة

 0,515,151 - 0,515,151 مستحقة ومطلوبات أخرىمصاريف 

 2,501,145 - 2,501,145 توزيعات فائض مستحقة

 155,271,011 - 155,271,011 

    

    للمساهمينالمالية  المطلوبات

 7,112,120 - 7,112,120 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 5,051,051 - 5,051,051 الدفعمستَحقة عمولة إيرادات 

 5,101,750 - 5,101,750 

    

 هيكل السيولة

ال يوجد مطلوبات مالية بتاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية المخصومة وجميعها مستحقة السداد وفًقا لألساس 
 .المذكور أعاله
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 (يتبع) إدارة المخاطر .15

 التشغيل مخاطر و( 

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة كبيرة من األسباب المرتبطة باإلجراءات 
امل والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة داخلًيا بالشركة أو خارجًيا لدى مقدمي الخدمات للشركة، وكذلك الناشئة من عو

مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات النظامية والتنظيمية والمعايير المقبولة  خارجية غير
 .وتنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة. عموًما لسلوكيات إدارة االستثمارات

حد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعتها مع يتمثل هدف الشركة في إدارة مخاطر التشغيل من أجل تحقيق التوازن بين ال
وتقع المسؤولية الرئيسية بشأن تطوير وتطبيق الضوابط ورقابة مخاطر . تحقيق هدفها االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين

 :اط التاليةوتشمل هذه المسؤولية إجراءات الرقابة والضوابط في النق. التشغيل على عاتق مجلس اإلدارة

 
 ،متطلبات الفصل المناسب للواجبات بين المهام واألدوار والمسؤوليات المختلفة 
 ،متطلبات تسوية ومراقبة المعامالت 
 ،االلتزام بالمتطلبات القانونية والنظامية األخرى 
 ،توثيق الضوابط واإلجراءات 
 ة الضوابط وإجراءات التعامل مع المخاطر التي يتم تحديدها،متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها ومدى كفاي 
 ،المعايير األخالقية والتجارية 
 سياسات وإجراءات الحد من المخاطر. 

 
 

 
 ( مخاطر اإلطار التنظيمي ز

هذه اللوائح ال تنص فقط على الموافقة على األنشطة  .تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية المحلية في المملكة العربية السعودية
السداد واإلعسار من جانب شركات  التعثر فيومراقبتها ولكنها تفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر 

 .التأمين وتمكينها من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند ظهورها
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   إضافيةمعلومات  .16

 ليات المساهمين على النحو التالي:وفقًا لالئحة التنفيذية، تم االفصاح عن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية كل على حدة لعمليات التأمين وعم
 

 1052ديسمبر  75  6969ديسمبر  35 قائمة المركز المالي  أ( 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين  اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 505,155,000 14,510,551 50,550,021   531,393,246   92,169,663   39,624,459  نقد وما في حكمه

 501,511,211 - 501,511,211   534,989,395     -   534,989,395  صافي -أقساط وأرصدة تأمين مدينة 

 41,521,042 - 41,521,042   599,923,949     -   599,923,949  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 74,514,170 - 74,514,170   45,818,295     -   45,818,295  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 70,112,102 - 70,112,102   69,364,134     -   69,364,134  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  

 5,717,144 - 5,717,144   1,239,498     -   1,239,498  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 21,501,121 50,127,171 70,057,110  595,245,469 25,132,551 49,591,354 متاجرةال بغرض استثمارات محتفظ بها

 5،271،040 5،271،040 -  5,936,938 5,936,938 - استثمارات متاحة للبيع

 51,057,112 57,717,727 7,550,151   51,391,389   59,698,685   1,583,198  وموجودات أخرى مصروفات مدفوعة مقدما

 571,005,447 571,005,447 -  564,348,136 99,951,966  61,333,159 ودائع ألجل

 502,571 - 502,571  992,445    -   992,445 ممتلكات ومعدات

 1,551,222 - 1,551,222  5,938,499 - 5,938,499 أصول حق اإلستخدام

 422,202 - 422,202  133,959 - 133,959 موجودات غير ملموسة

 17,441,450 17,441,450 -  43,334,319 43,334,319 - الشهرة

 10,000,000 10,000,000 -  69,999,999 69,999,999 - وديعة نظامية

 5,051,051 5,051,051 -  6,652,649 6,652,649 - عمولة وديعة نظامية مستحقة إيرادات

 71,110,755 10,207,211 7,711,712  46,369,816 46,369,816 - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

 455,025,510 714,511,511 711,714,111  896,294,234 333,936,139 464,236,594 مجموع الموجودات

 (71,110,755) (10,207,211) (7,711,712)  (46,369,816) (46,369,816) - يخصم: استبعاد العمليات المشتركة

 142,117,177 750,110,551 715,017,044  319,883,866 331,655,358 464,236,594 مجموع الموجودات حسب قائمة المركز المالي 
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 (يتبع) إضافيةمعلومات  .16
 

 1052ديسمبر  75  6969ديسمبر  35 (يتبع) قائمة المركز المالي أ( 

 اإلجمالي المساهمينعمليات  عمليات التأمين  اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 11,511,515 - 11,511,515  64,139,252 - 64,139,252 ذمم دائنة

 55,251,251 7,112,120 0,515,151  69,552,429 3,433,335 52,239,538 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 1,525,155 - 1,525,155  5,558,224 - 5,558,224 إلتزامات عقود اإليجار

 2,501,145 - 2,501,145   1,991,589  -  1,991,589  مستحقةتوزيعات فائض 

 11,004,110 - 11,004,110   82,938,999  -  82,938,999  أرصدة معيدي التأمين الدائنة

 505,014,215 - 505,014,215   539,833,923  -  539,833,923  اقساط تأمين غير مكتسبة

 0,055,012 - 0,055,012   8,349,289  -  8,349,289  المكتسبةإيراد عموالت معيدي التأمين غير 
 12,001,152 - 12,001,152   15,691,922  -  15,691,922  المطالبات القائمة

 50,114,404 - 50,114,404   45,834,433  -  45,834,433  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 7,000,115 - 7,000,115   1,269,558  -  1,269,558  إحتياطيات أقساط تأمين إضافية

 5,005,011 - 5,005,011   3,886,139  -  3,886,139  احتياطيات فنية أخرى

 0,150,470 - 0,150,470   9,332,939  -  9,332,939  نهاية الخدمة اتتعويض

 51,505,521 51,505,521 -   59,132,332   59,132,332     -  مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 5,051,051 5,051,051 -   6,652,649   6,652,649     -  إلى  "ساما" إيرادات عمولة وديعة نظامية مستَحقة الدفع

 71,110,755 7,711,712 10,207,211   46,369,816     -   46,369,816  عمليات التأمينو مبالغ مستحقة إلى عمليات المساهمين

 725,717,504 15,502,055 711,157,471   416,482,339   61,639,352   463,612,914  مجموع المطلوبات

 (71,110,755) (7,711,712)  (10,207,211)  (46,369,816) - (46,369,816) : استبعاد العمليات المشتركةيخصم

 752,025,141 15,405,501 774,702,411  499,321,158 61,639,352 384,131,696 مجموع المطلوبات حسب قائمة المركز المالي 

        
        الملكيةحقوق 

 100,000,000 100,000,000 -   699,999,999   699,999,999     -  رأس المال
 71,174,155 71,174,155 -   38,491,648   38,491,648     -  إحتياطي نظامي

 02,241,155 02,241,155 -   554,693,991   554,693,991     -  أرباح مبقاة
 (5,011,705) - (5,011,705)  (6,183,949) - (6,183,949)  نهاية الخدمةتعويضات إحتياطي إعادة قياس 

 710,514,215 711,151,111 (5,011,705)  319,558,394 316,396,613 (6,183,949) الملكيةمجموع حقوق 
 142,117,177 711,522,441 775,117,115  319,883,866 333,936,129 385,915,613 الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

        



 شركة ْتشب العربية للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية

 0202 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

 

- 54 - 
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 1052ديسمبر   75للسنة المنتهية في   6969ديسمبر  35للسنة المنتهية في    الدخلقائمة ( ب

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين  اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

        إيرادات

 150,117,155 - 150,117,155  634,223,913 - 634,223,913 إجمالي أقساط تأمين مكتتبة

  -    -  : أقساط إعادة التأمين المسندةيخصم

 (1,715,015) - (1,715,015)  (8,932,444) - (8,932,444) محلية     

 (552,515,111) - (552,515,111)  (533,592,833) - (533,592,833) أجنبية    

 (7,454,170) - (7,454,170)  (4,999,868) - (4,999,868) مصاريف فائض الخسارة

 00,175,551 - 00,175,551  89,338,948 - 89,338,948 صافي أقساط التأمين المكتتبة

 (17,417,011) - (17,417,011)  (69,892,992) - (69,892,992) المكتسبةالتغيرات في أقساط التأمين غير 

 11,514,502 - 11,514,502  61,823,925 - 61,823,925 التغيرات في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  

 04,172,105 - 04,172,105  81,499,993 - 81,499,993 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 11,155,020 - 11,155,020  66,923,935 - 66,923,935 إيرادات عموالت معيدي التأمين

 502,151,742 - 502,151,742  598,323,934 - 598,323,934 اإليرادات صافي

        تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  

 (57,555,505) - (57,555,505)  (39,432,921) - (39,432,921) إجمالي المطالبات المدفوعة

 (1,105,111) - (1,105,111)  (6,386,993) - (6,386,993) مصاريف متكبدة متعلقة بمطالبات

 10,215,002 - 10,215,002  53,862,539 - 53,862,539 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 (75,055,751) - (75,055,751)  (68,436,959) - (68,436,959) المدفوعةوالمزايا األخرى صافي المطالبات 

 (5,005,127) - (5,005,127)  (6,693,343) - (6,693,343) التغيرات في المطالبات القائمة

 1,415,005 - 1,415,005  4,295,413 - 4,295,413 التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة  

 2,154,051 - 2,154,051  52,393,639 - 52,393,639 المبلغ عنهاالتغيرات في المطالبات المتكبدة غير 

 (1,120,542) - (1,120,542)  (8,991,931) - (8,991,931) غير المبلغ عنها   التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 

 (70,151,102) - (70,151,102)  (58,142,138) - (58,142,138) المتكبدةوالمزايا األخرى صافي المطالبات 

 (1,412,150) - (1,412,150)  (6,149,433) - (6,149,433) إحتياطيات أقساط تأمين إضافية

 1,115,570 - 1,115,570  (6,985,431) - (6,985,431) إحتياطيات فنية أخرى

 (51,212,242) - (51,212,242)  (51,985,966) - (51,985,966) وثائق تأميناكتتاب تكاليف 

 (1,011,411) - (1,011,411)  (3,894,156) - (3,894,156) مصاريف إكتتاب أخرى

 (10,455,550) - (10,455,550)  (43,944,929) - (43,944,929) تكاليف ومصاريف اإلكتتاب  مجموع 

 10,270,012 - 10,270,012  21,366,934 - 21,366,934 صافي دخل اإلكتتاب
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 1052ديسمبر   75للسنة المنتهية في   6969ديسمبر  35للسنة المنتهية في  (يتبع)  الدخلقائمة ( ب

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين  اإلجمالي المساهمينعمليات  عمليات التأمين 

        / إيرادات تشغيلية أخرى )مصاريف(
 (1,541,111) - (1,541,111)  6,429,959 - 6,429,959 ديون مشكوك في تحصيلهارد / )مخصص( اإلنخفاض في قيمة 

 (74,141,515) (5,175,511) (71,071,552)  (49,513,131) (1,385,952) (34,332,159) مصاريف عمومية وإدارية

 2,155,772 4,555,211 1,152,747  3,144,825 1,899,163 5,344,334 إيرادات توزيعات أرباح وفوائد وعموالت

 101,017 551,554 00,701  (633,898) (536,986) (595,852) إستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  أرباح محققة من  )خسائر(

 1,411,012 5,155,110 5,041,112  5,289,359 5,993,613 196,922 محققة من بيع إستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  غير أرباح 

 1,515,511 - 1,515,511  4,529,439 - 4,529,439 إيرادات أخرى

 (15,510,471) 7,101,544 (10,017,755)  (64,153,994) 984,286 (61,196,182) التشغيلية األخرى  اإليرادات  (المصاريف)مجموع 

 75,720,025 7,101,544 71,555,550  49,894,539 984,286 39,859,488 قبل تخصيص الفائض والزكاة وضريبة الدخل الدخل

 - 10,207,211 (10,207,211)  - 31,833,139 (31,833,139) فائض محول الى المساهمين

 75,720,025 71,501,517 7,155,551  49,894,539 32,866,665 3,985,949 الزكاة وضريبة الدخلقبل  للسنةالدخل صافي 

 (255,215) (255,215) -  (4,192,891) (4,192,891) -  زكاة

 (5,005,510) (5,005,510) -  (5,933,469) (5,933,469) -  ضريبة الدخل

 71,551,220 12,715,170 7,155,551  34,629,932 39,683,983 3,985,949 الى المساهمين صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تحويل الفائض

  10,000,000    69,999,999  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

  5414    5515  للسنةربحية السهم 
        

 
 1052ديسمبر   75للسنة المنتهية في   6969ديسمبر  35للسنة المنتهية في    الشامل الدخلقائمة ( ج

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين  اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 71,551,220 12,715,170 7,155,551  34,629,932 39,683,983 3,985,949 صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تحويل الفائض الى المساهمين

        

        

 (211,271) - (211,271)  (333,244) - (333,244) الشامل  إعادة تصنيفها إلى قائمة الدخللن يتم بنود 

 75,150,051 12,715,170 1,111,150  33,136,696 39,683,983 3,644,391 للسنة الدخل الشامل اآلخر
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 1052ديسمبر  75  6969ديسمبر  35 التدفقات النقديةقائمة ( د

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين  اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 75,720,025 71,501,517 7,155,551  49,894,539   32,866,665   3,985,949   للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل  الدخلصافي 

        : عنتعديالت 

 107,020 - 107,020  663,335 - 663,335 إستهالك ممتلكات ومعدات

 5,040,500  5,040,500  5,938,199 - 5,938,199 إستهالك موجودات حق اإلستخدام

 117,274 - 117,274  626,939  - 626,939  إطفاء موجودات غير ملموسة

 (05,550) - (05,550)  (81,339)  - (81,339)  الربح من بيع ممتلكات ومعدات

 1,541,111 - 1,541,111  (6,429,959)  - (6,429,959)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها)رد( / 

 (1,411,012) (5,155,110) (5,041,112)  (5,289,359)  (5,993,613)  (196,922) محتفظ بها بغرض المتاجرة إستثماراتمن غير محققة خسائر / )أرباح( 

 (101,017) (551,554) (00,701)  633,898  536,986  595,852  إستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة عن استبعادمحققة / أرباح  (خسائر)

 01,507 - 01,507  41,432  - 41,432  فائدة على إلتزامات عقود اإليجار 

 5,714,502 - 5,714,502  5,454,549  - 5,454,549  نهاية الخدمة اتمخصص تعويض

  3,929,692  31,813,919  39,853,342  4,127,420 70,110,711 74,251,551 

        التغيرات في:

 (71,241,110) - (71,241,110)  (39,321,939)  - (39,321,939)  أقساط وأرصدة تأمين مدينة

 (11,514,502) - (11,514,502)  (61,823,925)  - (61,823,925)  حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

 (1,415,005) - (1,415,005)  (4,295,413)  - (4,295,413)  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

 1,120,542 - 1,120,542  8,991,931  - 8,991,931  متكبدة غير مبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من مطالبات 

 (5,050,721) - (5,050,721)  (392,865)  - (392,865)  وثائق تأمين مؤجلةاكتتاب تكاليف 

 (5,551,151) (5,112,502) 757,745  5,413,829  3,531,556  (5,233,616)  وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدماً 

 1,545,174 - 1,545,174  6,393,411  - 6,393,411  ذمم دائنة

 1,521,504 411,000 5,010,504  8,525,111  43,833  8,553,366  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 11,255,101 - 11,255,101  65,635,445  - 65,635,445  أرصدة إعادة تأمين

 17,417,011 - 17,417,011  69,892,992  - 69,892,992  أقساط تأمين غير مكتسبة

 5,415,541 - 5,415,541  (155,589)  - (155,589)  إيراد عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 5,005,127 - 5,005,127  6,693,343  - 6,693,343  المطالبات القائمة

 (2,154,051) - (2,154,051)  (52,393,639)  - (52,393,639)  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 1,412,150 - 1,412,150  6,149,433  - 6,149,433  إحتياطيات أقساط تأمين إضافية

 (1,115,570) - (1,115,570)  6,985,431  - 6,985,431  فنية أخرىإحتياطيات 

 75,154,110 12,451,444 5,210,045  49,116,629  39,939,991  5,156,634  النقد الناتج من العمليات

 (425,575) - (425,575)  (8,525,449)  - (8,525,449)  توزيع فائض إلى حملة وثائق تأمين

 (1,141,111) (1,141,111) -  (3,498,294)  (3,498,294)     -  زكاة وضريبة دخل مدفوعة

 (5,054,212) - (5,054,212)  (5,661,131)  - (5,661,131)  نهاية الخدمة مدفوع اتتعويض

 12,771,511 15,111,755 1,025,445  63,222,299  31,145,395  (3,834,395)  األنشطة التشغيليةلناتج من )المستخدم في( / اصافي النقد 
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 (يتبع) إضافيةمعلومات  .16
 

 1052ديسمبر  75  6969ديسمبر  35 (يتبع) التدفقات النقديةقائمة ( د

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين  اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

        يةاإلستثماراألنشطة التدفقات النقدية من 

 (75,521,115) (17,450,550) (55,170,555)  (62,399,469)  (51,568,112)  (55,225,833)  شراء إستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

 11,707,505 57,412,574 50,157,211  63,555,553  53,919,848  59,929,629  ستبعاد إستثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرةإمن  المتحصل

 (51,151,041( (51,151,041( -  3,333,645  33,922,315  (61,333,159)  إضافات لودائع طويلة األجلإستبعاد / 

 05,550 - 05,550  81,339  - 81,339  ممتلكات ومعداتبيع المتحصل من 

 (105,524) - (105,524)  (145,938)  - (145,938)  ممتلكات ومعدات شراء

 (717,575) - (717,575)  - - - شراء موجودات غير ملموسة

 (11,045,150) (11,107,015) (5,110,515)  3,198,625  39,989,943  (63,399,386)  المستخدم في األنشطة اإلستثماريةالنقد صافي 

        

        يةالتمويلاألنشطة التدفقات النقدية من 

 (5,511,114) - (5,511,114)  (5,566,663)  - (5,566,663)  عقود اإليجار  اتدفعات بموجب إلتزام

 - 51,570,502 (51,570,502)  -  (53,852,882)  53,852,882  أرصدة العمليات المشتركة

(21،240) 21,240   -  (3,364,349)  3,364,349  مطلوب إلى / من عمليات المساهمين / عمليات التأمين  - 

 (5,511,114) 51,077,155 (54,555,170)  (5,566,663)  (53,545,631)  52,959,998  األنشطة التمويلية/ الناتج من  (المستخدم في)صافي النقد 

        

 (75,052,755) (15,714,142) (51,575,071)  39,546,234  49,389,599  (59,642,431)  في النقد وما في حكمهالزيادة /  )النقص(صافي 

 515,550,752 10,114,527 47,011,411  591,215,998  43,549,554  18,159,894  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 505,155,000 14,510,551 50,550,021  531,393,246  92,169,663  39,624,459    ديسمبر 13النقد وما في حكمه في 

        

        معامالت غير نقدية:

 (211,271) - (211,271)  (333,244) - (333,244) إعادة قباس إحتياطي التزام المنافع المحددة

 7,175,122 - 7,175,122  - - - أصول حق اإلستخدام
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 39 -تأثير كوفيد  .33

"( على أنه جائحة اعترافا 15 – أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا المستجد )"كوفيد، 2424مارس  11في 
 بانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية

على وجه . اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية السعودية
وحظر التجول على مستوى  وفرض عمليات الغلقالخصوص إغالق الحدود، وأصدرت المبادئ التوجيهية للتباعد االجتماعي 

 .المملكة

في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من  15 –نتشار فيروس كوفيد استجابة إل
استباقي واتخذت بشكل رها على عملياتها ااعية واالقتصادية في تلك األسواق، وقامت إدارة الشركة بتقييم أثتعطيل لألنشطة االجتم

 الوقائية لضمان:العمليات و والتدابيرسلسلة من اإلجراءات االستباقية 

 
 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل  -

 ومحافظ على سالمتها.استمرارية األعمال في جميع أنحاء المملكة وضمان أنها محمية  -

كما هو موضح أدناه. كما هو الحال مع أي تقدير ، فإن  أعمال المركبات قطاعفي  15 -كوفيد  لجائحةالرئيسي  يظهر التأثير
لجائحة، وبالتالي، قد تكون اوك المحيطة بمدة وشدة التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بأحكام مهمة وتطور سريع للوضع والشك

هذه البيئة االقتصادية هو تقديري ، وسوف تستمر الشركة في إعادة ل األثر غير المؤكدالنتائج الفعلية مختلفة عن تلك المتوقعة. إن 
 واألثر المرتبط بها بشكل منتظم. موقفهاتقييم 

 
 لسياراتقطاع ااحتياطيات فنية ل

إلى جميع شركات التأمين في  2424مايو  2)"التعميم"( بتاريخ  125رقم التعميم "ساما" ، أصدرت 15 -استجابة لجائحة كوفيد 
تأمين  وثائقالمملكة العربية السعودية. من بين أمور أخرى، أصدر التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع 

ة لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق تأمين التجزئة التجزئة على المركبات الحالي
 بة في غضون شهر واحد من هذا التعميم.تالمركبات المكتعلى الجديدة 

فترة لقسط على مدى اإكتساب تساب حلتعميم أعاله، يتم ابحسب ادرة دالصوبالتجزئة  تامين المركبات الجديدة المباعةبالنسبة لوثائق 
 للسنة ( يعتبر غير جوهري بحسب اإلدارة وذلكشهًرا 14)أي فترة التغطية إحتساب إكتساب القسط على مدى أثر حيث أن شهًرا  12

 والفترات الالحقة. 2424 ديسمبر 31المنتهية في 

المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها  باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المطلوباتأجرت الشركة اختبار كفاية 
ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  4052بمبلغ  يةإضافأقساط أعمال المركبات وسجلت احتياطي  لقطاعبمستوى إجمالي 

2424. 
 

 المالية الموجوداتعلى  39-تأثير كوفيد 
 المالية  الموجودات

لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن  15 - قامت الشركة بإجراء تقييم وفًقا لسياستها المحاسبية بسبب جائحة كوفيد
المالية قد انخفضت قيمته. وتشمل هذه العوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة  الموجوداتالموجودات المالية أو مجموعة من 

أخرى،  ةماليهيكلة إعادة سيدخل في قصير أو التأخر في السداد، واحتمال إفالس المصدر أو المدين أو للمصدرين أو المدينين ، أو الت
، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض  كإستثمارات متاحة للبيعوما إلى ذلك. في حالة األسهم المصنفة 

 ة أقل من تكلفتها. في القيمة العادلة للموجودات المالي جوهري ومستمر
 

للسنة لم يكن له أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المبلغ عنها  15 - بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد
 . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.2424ديسمبر  31في  ةالمنتهي

 
 

 أحداث بعد تاريخ التقرير .38
 هذه القوائم المالية. حولالتي تتطلب تعديالت / إفصاح  إعتماد القوائم الماليةبين نهاية العام وتاريخ  جوهريةلم تكن هناك أحداث 
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 أرقام المقارنة .39

 كما يلي: الحالية الفترةبما يتماشى مع عرض المقارنة تصنيف أرقام  ِعيدَ أُ 

 

    
 بعد التعديل تأثيرالتعديالت كما ظهر سابقاً  0239ديسمبر  13قائمة المركز المالي كما في 

 5899314 (201560555) 202460133 ممتلكات ومعدات
 093569999 201560555 - أصول حق اإلستخدام

 3399549934 (201550455) 1401540365 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 093959455 201550455 - إلتزام عقود اإليجار

    
 

  اعتماد القوائم المالية .49
  .م  1015مارس  50هـ الموافق 5111شعبان  5 مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد القوائم المالية من قبل
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