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 التنظيم و األنشطة الرئيسية  -1

شركة مالذ للتأمين التعاوني )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست في مدينة الرياض بالمملكة العربية 

 2007ابريل  9هـ الموافق 1428ربيع األول  21، وتم تسجيلها بتاريخ 60السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/

. إن عنوان المركز الرئيسي للشركة هو طريق األمير محمد بن 1010231787بموجب السجل التجاري رقم 

 ، المملكة العربية السعودية.11625، الرياض 99763عبدالعزيز، ص ب 

في  التأمين والخدمات التابعة حسب النظام األساسي للشركة واألنظمة المتبعة أعمالإن أهداف الشركة هي ممارسة 

 المملكة العربية السعودية.
 

 أسس اإلعداد  -2

 أسس القياس و اإلعداد  (أ

المعتمدة في المملكة العربية  (”IFRS“)الدولية إلعداد التقارير المالية  للمعاييروفقًا تم إعداد القوائم المالية للشركة 

للمحاسبين القانونيين  السعودية وغيرها من المعايير وغيرها من التصريحات الصادرة عن الهيئة السعودية

"(SOCPA يشار إليها مجتمعة باسم "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على النحو المعتمد في المملكة العربية( )"

 السعودية"( .

رات المتاحة ، باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمايخيةرلتاالتکلفة دأ اإلستمرارية وامبس ساألمالية علی ا القوائمداد عم إت

ال يتم عرض قائمة المركز المالي للشركة . نهاية الخدمة للموظفين  أةمكاف اللتزاماتالقياس بالقيمة الحالية ، و للبيع

: متداولةباستخدام تصنيف متداول / وغير متداول. مع ذلك فإن األرصدة التالية بشكل عام تم تصنيفها كأرصدة غير 

المستحق من  الدخل ، ممتلكات ومعدات، وديعة نظامية ،ات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق إستثمارإستثمارات متاحة للبيع،

سيتم تصنيف جميع بنود  . السعودي للبنك المركزيدخل العموالت المستحقة ، و مكافأة نهاية الخدمة الوديعة النظامية، 

 . على أنها متداولة  القوائم المالية األخرى بشكل عام

 

ظمة التأمين في المملكة العربية السعودية، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية منفصلة لعمليات التأمين حسب متطلبات أن

ً لذلك ) ايضاح  واإليرادات  األصول وااللتزامات( . يتم تسجيل  26وعمليات المساهمين وتعرض القوائم المالية وفقا

أسس توزيع مصاريف العمليات واعتماد قة. يتم تحديد والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية ذات العال

 مجلس اإلدارة. والمشتركة من قبل اإلدارة 

 

إن قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل و الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين ولعمليات المساهمين 

كمعلومات مالية تكميلية لإللتزام بالمتطلبات التوجيهية  من القوائم المالية تم اإلبالغ عنها 26المعروضة في ايضاح 

 وهي غير مطلوبة بموجب معايير التقارير المالية الدولية  البنك المركزي السعوديوالالئحة التنفيذية الصادرة من قبل 

والمصروفات  واإليرادات األصول و االلتزاماتالفصل الواضح بين  للبنك المركزي السعوديتلزم الالئحة التنفيذية 

لعمليات التأمين وعمليات المساهمين. وفقًا لذلك ، فإن قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وقائمة الدخل الشامل اآلخر، 

األصول وقائمة التدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين على النحو المشار إليه أعاله ، ال تعكس سوى 

 .اإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر الشاملة للعمليات المعنيةو و االلتزامات
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 أسس اإلعداد ) تتمه ( -2

 أسس القياس و اإلعداد ) تتمه ( (أ

عند إعداد المعلومات المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم دمج وتجميع األرصدة 

مليات التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. ويتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت والمعامالت الخاصة بع

واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المتبعة لعمليات التأمين وعمليات 

 لظروف المماثلة.المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ا

 

 العملة الوظيفية و عملة العرض  (ب

 تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة. 

 

 السنة المالية جـ( 

 ديسمبر .  31تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 

 

 المهمة( التقديرات المحاسبية و اإلفتراضات د

 االلتزاماتو ألصتتتتتتتوللم المالية استتتتتتتتخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المبلغ عنها يتطلب إعداد القوائ

الطارئة في تاريخ القوائم المالية والمبالغ المقدرة لإليرادات والمصروفات خالل  االلتزاماتو األصولواإلفصاح عن 

لى أفضتتتتتتتل حكم ومعرفة لدى اإلدارة باألحداث . على الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تستتتتتتتتند إستتتتتتتنة التقرير

 واإلجراءات الحالية ، إال أن النتائج الفعلية قد تختلف في النهاية عن تلك التقديرات.

يتم  تقييم التقديرات واألحكام باستتتتتمرار استتتتتناًدا إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ، بما في ذلك توقعات األحداث 

 ها معقولة في ظل هذه الظروف.المستقبلية التي يُعتقد أن

تتوافق التقديرات واألحكام التي تستتتتتتتتخدمها اإلدارة في إعداد القوائم المالية مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية 

. فيما يلي األحكام والتقديرات المحاستتبية التي تعتبر ضتترورية 2020ديستتمبر  31الستتنوية للشتتركة للستتنة المنتهية في 

 ذه القوائم المالية :في إعداد ه

 

( المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 1 -د   

للشركة. هناك  ةمحاسبيال التقديراتأهم  منإن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 

العتبار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف العديد من مصادر عدم اليقين التي يجب أخذها في ا

مقابل هذه المطالبات. يتم عمل تقديرات في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة المبلغ عنها 

ير التزام المطالبات المبلغ عنها و الغير يتم تقد ،والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها

مسددة  باستخدام مدخالت التقييم للحاالت الفردية التي يتم إبالغ الشركة بها. في نهاية كل فترة تقرير ، يتم إعادة تقييم 

 تقديرات المطالبة للسنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء تغييرات على المخصص.

 

في تاريخ الحق هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع اإلبالغ عنها  متكبدة وغير المبلغ عنهامخصتتتتتتتص المطالبات الإن 

األستتتلوب األستتتاستتتي  .المركز المالي تقريرالمركز المالي ، والتي وقع فيها الحدث المؤمن عليه قبل تاريخ تقرير  لتاريخ

لمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها هو استتتتتتتخدام اتجاهات المتبع من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وا

يستخدم الخبراء االكتواريون مجموعة من الطرق  .تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية

 .حكاموطريقة نستبة الخستارة المتوقعة لتحديد هذه األ Bornhuetter-Ferguson مثل طريقة ستلم الستلستلة وطريقة

ا نهج التقستتيم بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضتتو ستتنويًا  تكمن وراء هذه  .الطبي للتأميناستتتخدم الخبير االكتواري أيضتتً

 .األساليب عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقع وأنماط تسوية المطالبات
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 أسس االعداد )تتمة( -2

 )تتمه (  المهمةلمحاسبية و اإلفتراضات ( التقديرات ا د

 ( الهبوط في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 2 -د 

  

المالية ) انخفاض قيمة األصول المالية عن تكلفتها األصلية (  عندما يكون هناك انخفاض  األصولتحدد الشركة هبوط قيمة 

إن تحديد ما هو "مهم" أو "طويل  .لألصول المالية  عن تكلفتها كبير أو طويل األمد لفترات مالية متالحقة في القيم العادلة

٪ من التكلفة 30شهًرا أو أكثر "طويلة األمد " ، كما يعد االنخفاض بنسبة  12حيث تعتبر فترة   .األمد" يتطلب الحكم

عوامل اخرى من ضمنها المدة عند اتخاذ هذا الحكم ، تقوم الشركة بالتقييم بناء على  .األصلية "مهًما "وفقًا لسياسة الشركة

 .أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفتها

 

 ( الهبوط في قيمة الذمم المدينة 3-د 

 

وم الشتتركة بتقييم الذمم المدينة الهامة بشتتكل فردي والذمم المدينة المدرجة في مجموعة من الموجودات المالية التي لها تق

الذمم تفترض الشركة أن  .قيمتها في  الهبوطوذلك لتقييم مقدار  ،  مانية مماثلة لالنخفاض في القيمةخصائص مخاطر ائت

االعتراف بخستتتائر تمثل خستتتارة يتم في قيمتها نخفاض اال مقدار وتحديد,التي يتم تقييمها  ذات المخاطر الفردية و المدينة

تقوم الشتتتتتركة بتقييم وفقا لهذا اإلفتراض ة ، الجماعي خاطر مره اخرى ضتتتتتمن تقييم المال يتم تضتتتتتمينها  قيمتها و هبوط

على دفع  قدرتهعلى للعميل وتعتبرها مؤشتتر  حالة االستتتحقاق الستتابقة تأخذ في اعتبارهاخصتتائص مخاطر االئتمان التي 

 ( 6يضاح رقم إلل الرجوع وفقًا للشروط التعاقدية )وذلك جميع المبالغ المستحقة 

 

 وثائق تأمين مؤجلة( تكاليف اكتتاب  ٤-د

 

مؤجلة ويتم إطفاؤها في قائمة الدخل خالل  اكتتابيتم رسملة بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة ببيع وثائق التأمين كتكاليف 

 تستتتتريعالوثائق ، يمكن  لهذهالفترة التي تغطيها وثيقة التأمين. إذا لم تتحقق االفتراضتتتتات المتعلقة بالربحية في المستتتتتقبل 

 . في قائمة الدخل القيمة في إضافي انخفاض لتكاليف وقد يتطلب ذلك أيًضااإطفاء هذه 

 

 ( احتياطي عجز أقساط ٦-د 

 

يعتبر تقدير احتياطي عجز أقساط التأمين حساس للغاية ويتأثر بعدد من االفتراضات كالظروف و الحوادث التي من 

المرتبطة بالفترة الغير مكتسبه  لجزء من المخاطر توقعالخسارة الم في المستقبل  ، حيث يعتمد على معدل وقوعهاالممكن 

 المطالبات، ينظر الخبير االكتواري في عالقة  معدل الخسارة المتوقعمن وثائق التأمين المكتتبة . وذلك للوصول إلى تقدير 

 .قساط التي من المتوقع أن تتحقق في المستقبل و األ

 

 

 المهمةالسياسات المحاسبية  -3

المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية .تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت المهمة السياسات المحاسبية فيما يلي ملخص 

الحالية المذكورة أدناه والتي ليس تأثير الدولية على كل سنة من السنوات المعروضة باستثناء التعديالت على المعايير 

 :السنوات القادمة يتوقع أن يكون لها تأثير بسيط في ،و  ات السابقةالحالية أو السنو للسنةجوهري على القوائم المالية 
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 ) تتمه(  المهمةالسياسات المحاسبية  -3

 

ية  (أ مال ية ، وتفسييييييييرات لجنة التفسييييييييرات إلعداد التقارير ال لدول ية ا مال المعايير الجديدة إلعداد التقارير ال

 وتعديالتهم عليها،

 

 الوصف التعديالت على المعيار 

يخ سريان تار

 المفعول

الفترات المالية 

التي تبدأ في أو 

 بعد

 تاريخ المتابعة

 ملخص التعديل 

معيار المحاسبة الدولي 

ومعيار المحاسبة  1رقم 

  8الدولي رقم 

 2020ينابر  01  المواد تعريف 

 ،للمادةاستخدمت التعديالت تعريفا جديدا 

ستعتمد على طبيعة وأوضحكت أن األهمية النسبية 

جم المعلومات سواء بشكل فردي أو مع و ح

  القوائم المالية  معلومات أخرى ، في سياق

المعيار الدولي إلعداد 

  3التقارير المالية رقم 
 2020ينابر  01 تعريف النشاط 

نشاطاً  النشاط يوضح التعديل أنه لكي يتم اعتبار

تجارياً ، يحب أن يتضمن النشاط مجموعة متكاملة 

يتضمن صول ، على األقل من األنشطة واأل

بشكل كبير مخدالت و معالجة موضوعية تساهم معاً 

 في القدرة على إنشاء المخرجات.

عالوة على ذلك فإن التعديل يوضح أن األعمال 

تكون موجودة دون تضمين جميع يمكن أن 

 المدخالت و العمليات الالزمة إلنشاء المخرجات.

اإلطار المفاهيمي المعّدل 

 ارير المالية إلعداد التق

تعديالت اإلطار 

المفاهيمي في المعايير 

والتعريفات المحدثة 

ومعايير اإلعتراف 

باألصول و اإللتزامات ، 

و يوضح المراجع 

 وبعض المفاهيم الهامة 

 2020ينابر  01

عّدل بعض المفاهيم يتضمن اإلطار المفاهيمي الم

الجديدة و التعاريف المحدثة ومعايير االعتراف 

لتزامات ويوضح بعض المفاهيم و اإل باألصول

 الهامة.

المعيار الدولي إلعداد 

،  9التقارير المالية رقم 

ومعيار المحاسبة الدولي 

، والمعيار الدولي  39

إلعداد التقارير المالية 

  7رقم

 معيار سعر الفائدة تعديل 

 
 
 

 2020ينابر  01

يتم إجراء مراجعة أساسية و إصالح لمعايير أسعار 

مجلس العالمي. يشارك  الصعيددة الرئيسية على الفائ

معايير المحاسبة الدولية في عملية من مرحلتين 

، انتقال أكثر سالسة لتعديل إرشاداته للمساعدة في 

عرض األسعار بين البنوك وبدون تعديل بعيداً عن 

  .التأثير في محاسبة التحوط 

المعيار الدولي إلعداد 

  16التقارير المالية رقم 

امتيازات عقود اإليجار 

 19-المتعلقة ب كوفيد
 2020ينابر  01

من تطبيق األدلة  إعفاءالمستأجرين تمنح التعديالت 

بشأن المحاسبة عن تعديل شادية في المعيار ستراال

نتيجة كالمتيازات اإليجار الناشئة عقد اإليجار 

ينطبق التعديل على ، 19 –مباشرة لوباء كوفيد 

يونيو  1نوية التي تبدأ في أو بعد فترات التقارير الس

 ويسمح بالتطبيق المبكر. 2022
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  والتي لم تدخل حيز التنفيذ المعايير الصادرة  ب(

في إعدادها ة لم تختار الشركة التطبيق المبكر للتعديالت و التفسيرات للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة والمنشور

 لهذه التقارير المالية و سوف تلتزم الشركة باالمتثال بتطبيقها في تواريخها المستقبلية .

 

 الوصف التعديالت على المعيار 

تاريخ سريان 

 المفعول

الفترات المالية 

التي تبدأ في أو 

 بعد

 تاريخ المتابعة

 ملخص التعديل 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

، معيار المحاسبة  9 المالية رقم

، المعيار الدولي  39الدولي رقم 

،  7إلعداد التقارير المالية رقم 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

، والمعيار الدولي  4المالية رقم 

  16إلعداد التقارير المالية رقم 

تعديل معيار سعر 

المرحلة  –الفائدة 

 الثانية 

 2021ينابر  01

، حيث طلبات محاسبة التحوط تعدل هذه التعديالت مت

للتحوط المتأثر  طتسمح لها بمواصلة محاسبة التحو

خالل فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات 

نتيجة   التحوط المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية 

لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة الجارية . تقدم 

جديدة على المعيار التعديالت أيضا متطلبات إفصاح 

لعالقات التحوط التي  7الدولي للتقارير المالية رقم 

التعديالت على التي أدخلتها تخضع لإلستثناءات 

  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

، المعيار الدولي  16المالية رقم 

، معيار  9للتقارير المالية رقم 

 41لدولي رقم المحاسبة ا

والمعيار الدولي إلعداد التقارير 

  1المالية رقم 

التحسينات السنوية 

على المعايير 

الدولية إلعداد 

التقارير المالية ، 

 - 2018معايير 

2020 

 2022ينابر  01

: يوضح التعديل  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ا إذا في المائة" لتقييم م 10أنه عند تطبيق اختبار " 

كان سيتم إلغاء االعترف بالتزام مالي ، على المنشأن 

فقط تضمين الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين الكيان 

)المقترض( والمقرض . يجب تطبيق التعديل بأثر 

مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو 

بعد التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة بتطبيق التعديل ألول 

 مره. 

: يلغي التعديل  41المعيار المحاسبي الدولي رقم 

للمنشأت الستبعاد التدفقات  41متطلب المعيار رقم 

 النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة.

: يوفر  1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

التعديل إعفاءا اضافياً لشركة تابعة تصبح بعد تبنيها 

ة األم فيا يتعلق بالمحاسبة عن ألول مره بعد الشرك

 فروق الترجمة المتراكمة.

  16معيار المحاسبة الدولي رقم 

الممتلكات و اآلالت 

و المعدات : 

المتحصالت قبل 

 اإلستخدام المنشود 

 2022ينابر  01

من بيع البنود  -خصم أي عائدات تحظر التعديالت 

من  - قبل أن يصبح األصل متاحاً لالستخدامالمنتجة 

. تكلفة أي بند من بنود الممتلكات و اآلالت و المعدات 

باإلضافة إلى ذلك ، توضح التعديالت أيضاً معنى " 

 يعمل بشكل صحيح " اختبار ما إذا كان األصل 

المعيار الدولي للتقارير المالية 

  3رقم 

إشارة إلى اإلطار 

 المفاهيمي 
 2022ينابر  01

لي إلعداد التقارير تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدو

بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام  3المالية رقم 

 .1989بدالً من إطار عام  2018
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 والتي لم تدخل حيز التنفيذ  ) تتمه (المعايير الصادرة  ب(

 

 الوصف التعديالت على المعيار 

تاريخ سريان 

 المفعول

لية الفترات الما

التي تبدأ في أو 

 بعد

 تاريخ المتابعة

 ملخص التعديل 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

  17المالية رقم 
 2023ينابر  01 عقود التأمين 

لعقود التأمين الذي المعيار المحاسبي الجديد الشامل 

يغطي ؛ اإلعتراف و القياس و العرض و اإلفصاح . 

لمعيار الدولي بمجرد دخوله حيز التنفيذ ، سيحل ا

محل المعيار الدولي إلعداد  17للتقارير المالية رقم 

المعيار الدولي إلعداد التقارير  ) 4التقارير المالية رقم 

 ) 2005عقود التأمين والذي صدر عام 4المالية رقم 

  1معيار المحاسبة الدولي رقم 

تصنيف اإللتزامات 

على أنها متداولة و 

 غير متداولة 

 2023ينابر  01

 تأجيلح التعديل ماهو المقصود بالحق في أوض

التسوية، وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجوداً 

ال يتأثر في نهاية فترة التقرير ، وأن هذا التصنيف 

 إذا كان ، و  حقها في التأجيلباحتمالية ممارسة المنشأة 

أحد المشتقات المضمنة في التزام قابل للتحويل فقط 

اة حقوق ملكية فإن شروط االلتزام لن هي نفسها أد

 تؤثر على تصنيفها . 

المعيار الدولي لى عتعديالت 

 10إلعداد التقارير المالية رقم 

  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

بيع األصول أو 

المساهمة في 

األصول بين 

المستثمر و شركته 

الزميلة أو المشروع 

 المشترك 

 غير مطبق 

ى المعيار الدولي إلعداد التقارير تتعامل التعديالت عل

مع  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10لمالية رقم ا

المواقف التي يكون فيها بيع أو مساهمة في أصول بين 

 المستثمر و شركته الزميلة أو المشروع المشترك . 

، تنص التعديالت على المكاسب و على وجه التحديد 

ة على الشركة الخسائر التي تنتج عن فقدان السيطر

 التابعة.

 

 

  عقود التأمين :  -  1٧المعيار الدولي للتقرير المالي   ج( 

 

 نظرة عامة 

م ويحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس والعرض و االفصاح عن عقود التأمين ، و  2017مايو  18صدر هذا المعيار في 

 "مين "عقود التأ 4يحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية 

 التقديرية يُطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة و على جميع عقود إعادة التأمين و عقود االستثمار مع مزايا المشاركة 

 :التالية عن عقود التأمين  العناصريتطلب المعيار فصل ، عقود تأمين   بإصداربشرط أن تقوم المنشأة أيضا 

 ، ستوفي معايير معينة محددهإذا كانت تالمشتقات الضمنية ،  (1

 عناصر االستثمار المميزة ، و  (2

 لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين . تعهدأي  (3

والمعيار الدولي  9بشكل منفصل وفقاَ للمعايير ذات الصلة ) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المحاسبة عن هذه المكوناتيجب 

  ( 15للتقارير المالية رقم 
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 عقود التأمين ) تتمه (  -  1٧المعيار الدولي للتقرير المالي   -ج(      

 

 القياس 

والتي سمحت لشركات التأمين باالستمرار في استخدام ، 4المعيار الدولي للتقارير المالية الواردة في متطلبات ال على عكس

نماذج  17، يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية  2015القياس التي كانت موجودة قبل يناير  السياسات المحاسبية ألغراض

 : القياس المختلفة التالية

 

 التالية :  " اللبنات األساسية"  على  نموذج القياس العام يعتمد

 ،  والتي تتكون من :  المستوفاةالتدفقات النقدية  (أ

 فقات النقدية المستقبلية التقديرات المرجحة المحتملة للتد، 

  التدفقات النقدية المستقبلية ،و  بتلك) أي الخصم ( والمخاطر المالية المرتبطة  الزمنية للنقودالتعديل الذي يعكس القيمة 

 . تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 

 

وسيتم االعتراف قق لمجموعة عقود التأمين ، هامش الخدمات التعاقدية : يمثل هامش الخدمات التعاقدية الربح غير المح (ب

. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد . يتم به نظًرا ألن الكيان يقدم خدمات في المستقبل

 في التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل .بالصافي تسجيل أي عجز 

 

 : لتكون مجموع كل فترة تقرير مالي الحق ، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين في نهاية 

 المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش  الموفاه  من التدفقات النقدية يشملالذي ،  ةالمتبقي عن الفترة التزام التغطية

  و  ، الخدمات التعاقدية لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ

  التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في

 ، ذلك التاريخ 

ال  ، وألنهيتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقا ً بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعلق بالخدمات المستقبلية 

في بالتالي يتم إدارج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي فن يكون بالسالب يمكن أ

  .قائمة الرباح و الخسائر

أو في الدخل الشامل  قائمة الربح و الخسارة ) قائمة الدخل ( اما، يظهر أثره  الفائدة على هامش الخدمات التعاقديةالتغير في 

 . المستخدمةحسب السياسة المحاسبية وذلك خر اآل

 

الزامي لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة ) يشار إليها أيضاً  بـ " عقود المشاركة  هو نموذجالرسوم المتغيرة  نهج

تقييمها الحقاً . المباشرة " ( يتم عمل هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة 

 بالنسبة لهذه العقود ، يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل : 

 

 من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية المنشأةحصة  (1

 .األساسية تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنقود وفي المخاطر المالية غير المتعلقة بالبنود (2

 

التزام التغطية المتبقي في حال  ، لقياس صيص األٌقساط، النهج المبسط لتخ نهج توزيع األقساطيُسمح باتباع إضافة إلى ذلك ، 

كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف بشكل جوهري عن النموذج العام أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة 

و أقل . وبهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم عند االعتراف األولي ناقصاً التدفقات سنة واحده أ

ومع ذلك ، فإن المنشأة غير النقدية المكتسبة من التامين . يظل النموذج العام قابالً للتطبيق من أجل قياس المطالبات المتكبدة . 

لنقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع / استالم تلك التدفقات مطالبة بتعديل التدفقات ا

 .النقدية في غضون سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات
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 تتمه ( عقود التأمين )  -  1٧المعيار الدولي للتقرير المالي   ج(

 

 تاريخ السريان 

م ،  2020خالل شهر يونيو  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  مسودة تعديالتأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي 

. يقوم حالياً مجلس معايير المحاسبة الدولي بإعادة مناقشة ذات المصلحة مالحظات من مجموعة من األطراف المعنية  وتلقى

، سيقوم مجلس معايير  17ي تم طرحها . وفيما يتعلق بأي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المسائل الت

حيز التنفيذ وتأجيل  17المعيار . إن تاريخ دخول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المعتادة لوضعالمحاسبة الدولي باجراءاته 

بموجب .  2021يناير  1حالياً هو  4في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9لي للتقارير المالية رقم اإلعفاء المؤقت للمعيار الدو

إلى فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد  17مسودة التعرض الحالية ، يُقترح تعديل تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية 

تطبيق تم يسمح بالتطبيق المبكر في حال  .2021يناير  1مقارنة بالتاريخ السابق في  . هذا تأجيل لمدة عامين2023يناير ،  1

"  9" االيرادات من العقود من العمالء " والمعيار الدولي للتقاريرالمالية رقم  15كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 اذه . نفالشركة تطبيق المعيار في تاريخ  تعتزماألدوات المالية " . 

 

 التحول 

وغير ومع ذلك ، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي تطبيق المعيار بأثر رجعي . يجب 

 ، فإن المنشأة مطالبة باختيار إما نهج بأثر رجعي معدل أو نهج القيمة العادلة.مجد 

 

 العرض و اإلفصاح

على العرض  تعديالتمع وإعادة التأمين يد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجد

 .و اإلفصاح

 

 التأثير 

والذي  17كملت الشركة تحليل الفجوات التشغيلية والمالية وهي حاليًا في مرحلة تصميم تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية أ

ءات جديدة لألعمال بما في ذلك أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجرا

وتقييم مفصل لمتطلبات العمل. فيما يلي المجاالت الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة  17للتقارير المالية 

 :حتى اآلن

 منطقة األثر
 ملخص التأثير

 إطار الحوكمة و الرقابة 

 17وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم د لق

والذي يتضمن إنشاء لجنة توجيهية لإلشراف لرصد التقدم المحرز في التنفيذ وتعيين 

 األدوار والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب المصلحة.

 العمليات  مجال

تقدم  3لألنشطة التنفيذية في المرحلة الشركة صممت بشكل نهائي الجوانب التشغيلية 

وعملية التصميم  4إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، الشركة حاليًا في المرحلة 

  .المخطط لها تتضمن إنشاء سياسة شاملة وقاموسية.

 المجال التقني و المالي 

المالية تشمل العديد من المسائل الفنية ووالتي مختلفة السياسات ال اعدادكملت الشركة أ

قرارات السياسة المطلوبة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  اكتمالبعد 

بعد المداوالت الالزمة بين مختلف  السياسات و اإلجراءات. يتم اتخاذ قرارات 17

 اإلرشاديةمن قبل اللجنة  السياسات جميعأصحاب المصلحة. حاليًا ، تمت الموافقة على 

 .التابعة للشركة 17يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم لمشروع المع

 خطة الضمان
اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة  المصالحعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع أصحاب ت

 على خطة الضمان للفترات االنتقالية وما بعد التنفيذ.
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 ٢١   

اطة تشغيلية. لقد خططت الشركة للتشغيل التجريبي كملت الشركة أول دورة تجريبية لها بناًء على افتراضات معينة وبسأ

تقييم النتائج باإلدارة  ستقوم. بناًء على التجربة التجريبية الثانية ، 2022مايو  31الثاني الذي كان الموعد النهائي له هو 

 واتخاذ اإلجراءات وفقًا لذلك.

 

 ) تتمه (المهمة السياسات المحاسبية  -3

 األدوات المالية  -  ٩لي المعيار الدولي للتقرير الما (د

المعيار الجديد البنود التالية  يتناول.  39م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  2014يوليو  24نُشر هذا المعيار في 

 :  المتعلقة باألدوات المالية

 

 التصنيف والقياس 

األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة ، بالقيمة طريقة واحدة لتحديد ما إذا كان  9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة 

 في حال استيفاء اآلتي معاً : المطفأة 

 ،تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و األصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل (1

ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة و التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ  (2

 فائدة على أصل المبلغ القائم .و 

 

ر األرباح أو الخسائر المحققة من يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، ويتم إعادة تدوي

 : خالل الربح أو الخسارة عند البيع ، إذا تم استيفاء الشرطين

ألصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  (1

  وللبيع ، و

 وتعتبر أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم .  الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ (2

 

المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة . إضافة إلى ذلك األصول يتم قياس 

الخسارة وعند االعتراف األولي ، يمكن للمنشأة استخدام خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

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

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء اختيار غير قابل لإللغاء لعرض 

في ذلك األرباح والخسائر المحققة( ، ويتم  التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لألدوات في الدخل الشامل اآلخر )بما

  االعتراف بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة.

المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، يتم االعتراف بمبلغ  لإللتزاماتباإلضافة إلى ذلك ، بالنسبة 

إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل  التغيير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي ينسب

في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق  لإللتزاماتاآلخر ، ما لم يكن االعتراف بآثار التغيرات في مخاطر االئتمان 

 .أو يزيد من عدم التوافق المحاسبي في الربح أو الخسارة

 

 هبوط القيمة 

الخسائر االئتمانية المتوقعة ، على عكس الخسائر  9القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية يعكس نموذج انخفاض 

، لم يعد من  9. وبموجب نهج المعيار الدولي للتقارير المالية 39االئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر  الضروري وقوع حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان.

االئتمانية المتوقعة والتغيرات في خسائر االئتمان المتوقعة. يتم تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير 

 لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.
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 محاسبة التحوط 

متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط والتي تعمل على مواءمة محاسبة  9يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ى مبادئ أكثر للنموذج العام لمحاسبة التحوط. تحدد المتطلبات نهًجا قائًما عل. التحوط بشكل وثيق مع إدارة المخاطر

تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )يشار إليها 

ردة حاليًا لهذه ، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الوا. عادة باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"(

، وقد تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولية يعالج  39في معيار المحاسبة الدولي 

  محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.

 

 تاريخ السريان 

التعديالت على المعيار  م . إال أنه كان من أحد 2019يناير  1هو  9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقاريرالمالية 

" األدوات المالية"  9" عقود التأمين " : أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4الدولي للتقارير المالية رقم 

م ، تسمح للمنشآت  2016سبتمبر  12" عقود التأمين " التي صدرت في  4مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي 4التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم بإصدار عقود

" عقود التأمين " الصادر عن مجلس  17قبل أن يدخل المعيار الدولي للتقارير المالية الجديد  9مالية رقم لللتقارير ا

 خيارين بديلين وهما :  معايير المحاسبة الدولي حيز الننفيذ . تقدم التعديالت

 

 :" األسبق "حتى  9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية  .1

 ( ، أو  17تاريخ سريان المعيار الدولي الخاص بالتأمين الجديد ) معيار  (أ

تمديد  )يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية 2021يناير  1فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  (ب

في  9واإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية 

(. مطلوب إفصاحات إضافية تتعلق باألصول المالية خالل 2022يناير  1إلى  4المعيار الدولي للتقارير المالية 

لتي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي ا كياناتللفترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط 

 سابقًا ؛ أو 9إلعداد التقارير المالية رقم 

 

مالية محددة ، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت ألصول ، و لكن بالنسبة  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  .2

ر عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة . خالل الفترة األولية عدم التطابق المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيا

 إفصاحات اضافية . إلى حاجة  هناك

 : 2020امت الشركة بإجراء تقييم مفصل ابتداء من فبراير ق

ية تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود في نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المال .1

)بما في ذلك مكونات الودائع أو المشتقات المضمنة غير المجمعة من عقود التأمين( بالمبلغ اإلجمالي المسجل  4رقم 

 لجميع التزاماتها ؛ و

تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها.   .2

ه التقييمات ، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار بناًء على هذ

حتى تاريخ نفاذ معيار عقود التأمين الجديد. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات  9الدولي للتقارير المالية 

 ية للشركة.المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في البيانات المال
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  األثرتقييم 

مليون لاير  700، بلغ إجمالي الموجودات المالية واألصول المتعلقة بالتأمين لدى الشركة  2021ديسمبر  31كما في 

مليون لاير سعودي(. تتكون  352مليون لاير سعودي و  815: 2020لى التوالي )مليون لاير سعودي ع 370سعودي و 

مليون لاير سعودي(.  117: 2020مليون لاير سعودي ) 162الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 

نموذج أعمال الشركة لسندات الدين تتوقع الشركة استخدام تصنيف الدخل الشامل اآلخر لهذه الموجودات المالية بناًء على 

لتحديد ما إذا كانت  مفصلومع ذلك ، لم تقم الشركة بعد بإجراء تقييم  والطبيعة اإلستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية.

 األصول المالية األخرى باستثناء .9كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية  SPPIأوراق الدين تستوفي اختبار 

مليون  34: 2020)  2021 ديسمبر 31مليون لاير سعودي كما في  75االستثمارات المتاحة للبيع لها قيمة عادلة تبلغ 

لاير سعودي( دون تغيير في القيمة العادلة خالل العام. إن التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان وجودة 

 .22يضاح االئتمان لهذه الموجودات المالية مذكورة في اإل

. ما ورد أعاله يستند إلى تقييم 2020و  2021ديسمبر 31ألصول المالية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة كما في ا

على المعلومات المتاحة حاليًا وقد  المبدئي. يعتمد هذا التقييم 9عالي المستوى لتأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

التحليالت أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التي يتم توفيرها وناشئة عن مزيد من التفاصيل يخضع للتغييرات ال

للشركة في المستقبل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير 

ا. في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق : ومع ذلك ، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك كبيرً 9المالية 

 .هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراجعة تفصيلية

 

 ً مالم يذكر خالف  وثابت تم تطبيقها بشكل مستمر في إعداد هذه القوائم المالية المتبعةالسياسات المحاسبية ب فيما يلي بيانا

  :ذلك 

 

 و ما في حكمها النقدية

 لتي يقل تاريخ استحقاقها عن ثالثة أشهراوودائع المرابحة ، الحسابات الجارية لدى البنوكمن  وما في حكمهاتتكون النقدية 

 من تاريخ اقتنائها.

 

 ودائع المرابحة

 المالي قائمة المركز ا فيالتي يزيد تاريخ استتحقاقها عن ثالثة أشتهر ، يتم االعتراف بها مبدئيً يتم إدراج ودائع المرابحة ، 

في ، ناقًصا أي انخفاض في القيمة ،  الفائدة الفعلي معدل بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة

 وما في حكمه.حين أن الودائع التي ال تتجاوز فترات استحقاقها ثالثة أشهر يتم تسجيلها ضمن النقد 

 

 معيدي تأمين مدينة، صافيذمم أقساط تأمين و

ا ألي  ا مخصتصتً يتم إثبات األقستاط المستتحقة القبض بإجمالي األقستاط المكتتبة المستتحقة القبض من عقود التأمين ، ناقصتً

. يتم االعتراف بأقستتتاط التأمين وأرصتتتدة إعادة ) مخصتتتص الديون المشتتتكوك في تحصتتتيلها ( مبالغ غير قابلة للتحصتتتيل

تحقاقها ويتم قياستتها عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة للمقابل المستتتلم أو المستتتحق. تتم مراجعة التأمين المدينة عند استت

في القيمة وعندما تشتتتتتتتير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال  ومراجعة الهبوطالقيمة الدفترية للذمم المدينة 

مة في "مصتتتاريف عمومية وإدارية" في بيان الدخل. يتم استتتتبعاد في القي الهبوطيمكن استتتتردادها ، يتم تستتتجيل خستتتارة 

أرصتتتدة المدينين عندما ال تعود الشتتتركة تستتتيطر على الحقوق التعاقدية التي تتكون من رصتتتيد المدينين ، وهو ما يحدث 

طرف ثالث مستقل. تم عادة عندما يتم بيع رصيد المدينين ، أو يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى الرصيد إلى 
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 4التي تقع ضتتتمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7اإلفصتتتاح عن أرصتتتدة الذمم المدينة في اإليضتتتاح 

 "عقد التأمين".
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 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة 

بطة بشتتكل مباشتتر وغير مباشتتر بشتتراء وتجديد عقود التأمين على مدى العموالت والتكاليف األخرى المرت رستتملةيتم 

  الدخل كتكاليف اقتناء الوثيقة. قائمةشروط عقود التأمين التي تتعلق بها كأقساط مكتسبة. يتم تسجيل اإلطفاء في 

 

ية المستتتقبلية المضتتمنة يتم احتستتاب التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستتتهالك المنافع االقتصتتاد

 .في األصل عن طريق تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغيير في التقدير المحاسبي

يتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي أو بشتتتتتتكل متكرر أكثر عند ظهور مؤشتتتتتتر على انخفاض 

 قائمةالقيمة في  هبوطقيمة الدفترية ، يتم االعتراف بخستتتتتتتارة القيمة. عندما تكون المبالغ القابلة لالستتتتتتتترداد أقل من ال

ا  كفاية االلتزام لكل فترة تقرير  فحص عند اجراءالمؤجلة  ائقاقتناء الوث تكاليف األخذ في اإلعتبارالدخل. يتم أيضتتتتتتتً

 . مالي

 

  االلتزاماتفحص كفاية 

لتزام للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين بعد إجراء اختبارات كفاية االبتقوم الشتتتتتتتركة في تاريخ كل تقرير مالي 

خصم تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة ذات الصلة. عند إجراء هذه االختبارات ، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية 

قيم الدفترية للتدفقات النقدية التعاقدية المستتتتتقبلية ومعالجة المطالبات والمصتتتتروفات اإلدارية. يتم تحميل أي عجز في ال

مباشتتتترة على قائمة الدخل من خالل تكوين مخصتتتتص للخستتتتائر الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام وفقًا لذلك. عندما 

يتطلب اختبار كفاية االلتزام تبني أفضتتتل افتراضتتتات جديدة ألفضتتتل التقديرات ، يتم استتتتخدام هذه االفتراضتتتات )بدون 

 لهذه المطلوبات. هوامش لالنحراف العكسي( للقياس الالحق

 

 استثمارات متاحة للبيع 

األصول المالية المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة إما مصنفة في هذه الفئة أو غير مصنفة في أي فئة من 

مية في الفئات األخرى. يتم االعتراف بهذه االستثمارات مبدئيًا بالتكلفة ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. التغيرات التراك

 .الدخل الشامل وقائمةالمركز المالي  قائمةالقيمة العادلة لالستثمارات تظهر كعنصر منفصل في 

يتم تستتتجيل المكاستتتب أو الخستتتائر المحققة من بيع هذه االستتتتثمارات في بيان الدخل. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح 

 ستثمارات المتاحة للبيع في بيان الدخل. وإيرادات العموالت وأرباح / خسائر العمالت األجنبية من اال

 هبوط كمخصصالدخل الشامل  قائمةأو طويل األمد في قيمة االستثمارات ويتم تسجيله في  يتم تعديل أي انخفاض هام

 في القيمة.

مقدرة. يتم تقدير أو القيم العادلة ال للتداولاألستتعار المدرجة لألوراق المالية القابلة  مبنية علىالقيم العادلة لالستتتثمارات 

القيمة العادلة للبنود التي تحمل عمولة بناًء على التدفقات النقدية المخصتتتتتتتومة باستتتتتتتتخدام العمولة لبنود ذات شتتتتتتتروط 

ا  االستتتتثماراتتحديد القيمة العادلة بستتتهولة ، يتم إدراج هذه  ال يمكنوخصتتتائص مخاطر مماثلة. عندما  بالتكلفة ناقصتتتً

 القيمة ، إن وجد. هبوطمخصص 

 

 وعدم إمكانية تحصيلها المالية  األصول قيمة هبوط 

أصل مالي أي على انخفاض قيمة  اً موضوعي دليالً  أي تاريخ تقرير مالي ، بتقييم ما إذا كان هناككل قوم الشركة ، في ت

ن هناك المالية قد انخفضت فقط في حال كااألصول أو مجموعة  المالي، يعتبر األصل  الماليةاألصول أو مجموعة من 

دليالً موضوعياً على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل )حدث 

ل المالي أومجموعة صتتلأل المقدرة( وأن حدث الخستتاره هذا له تأثير على التدفقات النقدية المستتتقلبلية تم تكبده الخستتارة 

 ا بصورة يعتد بها .المالية التي يمكن تقديرهاألصول 
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 :ما يليهناك أدلة يمكن االستدالل بها على امكانية وجود انخفاض في القيمة  ، منها 

 ، للُمصدر أو المدين كبيرهالصعوبات المالية   -

 ، التأخر في السداد التخلف عن السداد أومثل : اإلخالل بالعقد  -

 ، أصبح من المحتمل أن يدخل الُمصدر أو المدين في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى -

 أو المالية بسبب الصعوبات المالية.لألصول عدم وجود سوق نشط  -

موعة من شير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس في التدفق النقدي المستقبلي المقدر من مجت -

األصول المالية منذ االعتراف األولي بهذه األصول ، على الرغم من أنه ال يمكن تحديد االنخفاض مع األصول 

  :  المالية الفردية في الشركة ، بما في ذلك

 .التغيرات السلبية في حالة السداد من قبل الُمصدرين أو المدينين في الشركة 

 األصوللية في بلد المصدر المرتبطة بحاالت التعثر في الظروف االقتصادية المحلية أو الداخ 

 

المالي ، يتم تحديد االنخفاض على النحو  األصل قيمة في هبوطإذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة 

 : التالي

 

ويل االنخفاض طأو  الجوهريالمدرجة بالقيمة العادلة ، فإن االنخفاض في القيمة هو االنخفاض  لألصولبالنسبة  -

 .في القيمة العادلة لألصل المالي األمد

هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ، فإن االنخفاض في القيمة  لألصولبالنسبة  -

 للتدفقات النقدية المخصومة طبقاً لمعدل العمولة األصلي الفعَال .

 

تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل  تاريخ بتقييمها في كلقوم الشركة المالية المتاحة للبيع ، ت لألصولبالنسبة 

 موضوعي على أن االستثمار أو مجموعة االستثمارات قد انخفضت قيمتها.

 

ي حالة أدوات الدين المصتتنفة كمتاحة للبيع ، تقوم الشتتركة بشتتكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضتتوعي على ف

د يشتتمل الدليل الموضتوعي على مؤشترات أن المقترض يواجه صتعوبة مالية كبيرة ، أو تقصتير أو انخفاض القيمة. ق

العموالت الخاصتتتتتتتة أو مدفوعات رأس المال ، واحتمال دخوله في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية  توريدتأخير في 

التدفقات النقدية  القدرة على توفير أخرى ، وحيث تشتتتتير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس في

المستتتتتقبلية ، مثل التغيرات في الظروف االقتصتتتتادية المرتبطة بالتخلف عن الستتتتداد. ومع ذلك ، فإن المبلغ المستتتتجل 

في القيمة هو الخسارة التراكمية التي يتم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ،  لإلنخفاض

الدخل الشامل. إذا زادت القيمة  وقائمةالدخل  قائمةاقًصا أي خسارة انخفاض في ذلك االستثمار معترف بها سابقًا في ن

العادلة ألداة الدين في فترة الحقة ويمكن ربط الزيادة بشتتتتتكل موضتتتتتوعي بحدث ائتماني وقع بعد االعتراف بخستتتتتارة 

الدخل  قائمةل ، يتم عكس خستتتارة االنخفاض في القيمة من خالل الدخل الشتتتام وقائمةالدخل  قائمةانخفاض القيمة في 

 الدخل الشامل.  وقائمة

شتتتتتتتهًرا أو أكثر طويلتة ، ويعتبر  12. تعتبر فترة النظر و الحكمإن تحتديتد متا هو "هتام" أو "طويتل األمتد" يتطلتب 

ذا الحكم ، تقوم الشركة ، من بين ٪ من التكلفة األصلية هاًما وفقًا لسياسة الشركة. عند إصدار ه30االنخفاض بنسبة 

 الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفته. الفترةعوامل أخرى ، بتقييم المدة أو 
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 تأخذ في اإلعتبار  الشتتتتركة فإنقد انخفضتتتتت قيمته ، الدين  أدواتعند إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان االستتتتتثمار في 

عوامل مثل تقييم الستتتتوق للجدارة االئتمانية كما هو موضتتتتح في عوائد الستتتتندات وتقييم وكاالت التصتتتتنيف للجدارة 

جديدة. واحتمال إعادة هيكلة الديون  دين أدوات االئتمانية وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار

ما يؤدي إلى تكبد أصحاب الخسائر من خالل إعفاء الديون الطوعي أو اإللزامي. إن المبلغ المسجل هو الخسارة ، م

ا أي خستتارة انخفاض في  التراكمية التي تم قياستتها على أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ، ناقصتتً

 الدخل الشامل. قائمةالدخل  مةقائقيمة هذا االستثمار المعترف بها سابقًا في 

 

  اإللتزامات المالية

 االعتراف األولي

المالية للشتتتركة عندما تصتتتبح الشتتتركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.  القوائمالمالية في اإللتزامات بيتم االعتراف 

عادلة. لتزاماتيتم االعتراف باال ًيا بالقيمة ال ية مبدئ مال ليتم تضتتتتتتتمين تكاليف  وال في القياس األولي  ك المعامالتت

  لاللتزامات المالية للشركة.

 التصنيف والقياس الالحق

قياس جميع  لذا يتممالية مصتتنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخستتارة ،  التزاماتنظًرا ألن الشتتركة ليس لديها 

، مع االعتراف بمصتتروف الفوائد على  الفعليئدة الفا معدل المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستتتخدام طريقة االلتزامات

 أساس العائد الفعلي.

 

  الماليةواألصول األدوات ب إلغاء االعتراف

وهو يتم إلغاء االعتراف بأداة مالية عندما لم تعد الشتتتتتركة تتحكم في الحقوق التعاقدية التي تتألف منها األداة المالية ، 

لث ما يحدث عادة عندما يتم بيع األداة ،  ثا ية إلى طرف  مال باألداة ال قة  قدية المتعل قات الن تدف أو يتم تمرير جميع ال

 .مستقل

 

 المقاّصة 

المالية ويتم تسجيل صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما  لتزاماتالمالية و اال صولإجراء مقاصة األيتم 

 صولك نية للمقاصة على أساس الصافي أو لتحقيق األيكون هناك حق نافذ نظاماً لمقاصة المبالغ المسجلة ويكون هنا

ما لم أو الدخل الشامل اآلخر في آن واحد . ال تتم مقاصة االيرادات والمصروفات في قائمة الدخل  لتزاماتوسداد اال

ً يكن ذلك مطلوباً أو مستتتموحاً به  كما هو موضتتتح تحديداً في الستتتياستتتات المحاستتتبية محاستتتبي ،معيار أو تفستتتير ل وفقا

 للشركة . 

 

 القيم العادلة

المالية التي يتم تداولها بنشتتتتاط في األستتتتواق المالية المنظمة بالرجوع إلى أستتتتعار  صتتتتوليتم تحديد القيمة العادلة لأل

المالية. في حالة عدم توفر  القوائمفي تاريخ إعداد ،  لتزاماتستتتعار العرض لالالستتتوقية المدرجة لألصتتتول وأ الطلب

 أو الموزعين. السماسرة والوسطاء، يتم الرجوع إلى عروض أسعار  أسعار السوق المدرجة

التقييم. تتضمن هذه  أساليب، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام  ةسوق نشطلها ال يوجد  التيالمالية  صولبالنسبة لأل

ستخدام المعامالت الحديثة األساليب سوقية الحال على أسس تجارية ا تكون لها ية ألداة أخرى ، واإلشارة إلى القيمة ال

النقدية المخصتتتتومة. بالنستتتتبة لتقنيات التدفقات  للتدفقاتحد كبير  نفس التدفقات النقدية المخصتتتتومة أو مشتتتتابهه إلى 

 وعلى معدلاإلدارة  التقديرات التي تقوم بهاأفضل  علىالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  تعتمدالنقدية المخصومة ، 

 السوق لألصول المماثلة.الخصم المستخدم ب
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 السياسات المحاسبية الهامة ) تتمه ( -3

 مصروفات مدفوعة مقدما ً

المصتتتروفات التي لم يتم تكبدها بعد ولكن تم دفعها نقًدا بالفعل. يتم تستتتجيل  المصتتتروفات المدفوعة مقدماً جميعتمثل 

بلغ النقد المدفوع. بعد ذلك ، يتم تحميلها على ويتم قياسها بم في قائمة المركز المالي أصولمبدئيًا ك تلك المصروفات

 مع مرور الوقت.أو انتهاء صالحيتها الدخل حيث يتم استهالكها  قائمة

 

 الممتلكات والمعدات

ً  بالتكلفةالممتلكات والمعدات كافة تظهر  يتم تضمين  .إنخفاض في القيمة خسائر و أي اإلستهالك المتراكم مجمع ناقصا

سيتم تسجيل ، ما يقتضيه المعيارحسب ، منفصل  القيمة الدفترية لألصل أو االعتراف بها كأصل فيالتكاليف الالحقة 

فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الشركة المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة  الالحقة كأصل التكاليف

األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل عند نة مصاريف اإلصالح والصيا بشكل موثوق.ته ويمكن قياس تكلف بهذا األصل 

التكلفة على مدى األعمار  لتوزيعيتم استهالك تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى بطريقة القسط الثابت  .تكبدها

 اإلنتاجية المقدرة ، على النحو التالي:

 

 السنوات 

 5 تحسينات المباني المستأجرة

 4 لياآلحاسب الاجهزة 

 10 لياآل حاسبالبرامج 

 10  والتجهيزاتثاث األ

 5-4 مكتبيةالمعدات ال

 4 سياراتال

تعديلها إذا كان ذلك مالي وتقرير  تاريخكل تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واستهالكها وأعمارها اإلنتاجية في 

عندما يشير الحدث ، وذلك يمتها ق في انخفاض ما اذا كان هناكللتأكد  صولمناسبًا. يتم مراجعة القيم الدفترية لهذه األ

. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيث قد تكون غير قابلة لالسترداد أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية 

تخفيض األصول إلى قيمتها القابلة اثبات الهبوط و القيمة القابلة لالسترداد المقدرة ، يتم أكبر من القيم الدفترية  تكون

 ترداد.لالس

مع القيمة  عائدات التخلصبمقارنة  التخلص من الممتلكات و المعداتيتم تحديد المكاسب والخسائر من عمليات 

 الدخل. قائمة الدفترية ويتم إدراجها في "الدخل اآلخر" في 

 

 الوديعة النظامية 

كل رئيسي كـ وديعة مرابحة يتم من رأس مال الشركة المدفوع ، وهو يتمثل بش %15تمثل الوديعة النظامية ما نسبته 

 .  البنك المركزي السعودي ايداعها في بنك محلي معتمد من 

 

 األخرى لتزاماتالمستحقة واال المطلوبات

والخدمات، سواء تم  للسلعاألخرى للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل  لتزاماتالمستحقة واال المطلوباتيتم إثبات 

 ال. ممورد أمن قبل ال اصدار فاتورة بها

 

 اتمخصص

( ناشئ عن حدث سابق ، وتكون تكاليف ضمني يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )قانوني أو 

 .قياسها بشكل موثوقاللتزام محتملة ويمكن تسوية ا
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 مكافأة نهاية الخدمة 

يتم احتساب  بناًء على قوانين العمل السعودية السائدة. ة نهاية الخدمة لموظفيهالمكافأمحددة  مزاياتدير الشركة خطة 

فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية فترة  المستقبلية المتوقعة للمدفوعاتالمستحقات بالقيمة الحالية 

االعتبار األجور المتوقعة مستقبالً ومستويات المتوقعة . يتم األخذ في  وحدة اإلئتمانالتقرير المالي باستخدام طريقة 

المستقبلية المتوقعة باستخدام  المدفوعاتالرواتب ومالدى الموظفين المغادرين من خبرات وفترات الخدمة . يتم خصم 

ر ذات الشروط والعمالت التي تتطابق ، قدالتقرير المالي لسندات الشركات العالية الجودة  فترةعوائد السوق في نهاية 

 . اإلمكان ، مع التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

يتم الوفاء بالتزام مدفوعات المزايا عند استحقاقها. يتم االعتراف بإعادة القياس )المكاسب / الخسائر االكتوارية( نتيجة 

 .  الدخل الشامل قائمةتعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في 

 

 األجلن قصيرة مزايا الموظفي

متداولة مدرجة في  إلتزاماتمزايا الموظفين قصيرة األجل ، بما في ذلك رواتب اإلجازات وتذاكر السفر ، هي 

 .المصروفات المستحقة ، مقاسة بالمبلغ غير المخصوم الذي تتوقع المنشأة دفعه نتيجة االستحقاق غير المستخدم

  التقاعد مستحقات

اعد لموظفيها السعوديين إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ويمثل هذا خطة مساهمة التق اشتراكاتتدفع الشركة 

 .يتم دفع المبالغ المدفوعة كمصروفات عند تكبدهامحددة مملوكة للدولة. 

 

 ريبةالزكاة والض

سعوديين. يتم تحميل المساهمين العن أموال ، تخضع الشركة للزكاة  هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركوفقًا ألنظمة 

اعداد االقرار ، إن وجدت ، عند االنتهاء من حتساب المبالغ اإلضافية المستحقةمخصص الزكاة على قائمة الدخل. يتم ا

. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية و / أو صافي الدخل الزكوي النهائي و تقديمه 

موجب لوائح الهيئة. يتم احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهمين األجانب من صافي باستخدام األساس المحدد ب

 الدخل للسنة.

 

  ) تاريخ التداول ( المبادلةالمحاسبة باستخدام تاريخ 

)أي التاريخ  المبادلةالمنتظمة لألصول المالية في تاريخ  و البيعاالعتراف بجميع عمليات الشراء  إلغاءيتم االعتراف / 

ذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصول(. إن عمليات الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي عمليات شراء أو ال

بيع األصول المالية التي تتطلب تسوية األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بشكل عام بموجب اللوائح أو األعراف 

 .في السوق

 
 التأمينعقود 

لك العقود التي تقبل فيها شركة التأمين تهي بانها عقود التأمين  وتعرفل مخاطر التأمين.تصدر الشركة عقود تأمين تنق

مخاطر تأمين كبيرة من حامل الوثيقة من خالل الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان حدث مستقبلي محدد غير 

يها مخاطر تأمينية جوهرية عن طريق وبصفة عامة تحدد الشركة ما إذا كان عل مؤكد يؤثر سلبًا على حامل الوثيقة.

المدفوعة مع المنافع المستحقة في حال عدم تحقق الحدث المؤمن عليه ، حيث تعتبر المخاطر جوهرية  المزايامقارنة 

 الحدثفي حال عدم تحقق الدفع المستحقة  المزاياعن  %10 بنسبةالمدفوعة تزيد على األقل  المزاياعندما تكون 

 المؤمن عليه .
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 الفائض المتراكم 

من عمليات التأمين على حملة الناتج ٪ من صافي الفائض السنوي 10وفقًا للوائح التنفيذية ، يتعين على الشركة توزيع 

يات التأمين و في حال نشأ عجز ) خسارة ( عن عمل٪ المتبقية من الفائض إلى عمليات المساهمين. 90الوثائق ويتم تحويل 

من فائض ناتج العمليات السنوية وتحويلها في حساب الفائض  %10تخصيص يتم  فتحول بالكامل إلى عمليات المساهمين .

 المتراكم الذي يظهر كالتزام في قائمة المركز المالي .

 

 تحقق اإليرادات 

 االعتراف بإيرادات األقساط والعموالت

الدخل بناًء على طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين باستثناء  مةقائاألقساط والعموالت في  يتم تسجيل

 ( البحريالنقل الهندسية والتأمين على المنشآت طويلة األجل ) وثائق التأمين

 : استثناءتغطية بوليصة التأمين ب فترة علىحيث يتم توزيع القسط تم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت ي

 .يعتبر قسط الثالثة أشهر األخيرة في تاريخ التقرير غير مكتسب التأمين على النقل البحري :  -

ً  إحتسابهناك وفقا إلرشادات البنك المركزي السعودي التأمين على المنشآت الهندسية :  - األعمال الهندسية لفئة  محدد مسبقا

في السنة األولى  أقلأقساط يتم إكتساب ، اإلحتسابوفقا لهذا ونة واحدة. لمواجهة المخاطر التي تتجاوز س و االنشاءات 

 وثيقة.النهاية فترة  معتدريجي  بشكل التي تزيدو

 

ر في مخصص التغي يظهربفترة التغطية غير المنتهية.  المتعلقو المكتتبةمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط ت 

 فترة المخاطر. على مدىالدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه االعتراف باإليراد  قائمة فياألقساط غير المكتسبة 

بحسب بنود و الوارد من األقساط المعاد تأمينها والمسندة لشركات التأمين  بالعموالت غير المكتسبةيتم تأجيل االعتراف 

 ائمة الدخل . شروط االتفاقيات و العقود الخاصة بإعادة التأمين ، و يتم تسجيل اإلطفاء في ق

 

 دخل االستثمار 

 الفائدة الفعلي. معدلودائع المرابحة على أساس  ضمنحتسب إيرادات االستثمار المصنفة ت

 توزيعات االرباح

يثبت  مايتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع عند

 الحق في استالمها. للشركة

 

  المطالبات

تسجل المطالبات من مبالغ مستحقة الدفع ألصحاب العقود واألطراف الثالثة ومصروفات تسوية الخسائر ذات الصلة ، هي

 وغيرها من المبالغ المستردة. طرح الخصومات على الدفع الفوريبالصافي بعد كمصروف في قائمة الدخل  المطالبات

جمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير يتألف إجمالي المطالبات المستحقة من إ

تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة ، سواء تم اإلبالغ عنها أم ال. يتم تكوين مخصصات للمطالبات المبلغ  اضافة إلى

 الفردية. تحاالعنها والتي لم يتم دفعها حتى تاريخ التقرير المالي على أساس تقديرات ال
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 المطالبات ) تتمه (

تسوية المطالبات المتكبدة لعلى حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة  مبنياإلضافة إلى ذلك ، يتم االحتفاظ بمخصص ب

 عن  النهائية د قيمة المطالبة الفعليةتزيتاريخ إعداد التقارير المالية. قد  كما في"( IBNRولكن لم يتم اإلبالغ عنها )"

ضمن مخصصات . يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في تاريخ التقرير ها تقل عنقد أو  المقدرة في المخصص

 الدخل لتلك السنة. قائمةفي  السنة التالية

 .في بند منفصل منها  تعرض المطالبات القائمة و المعلقة في قائمة الدخل باإلجمالي و يتم عرض حصة إعادة التأمين

قع أن يتم دفع جميع المطالبات من المتو ألنهعالوة على ذلك ، ال تقوم الشركة بخصم التزاماتها للمطالبات غير المدفوعة 

 عام واحد من تاريخ إعداد التقارير المالية.خالل 

 

 الطرف الثالث  واستردادالحطام 

لتسوية مطالبة )على سبيل المثال ،  قيمتها واالستفادة منالفة عادةً( تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع األصول )الت

(. قد يكون للشركة أيًضا الحق في متابعة أطراف ثالثة لدفع بعض أو جميع التكاليف )على سبيل المثال ، بيع الحطام 

 التزاماتفي قياس  مصروفك(. يتم تضمين تقديرات المبالغ المستردة استرداد مبالغ تعويضات تأمين ضد الطرف الثالث 

 األصل. التخلص منالمطالبات القائمة. المخصص هو المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول من 

حيث يمثل قياس التزام المطالبات المستحقة. لبمثابة مخصص  من تأمين الطرف الثالث كما تعتبر تعويضات االسترداد

 لطرف الثالث.الذي يمكن استرداده من ا للمبلغتقدير  المخصص

 

 المسندةعقود إعادة التأمين 

تعويض  ابموجبهدورة عملها التشغيلية، حيث يتم عقود إعادة التأمين هي عقود أبرمتها الشركة مع معيدي التأمين خالل 

ة لمحفظ تنوعأكبر . توفر ترتيبات إعادة التأمين الصادرة عنهاعقود التأمين فيما يخص الشركة عن خسائر عقود التأمين 

. إضافية للنمو قدرةوتوفير المحتملة الناشئة عن المخاطر الكبيرة،  معدل الخسائر، وتسمح لإلدارة بالتحكم في األعمال

وعقد إعادة التأمين  ،الخسارة وإيقافاالختيارية، عقود إعادة التأمين ، واالتفاقيات بنسب ثابتةيتم توزيع إعادة التأمين بين 

 .الخسارة المقبولة للفائض من

، التي تم التنازل عنهالألقساط التي يحق للشركة الحصول عليها بموجب عقود إعادة التأمين  بالتعويضاتيتم االعتراف 

من األرصدة المستحقة من معيدي التأمين  األصولعمليات التأمين. تتكون هذه  أصول ضمنإعادة تأمين  أصولك وتسجل

وحصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة التي  ،عموالت األرباح :مثل ،والمدينين اآلخرين ،عند تسوية المطالبات

ة لالسترداد بالمبالغ القابل االعترافوالمزايا المتوقعة الناشئة بموجب عقد التأمين المعاد تأمينه. يتم  ،تعتمد على المطالبات

فقًا لشروط كل عقد إعادة تأمين. يتم إلغاء وو ،بشكل متسق مع المبالغ المرتبطة بعقود التأمين األساسيةمن معيدي التأمين 

أو عندما يتم نقل العقد  ،أو تنتهي صالحيتها ،إعادة التأمين عندما تنقضي الحقوق التعاقدية التزاماتأو  أصولاالعتراف ب

 إلى طرف آخر.من طرف 

دة التأمين قد انخفضت إعا أصولتاريخ تقرير مالي، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن كل في 

. عند وجود مؤشر النخفاض القيمة، تقوم الشركة بعمل تقدير للمبلغ القابل لالسترداد. عندما تزيد القيمة الدفترية اقيمته

ألصل إعادة التأمين عن قيمته القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. 

 راجع السياسات المحاسبية النخفاض قيمة األصول المالية.الدخل.  قائمةانخفاض القيمة في  يتم إثبات

يتم االعتراف بأقساط التأمين تجاه حملة الوثائق.  ال تعفي الشركة من التزاماتها المسندةترتيبات إعادة التأمين إن  

لطريقة كما لو كانت إعادة التأمين تعتبر أعمااًل والمطالبات على إعادة التأمين المفترضة كإيرادات ومصروفات بنفس ا

 .مباشرة ، مع األخذ في االعتبار تصنيف المنتج ألعمال إعادة التأمين
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 بالمصروفاتاالعتراف 

أصل أو بية المتعلقة الدخل عندما ينشأ انخفاض في المنافع االقتصادية المستقبل قائمةيتم االعتراف بالمصروفات في 

الدخل على أستتتاس االرتباط المباشتتتر  قائمةزيادة في التزام يمكن قياستتته بشتتتكل موثوق. يتم إثبات المصتتتروفات في 

لمنهجية عمليات التخصتتتتتتتيص ا وبناء على؛ الدخل بااليرادات المكتستتتتتتتبة المحدده في قائمةالتكاليف المتكبدة  ومقابلة

صادية عندما يتوق. للمصروفات  والمعقولة شأ منافع اقت سبية. يتم عرض المصروفات منها ع أن تن خالل الفترة المحا

 وارتباطها بالنشاط . طبيعة المصروفات بحسبالدخل  قائمةفي 

 

 مالية الغير  صولاألقيمة  هبوط

في  بل يتم إجراء إختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض ،التي ليس لها عمر إنتاجي محدد صولال يتم استهالك األ
عندما تشير االحداث أو  للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك الخاضعة لالستهالك صول. يتم مراجعة األقيمتها
 .استرداد قيمتها الدفتريةمكانية إعدم في الظروف إلى  اتالتغير

رداد والتي تمثل القيمة في القيمة بقدر زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالست الهبوطيتم إثبات خسارة 
ً تكاليف البيع  يتم  ، تقييم االنخفاض في القيمةوألغراض . أيهما أعلى قيد االستخدامالقيمة  وأالعادلة لألصل ناقصا

 في أقل مستوى تدفقات نقدية لها يمكن تحديده بشكل منفصل ) وحدات منتجة للنقد ( . صولتجميع األ

 توزيع األرباح 

اح الموزعة على مساهمين الشركة كالتزام في قائمة الشركة المالية في الفترة التي يوافق فيها يتم االعتراف باألرب
 مساهمون الشركة على توزيعات األرباح. 

 األجنبية العمالت

الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم  وفقا لسعربالعمالت األجنبية باللاير السعودي التي تتم يتم تسجيل المعامالت 

الصرف السائد في  باستخدام سعرالنقدية المقومة بعمالت أجنبية إلى اللاير السعودي  لتزاماتواال صولاأل تحويل

الدخل. يتم ترجمة البنود غير النقدية التي يتم قياسها  قائمة في يتم االعتراف بأي فروقاتالمركز المالي.  قائمةتاريخ 

  الحقًا. قياسهاوال يتم إعادة ،  رف كما في تاريخ المعاملة األوليلصبعملة أجنبية باستخدام سعر ا بتكلفتها التاريخية

 

 القطاعية  التقارير

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات ) قطاع أعمال (، والذي يكون عرضه ألرباح 

وذلك  أعمالشركة من وحدات وخسائر تختلف عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى. وألغراض إدارية، تتكون ال

 غير القطاعات التشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها وقطاع واحد تشغيل قطاعات ثمانيةحسب منتجاتها وخدماتها، ولديها 

 : كما يلي

 يوفر التأمين الطبي تغطية الرعاية الصحية لحاملي الوثائق، الطبي.  

 لقة بالمركبات ، باستثناء تأمين النقل.تغطية ضد الخسائر والمسؤوليات المتعيوفر ، المركبات 

 ية ضد الحريق وأي تأمين آخر مدرج تحت هذا النوع من التأمين.طغالتامين ضد الحريق و السطو ، يوفر ت 

 تغطية للبضائع البحرية العابرة والسفن ضد األخطار البحريةيوفر التأمين البحري  ي,البحر. 

 ئر أو األضرار التي تلحق بأعمال البناء أو إنشاء وتركيب اآلالت.ضد الخسا، وتقوم بتغطية  التأمين الهندسي 

 غطاًء للمسؤولية القانونية للمؤمن عليه تجاه األطراف الثالثة الناشئة المسؤولية العامة يوفر تأمين , المسؤولية العامة

 عن المباني أو العمليات التجارية أو المشاريع التي يتم التعامل معها

 ,التأمين ضد الحوادث العامة تغطية ضد الوفاة العرضية لألفراد والمجموعات بموجب التأمين ضد  الحوادث العامة

 .الحوادث الشخصية

  تغطية لتعويضات العمال. ، يوفر اآلخرالتأمين 

 يوفر تغطية للعيوب المكتشفة في المباني واالنشاءات بعد االستخدام .  تأمين العيوب الخفية 
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  ) تتمه ( المعلومات القطاعية

. تم صانع قراررئيس العمليات كعن المعلومات القطاعية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى  اإلبالغيتم 

در يعتبر مسؤوالً عن توزيع المصاو على أنه الرئيس التنفيذي،الذي يتخذ قرارات إستراتيجية  رئيس العملياتتحديد 

 .قطاعات التشغيلوتقييم أداء 
 

 النشاط الوحيد المدرهي الدخل المكتسب من ودائع المرابحة  ال تدرج عمليات المساهمين ضمن القطاعات التشغيلية.
 .العامة األخرى لهذا القطاع على أساس مناسب والمصروفاتيتم تخصيص بعض مصروفات التشغيل المباشرة  .للدخل

 
، يتم قياسها بشكل مختلف القطاعاتبعض  تظهر فيت على أساس الربح أو الخسارة، والتي أداء القطاعا عرضيتم 

 المالية. القوائمعن الربح أو الخسارة في 

. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فأنها تتم وفقاً ألسعار التحويل السنةلم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل 

 ومصروفاته القطاع . تشتمل إيراداتالخارجية نفس شروط التعامل مع األطراف ، وتتم بالتشغيليةقطاعات البين 

نظًرا ألن  والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة. التشغيليةقطاعات العلى التحويالت بين  هونتائج

 .خالل قطاعات التشغيل فقطالشركة تنفذ أنشطتها بالكامل في المملكة العربية السعودية ، يتم تقديم التقارير من 

 

 وما في حكمهالنقد  -٤

   2021 2020  

 بآالف الرياالت السعودية  

    عمليات التأمين: 

  203,447  ٣٧,٠٧٤  لدى البنوك أرصدة

  19  ١٩   نقد في الصندوق

    -  ١٧٠,٧٢٦  ودائع مرابحة قصيرة األجل 

  ٢٠٧,٨١٩ 203,466  

    

    عمليات المساهمين: 

 356,604 ١٤١,٩٣٠  لدى البنوك أرصدة

 - ١٢٩,٦٣٢  ودائع مرابحة قصيرة األجل

  ٢٧١,٥٦٢ 356,604 

 560,070 ٤٧٩,٣٨١  مجموع النقدية وما في حكمها

 

م االحتفاظ بودائع المرابحة قصتتتيرة األجل لدى مؤستتتستتتات مالية ولها تاريخ استتتتحقاق أصتتتلي أقل من ثالثة أشتتتهر. يت

 .2021ديسمبر  31٪ سنويًا كما في 3.80ابحة قصيرة األجل لمتوسط معدل عمولة يبلغ تخضع ودائع المر

 

 المركز المالي. قائمةها أعاله ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها العادلة في تاريخ الدفترية المفصح عنالقيم 

ستتتاندرد بموجب منهجية تصتتنيف يتم إيداع األرصتتدة والودائع البنكية لدى أطراف مقابلة ذات تصتتنيفات ائتمانية جيدة 

 (.22)إيضاح  زيدأند بور أند مو
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 ٣٣   

 

 

 

 ودائع المرابحة  -5

  2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

    أ  (   عمليات التأمين:

 165,284 12٩,113  ودائع مرابحة قصيرة األجل

    

    ب (   عمليات المساهمين:

 - -  ودائع مرابحة قصيرة األجل

 165,284 12٩,113  ودائع المرابحة قصيرة األجل إجمالي

 

دائع المرابحة لها فترة استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ. تخضع هذه الودائع لمتوسط معدل و

 ٪ سنويًا(.1.57: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31٪ سنويًا كما في 4.22عمولة يبلغ 

 . المفصح عنها أعاله ال تختلف كثيراً عن القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز الماليإن القيمة الدفترية 

ستاندرد  يتم إيداع األرصدة والودائع البنكية لدى أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية جيدة بموجب منهجية تصنيف

 (.22)إيضاح زيأند بور أند مود

 

 ، صافيذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة -٦

 تتكون ذمم التأمين المدينة من عمليات التأمين، من المبالغ المستحقة من الجهات التالية :

  2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

 ٢١٣,٥٩٣ ٢٣٣,٤١٤  حاملي وثائق تأمين

 ٢,٣٣٠ ١,٣٩٦  معيدي التأمين

 ١٠,٢٢٩ ١١,٥٨١  شركات التأمين

 ١٠,6٠٠ ١٦,٠٦٧  وكالء ووسطاء

   ٤٥٨٢٦٢,        236,752 

    ناقًصا:

(٤٣,٢٨٧)       حاملي وثائق التأمين – ديون مشكوك في تحصيلهامخصص          ( 274,36 ) 

)            إعادة التأمين  – ديون مشكوك في تحصيلهامخصص  ٨٧٢ )            (254) 

       (٤٣,٥٧٤)         (36,528)  

 200,224        ٢١٨,٨٨٤      نة، صافيذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدي
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 ٣٤   

 

 

 

 ) تتمه ( ، صافيذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة -٦

 

 جدول حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :

2020   2021   

   بآالف الرياالت السعودية

 الرصيد في بداية السنة   ٣٦,٥٢٨   ٣٣,٣٧٤

المخصص للسنة      ٧,٠٤٦   ٣,١٥٤  

 الرصيد في نهاية السنة   ٤٣,٥٧٤   ٥٢٨,٣6

 

 فيما يلي :تحليالً بأعمار الذمم المدينة ديسمبر،  31كما في 

 اإلجمالي 

متأخرة السداد 

وغير منخفضة 

 متأخرة السداد و منخفضة القيمة القيمة

 يوم  ٩0أقل من 

 180 -٩0من  

 يوم 

 – 181من 

 يوم   3٦0

 3٦0أكثر من 

 يوم  

  لرياالت السعوديةبآالف ا 

2021  : 

 ٤1,٦٦٧ 12,٩5٧ 23,5٦٦ 155,22٤ 233,٤1٤ حاملي وثائق تأمين

 338 331 ٤٦٧ 2٦0 1,3٩٦ معيدي التأمين

 2,٦13 ٤,31٧ 1,٤55 3,1٩٦ 11,581 شركات التأمين

 2,٤٤٦ 1,02٧ ٦,1٩٧ ٦,3٩٧ 1٦,0٦٧ وكالء ووسطاء

 
2٦2,٤58 1٦5,0٧٧ 31,٦85 18,٦32 ٤٧,0٦٤ 

      

2020: 

 26,925 29,388 14,691 142,589 213,593 حاملي وثائق تأمين

 338 7 319 1,666 2,330 معيدي التأمين

 4,270 3,049 1,165 1,745 10,229 شركات التأمين

 2,477 91 25 8,007 10,600 وكالء ووسطاء

 
236,752 154,007 16,200 32,535 34,010 
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 ٣٥   

 

 

 االحتياطيات الفنية -٧

 طالبات تحت التسوية واالحتياطياتالم (أ

  2021  2020  

 بآالف الرياالت السعودية  

 175,410 1٦1,5٦2  المطالبات تحت التسويةإجمالي 

(102,013)   القيمة المتحققة من الخردة والتعويضات : يخصم  (81,057)  

 94,353 5٩,5٤٩  مطالبات تحت التسوية

٩,11020  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  197,889 

 39,637 28,٤12  احتياطيات أقساط تأمين إضافية 

 3,664 ٤,٤32  احتياطيات فنية أخرى

  301,503 335,543 

(٩0,130)   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  (94,625)  

(20,802)   حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  (20,530)  

   (110,٩32)  (115,155)  

 220,388 1٩0,5٧1   المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات، صافي

 
 

 2021 مكتسبةال غيرأقساط التأمين  (ب

  

 االجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 بآالف الرياالت السعودية 

(1٧,051)  330,٩٧٤ في بداية السنة  أقساط التأمين غير المكتسبة  313,٩23 

(٦٤,٧20)  ٩٤2,10٧ خالل السنة المكتتبةالتأمين اط أقس  8٧٧,38٧ 

(8٤5,٩٩٦)  خالل السنة المكتسبةالتأمين أقساط    ٦٧,28٤   (٧٧8,٧12)  

(1٤,٤8٧)  ٤2٧,085  في نهاية السنة أقساط التأمين غير المكتسبة   ٤12,5٩8 

 

 2020 

  

 االجمالي

حصة معيدي 

 التأمين

 

 الصافي

 السعودية بآالف الرياالت 

(17,538)          348,546 في بداية السنة  أقساط التأمين غير المكتسبة  331,008 

(78,660)          781,568 خالل السنة المكتتبةالتأمين أقساط   702,908 

(799,140)         خالل السنة المكتسبةالتأمين أقساط             79,147  (719,993)  

(17,051)          330,974           في نهاية السنة المكتسبة أقساط التأمين غير  313,923 
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 ) تتمه ( الفنيةاالحتياطيات  -٧

  غير المكتسبةعمولة إعادة التأمين (جـ

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

 4,801  4,001  في بداية السنة الرصيد 

4,2521  7,810  خالل السنة  العمولة المقبوضة  

) (8,323)  خالل السنة  العمولة المكتسبة 51 ,052) 

 في نهاية السنة الرصيد 
 3,488  4,001 

 

 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة   د(

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

 27,331 20,11٧ في بداية السنة الرصيد 

 71,716 ٧1,331 متكبدة خالل السنة 

,٦5)          نة مطفأة خالل الس 308 )          ( 87 ,930) 

 20,117           25,٦18           في نهاية السنة الرصيد 

  

 متاحة للبيعالات ستثماراال  -8

 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية 

عمليات  

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

عمليات  

 تأمينال

عمليات 

 المساهمين

      مدرجة

           9,543 -  ٤,253 51٩  أسهم

                 غير مدرجة

 49,239 53,976  ٩2,0٧5 ٤٩,5٩5 صناديق

  أسهم
         

11,38٤ 

 

3,800 

  

- 

         

3,800 

 اجمالي االستثمارات المتاحة للبيع 
          

٦1,٤٩8 

 

 100,128 

  

53,976 

          

62,582 

 

  

معلن عنه بتاريخ  أصول تحدد القيمة العادلة للصناديق االستثمارية غير المدرجة أعاله على أساس آخر صافي قيمة

التقرير ، تتضمن األسهم غير المدرجة في عمليات المساهمين االستثمار في شركة نجم لخدمات التأمين والذي يتم 

وق نشط أو وسائل أخرى لقياس القيمة العادلة بشكل موثوق . يتم مراجعة اإلنخفاض إدراجه بالتكلفة بسبب عدم وجود س

 .في القيمة في تاريخ كل تقرير
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 ٣٧   

 

  

 ) تتمه ( االستثمارات المتاحة للبيع -8

 :على النحو التالي إلستثمارات المتاحة للبيعاحركة 

 2021  2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

    عمليات التأمين

 3,372  53,٩٧٦  في بداية السنة الرصيد

 50,604  12,٦٦٩ إضافات خالل السنة

(1,21٩)  التحويل إلى استثمارات المساهمين خالل العام   - 

 -  (5,31٦)  استبعادات خالل السنة

 -  1,388 مكاسب غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

 53,976           ٦1,٤٩8  نهاية السنة الرصيد في

    

 

 2021  2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

    عمليات المساهمين

23    ٦2,582   الرصيد في بداية السنة ,815  

141    5٧,٩٦3  إضافات خالل السنة ,732  

    -    1,21٩  التحويل إلى استثمارات المساهمين خالل العام

)  استبعادات خالل السنة 02 ,10٤)   ( 58 ,242) 

382      -  نخفاض في القيمة خالل العامعكس اال   

)   (2,٩12)  المكاسب المحققة خالل العام 11 ,523) 

11    1,380  مكاسب غير محققة من استثمارات متاحة للبيع ,562  

26   100,128  نهاية السنة الرصيد في ,582  

    

 

 استثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق  -٩

 

 ى النحو التالي:حركة االستثمارات عل 

 2021  2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

    تأمينعمليات ال

  -    10,000   الرصيد في بداية السنة

 10,000   -  خالل السنة ضافاتا

 -   -  استبعادات خالل السنة

 10,000   10,000  نهاية السنة الرصيد في

    

مليون لاير سعودي دون أي عالوة أو  10استثمرت الشركة في صكوك بقيمة  ، 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

ستحقاق  سعر كوبون  5خصم تم تصنيفها على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق. للصكوك ا ٪. يتم تقديم 4.5سنوات ب

 .+ BBBالصكوك من قبل بنك محلي يتمتع بتصنيف ائتماني جيد طويل األجل لـ
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 ٣٨   

 

 

 )تتمة( ظ بها لتاريخ اإلستحقاقاستثمارات محتف -٩

 

 2021  2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

    لمساهمينعمليات ا

  -    -   الرصيد في بداية السنة

 -   ٩,٧2٤ خالل السنة ضافاتا

 -   -  استبعادات خالل السنة

 -   ٩,٧2٤  نهاية السنة الرصيد في

    

 

سنة المنتهية في  ستثمرت الشركة في صكوك بقيمة  2021ديسمبر  31خالل ال مليون لاير سعودي دون أي عالوة  9.7، ا

أو خصتتتم تم تصتتتنيفها على أنها محتفظ بها حتى تاريخ االستتتتحقاق. يتم طرح الصتتتكوك من قبل مؤستتتستتتات مالية محلية لها 

 على التوالي. %10الى  %5، %3,5يتراوح من سنوي  بسعر كوبون سنوات 5 الى ات تترواح منسنة واحدةاستحقاق

 

  خرىأ أصولمصاريف مدفوعة مقدماً و -10

  2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

 َ  13,596 21,3٩٦  تسويات مدفوعة مقدما

 3,250 3,023  منافع الموظفين المدفوعة مقدماَ وأخرى

 3,094 20,2٧1  مصروفات مؤجلة 

 2,295 1,٩1٩  إيجار مدفوع مقدما 

 ً  1,562 1,5٩0   للموظفين مبالغ مدفوعة مقدما

 1,015 2,٦52  عمولة مستحقة القبض

 300 300  (23خطابات ضمان ) إيضاح 

 1,677 5,328  أخرى

   
5٦,٤٧٩ 26,789 
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 ٣٩   

 

 

 ممتلكات ومعدات، صافي -11

2021 

 تحسينات

مباني ال

 مستأجرةال

 جهزةأ

 لياآلحاسب ال

 برامج

حاسب ال

 لياآل

 

 ثاث األ

 مفروشاتالو

 

 معدات ال

 مكتبيةال

 

 سياراتال

 اإلجمالي

2021 

 بآالف الرياالت السعودية  

          التكلفة

 3٩,٦12 8٤ 3,50٤ 3,٩3٤ 3,٦81 12,53٤ 15,8٧5  يناير 1

 ٤,٦٩٩ - ٩35 10 58٤ 2,308 8٦2 ضافاتإ

 ٤٤,311 8٤ ٤,٤3٩ 3,٩٤٤ ٤,2٦5 1٤,8٤2 1٦,٧3٧  ديسمبر 31

االسيييييييتهالك مجمع 

 المتراكم
       

 3٧,511 8٤ 3,213 3,٦30 3,٦٦٦ 11,530 15,388 يناير 1

 1,٩5٤ - 210 ٩٧ 318 ٦٦٦ ٦٦٤ المحمل للسنة

 3٩,٤٦5 8٤ 3,٤23 3,٧2٧ 3,٩8٤ 12,1٩٦ 1٦,052 ديسمبر 31

 لقيمةاصافي 

 الدفترية
       

 ٤,8٤٦ - 1,01٦ 21٧ 281 2,٦٤٦ ٦85  مبر سدي 31

 

2020 

 تحسينات

مباني ال

 ةمستأجرال

 جهزةأ

 لياآلحاسب ال

 برامج

حاسب ال

 لياآل

 

 ثاث األ

 مفروشاتالو

 

 معدات ال

 مكتبيةال

 

 سياراتال

 اإلجمالي

2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

          التكلفة

 39,150 84 3,387 3,849 3,681 12,274 15,875 يناير 1

 462 - 117 85 - 260 - ضافاتإ

813,6 12,534 15,875 ديسمبر 31  3,934 3,504 84 39,612 

االستتتتتتتتهالك مجمع 

 المتراكم
       

 35,812 84 3,071 3,465 3,330 11,073 14,789 يناير 1

 1,699 - 142 165 336 457 599 المحمل للسنة

 37,511 84 3,213 3,630 3,666 11,530 15,388 ديسمبر 31

القيمة صافي 

 الدفترية
       

51 1,004 487  ديسمبر  31  304 291 - 2,101 
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 ٤٠   

 

 الوديعة النظامية -12
ً لنص المادة ) قامت الشركة  ، البنك المركزي السعودي( من الالئحة التنفيذية ألنظمة التأمين الصادرة عن 58طبقا

 75: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 75٪(، وقدرها 15: 2020ديسمبر  31)من رأس مالها ٪ 15بإيداع 

. تحفظ الوديعة النظامية لدى بنك محلي ذات البنك المركزي السعوديبنك تم اختياره من قبل  مليون لاير سعودي( في

. ال يمكن للشركة إستالم عوائد البنك المركزي السعوديسمعه جيدة ويمكن السحب منها فقط بعد الحصول على موافقة 

يُستحق الدخل على الودائع النظامية ل. االستثمار عن هذه الوديعة وهي ظاهرة في قائمة المركز المالي بشكل منفص

 ٪ )سنويًا(.0.55بمعدل 

 

 أخرى التزاماتمصروفات مستحقة و  -13

  2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية   

 16,970 18,525  عموالت مستحقة

 5,243 2,٤30  رسوم تحميل نجم المستحقة 

 3,378 3,8٤2  جازات مستحقةإبدالت 

 3,112 3,1٤0  للبنك المركزي السعودي ة رسوم فحص وتفتيش مستحق

 2,322 2,٤01  أتعاب مهنية مستحقة 

 1,828 ٦٦٦  الصحي مستحقة  الضمانمجلس خاصة بتفتيش  رسوم

 867 1,000  رواتب الموظفين والمزايا األخرى المستحقة 

 745 ٦05  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و غيرها  –ذمم دائنة 

 - -  بة اإلستقطاع عن مدفوعات إعادة التأمين مخصص ضري

 34,452 ٦2,152  اخرى التزامات

  ٩٤,٧٦1 68,917 

 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -1٤

 مستحقات نهاية الخدمة. يتم عمل السائدمحددة لموظفيها بناًء على قانون العمل السعودي  منافعطبق الشركة خطة ت

عند  المنافعالتزام مدفوعات ب الوفاء، بينما يتم  المتوقعةاإلئتمان وحدة  ريقةباستتتتتتتتخدام طوفًقا للتقييم االكتواري 

 أساس بناًء علىتسجل وحركة االلتزام خالل السنة ، المركز المالي  قائمةفي  يتم االعتراف بهااستحقاقها. المبالغ 

 :هي كما يليوقيمتها الحالية 

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

 18,209 20,15٤          الحالية اللتزام المزايا المحددةالقيمة 

 :كما يلينهاية الخدمة  حركة التزام منافع          

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

 14,850 18,20٩ في بداية السنة 

 2,095 2,٦18 تكلفة الخدمة الحالية 

 619 ٧0٩ تكلفة الفائدة 

32٧3, صافي مصاريف المنافع   2,714 

(٤,٤٦2) خالل السنة  المنافع المدفوعة           (1,305) 

 1,950 3,080 خسائر اكتوارية من التسويات القائمة على الخبرة

 في نهاية السنة 
20,15٤ 18,209 
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 ) تتمه ( مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -1٤

 :الرئيسية اإلكتوارية الفرضيات
 2021 2020 

53.٧٪ معدل خصم التقويم  ٪3.75 

5٪ الزيادة التصاعدية للرواتب  ٪5 

 

 :كما يلي المحددة بالمنافعأثر التغيرات في الحساسيات على القيمة الحالية لاللتزام 

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

   معدل الخصم

)  نقطة أساس 50 بـمعدل الخصم زيادة  ٧2٤ ) ( 717 ) 

505   نقطة أساس 50 بـمعدل الخصم انخفاض    844 

   المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف الفئات العمرية

 814  1,058  %1زيادة بنسبة 

)  %1بنسبة  انخفاض 25٩ ) ( 597 ) 

 

 الزكاة مخصص   -15

 مستحقات الزكاة  (أ

 أنظمة الزكاة، يتكون مما يلي :  بموجب للتعديلإن وعاء الزكاة التقريبي للشركة والخاضع 
 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

 500,000 500,000 رأس المال

 32,030 32,030  الدخل المعدل قبل الزكاة

 (2,101) (٤,8٤٦)  ، صافيممتلكات ومعدات

)  استثمارات متاحة للبيع معدلة ٦11 ,٦2٦) ( 161 ,558) 

)  خسائر متراكمة ٤11 ,٤3٧) ( 411 ,437) 

832  المخصصات والتسويات  ,٧٦2  283,762 

0٧5   التقديريالوعاء الزكوي  ,883  555,696 

        

 : كاآلتيحركة مخصص الزكاة  كانت 

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

02  في بداية السنة الرصيد  ,3٧٤   23 ,220  

21  للسنة  محمل خالل ,810   51 ,125  

 (7,635)  (5,855)  عكس مخصص الزكاة 

)  ل السنة مدفوع خال 01 ,0٧٧)  ( 91 ,336) 

٧1  في نهاية السنة الرصيد  ,252   02 ,374  
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 مخصص الزكاة ) تتمه ( -15

 الربوط الزكوية (ب

 

2021مايو  2قبل الموعد النهائي في  2020ديسمبر  31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن السنة المنتهية في   

 

 وضع الربوط الزكوية (ت

 

 مطالبةربوطها لتلك السنوات  هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركرفعت   : 2010حتى  200٧من  السنوات

سعودي  لايرمليون  12.2سعودي ومطلوبات ضرائب االستقطاع بمبلغ  لايرمليون  8.7التزام زكاة إضافي بمبلغ ب

تسوية يوم تأخير تحتسب من تاريخ االستحقاق حتى  30٪ عن كل 1 باإلضافة إلى غرامات التأخير ذات الصلة

،  هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركالمبالغ المستحقة. تقدمت الشركة باستئناف ضد هذه االلتزامات اإلضافية إلى 

ثم تم تحويل القضية إلى لجنة االستئناف األولية التي رفضت البنود الرئيسية ، وبالتالي قدمت الشركة خطاب ضمان 

مليون  31.81ريبة االستقطاع. وغرامات التأخير ذات الصلة البالغة ، وض هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركإلى 

أمام لجنة االستئناف العليا التي تم استبدالها باللجان الضريبية الجديدة التابعة لألمين  قراراللاير سعودي ، واستأنفت 

 .العام للجان الضريبية

وتوصلت إلى اتفاقية تسوية لتلك  بة و الجماركهيئة الزكاة و الضريثم تقدمت الشركة بطلب إلى لجنة التسوية ب

مليون لاير لضريبة االستقطاع. قامت الشركة بتسوية هذه  12.2مليون لاير للزكاة و  3.3السنوات لتسوية مبلغ 

 المبالغ المتفق عليها.

 

ةً بإلتزام ربوطها لتلك السنوات مطالب هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركرفعت  : 2015 حتى 2011 من السنوات

سعودي باإلضافة إلى  لايرمليون  10.2سعودي وإلتزام ضريبة االستقطاع بمبلغ  لايرمليون  8زكاة إضافي بمبلغ 

يوم تأخير محسوبة من تاريخ االستحقاق حتى تسوية المبالغ  30٪ لكل 1غرامات التأخير ذات الصلة بنسبة 

، ثم تم  هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركاإلضافية إلى  المستحقة. تقدمت الشركة باستئناف ضد هذه االلتزامات

التي تم استبدالها باللجان الضريبية الجديدة تحت إشراف األمين العام  تحويل القضية إلى لجنة االستئناف األولية

ى اتفاقية وتوصلت إل هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركللجان الضريبية. ثم تقدمت الشركة بطلب إلى لجنة التسوية ب

مليون لاير لضريبة االستقطاع. قامت الشركة  10.2مليون لاير للزكاة و  4.1تسوية لتلك السنوات لتسوية مبلغ 

  بتسوية هذه المبالغ المتفق عليها. 

 

 ربوطها هيئة الزكاة و الضتتريبة و الجمارك، رفعت  2020ديستتمبر  27في  : 2018 حتى 201٦ السيينوات من

مليون لاير ستتتعودي ، وقدمت الشتتتركة استتتتئنافها ضتتتد هذه  3.3بمبلغ  إضتتتافي بإلتزام زكاة ةمطالبلتلك الستتتنوات 

 .هيئة الزكاة و الضريبة و الجماركخالل الفترة المقررة قانونًا ، واالستئناف هو قيد المراجعة من قبل  الربوطات

 

مارك  ربوطها عن تلك ، رفعت مصلحة الزكاة والضرائب والج 2021سبتمبر  30في  2020و  201٩عامي ل

مليون لاير ستتتعودي ، ثم طعنت الشتتتركة في هذا التقدير داخل  5.2الستتتنوات مطالبةً بخصتتتم زكاة إضتتتافي قدره 

النظام القانوني. الفترة المحددة. ونتيجة لذلك ، قبلت زاتكا استتتتئناف الشتتتركة جزئيًا وأصتتتدرت تقييًما منقًحا تم من 

مليون لاير ستتتتتعودي مع العلم أن الشتتتتتركة قد ستتتتتددت بالفعل مع  4.9إلى  خالله تخفيض التزام الزكاة اإلضتتتتتافي

٪. من المسؤولية الزكوية اإلضافية المتنازع عليها وفقًا 25مليون لاير سعودي وهو ما يمثل  1.3االستئناف مبلغ 

ركة اآلن في طور للتقييم األصلي الستيفاء الشروط الشكلية لتقديم التظلم المنصوص عليها في الئحة الزكاة ، والش

 تصعيد القضية إلى األمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية.
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 رأس المال -1٦

مليون  500مبلغ  ،رأس المال المصدر والمدفوع للشركة ، يبلغ 2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31كما في 

 .لاير سعودي  10قيمة كل سهم ، مليون سهم  50لاير سعودي مقسمة إلى 

 

 اإلحتياطي النظامي  -1٧

من البنك المركزي ( )ز( من الالئحة التنفيذية للتأمين الصادرة 2) 70وفقًا للنظام الداخلي للشركة ووفقًا للمادة 

هذا حتى يساوي  النظاميلالحتياطي كل سنه ٪ من صافي دخلها 20، يتعين على الشركة تخصيص  السعودي

غير متاح  النظاميإن االحتياطي  .التحويل فقط في نهاية السنة قيمة رأس المال ويتم إجراء هذااالحتياطي 

 .للتوزيع على المساهمين حتى تصفية الشركة

 

  المخفضةو  السهم األساسية ربحية -18

على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة في نهاية  السنةتم احتساب ربح السهم وذلك بتقسيم صافي ربح 
 السنة. 

 األساسية والمخفضة،  كما يلي:ربحية السهم 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 2021  2020 

1,٧1) (            ) بالرياالت السعودية (  ربحية السهم األساسية و المخفضة   50,1  

 ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠  خالل السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

 

 الرواتب والتكاليف الخاصة بالموظفين  -1٩

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

 37,113 ٤0,1٦3 ساسيةأرواتب 

 9,244 ٩,5٧3 بدل سكن

 6,177 - مكافآت موظفين

 5,150 5,301  تأمين

 4,038 ٤,201 تأمينات اجتماعية

 3,786 ٤,001 بدل مواصالت

 2,696 3,318 (14 للموظفين )إيضاح نهاية الخدمة منافع

 7,491 8,5٩3 خرىأ

 
٧5,150 575,69  
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 خرىأدارية إعمومية و -20

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

 6,634 ٧,٧52 رسوم تفتيش

 4,829 5,15٩ رسوم اإلشغال

 4,432 5,022 األتعاب المهنية

 3,241 ٧,38٤ المعلومات تقنية مصاريف

 3,067 ٤,28٤ اإلعالن والترويجمصاريف 

991,6 1,٩5٤ (10اإلهالك )المالحظة   

 1,269 1,3٦1 اإلتصاالتمصاريف 

 1,140 ٧1٩ ضرائب اإلستقطاع 

 427 5٩٩ التدريب والتطوير

 333 1٩٩ مكتبية اللوازم ال

 9,651 11,113 أخرى

 
٤5,5٤٦ 36,722 

 

 العالقة وأرصدتها ذات األطرافالمعامالت مع  -21

موظفي اإلدارة العليا بالشركة،والشركات التي تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، و

وأي كيانات أخرى يسيطرون عليها أو يسيطرون عليها بشكل مشترك أو  يعتبر المساهمين فيها المالكين الرئيسيين،

يتأثرون بها بشكل كبير. يتم االتفاق على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت بشكل متبادل ويتم اعتمادها من 

 ة الشركة.قبل إدار
 

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 2021 2020 
 بآالف الرياالت السعودية 

 590 ٤2٤ جتماعات مجلس اإلدارة ولجانهابدالت حضور 

 3,150 3,٧2٦ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تتكون أرصدة األطراف ذات العالقة مما يلي:  -

  
 2021 2020 
 بآالف الرياالت السعودية 

 ١ ٢  مستحقة لشركات مملوكة لعضو مجلس اإلدارة باتمطال
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 )تتمة( العالقة وأرصدتها ذات األطرافالمعامالت مع  -21

 

 وموظفي اإلدارة العلياوتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت -

2021 : 
 أعضاء مجلس اإلدارة

 ) غير التنفيذيين (
بما  موظفي اإلدارة العليا

 تنفيذي والماليالمدير ال فيهم
 بآالف الرياالت السعودية 

  ٦,8٦٩                           - رواتب وتعويضات 
  -                           3,٧2٦ مكافآت سنوية 

   3٧8                              - تعويضات نهاية الخدمة 
 3,٧2٧                           ٦,2٤٧  

2020 : 
 ء مجلس اإلدارةأعضا

 ) غير التنفيذيين (
 بما فيهم موظفي اإلدارة العليا

 المدير التنفيذي والمالي
 بآالف الرياالت السعودية 

 6,330 - رواتب وتعويضات 
 1,188 3,150 مكافآت سنوية 

 363 - تعويضات نهاية الخدمة 
 3,150 7,881 

 

 

 المخاطر إدارة -22

 :التي تخفف بها اإلدارة هذه المخاطروالطرق جهها الشركة للمخاطر التي تواموجز فيما يلي 

 

 حوكمة المخاطر

الشتتركة للمخاطر في مجموعة من الستتياستتات واإلجراءات والضتتوابط الراستتخة التي تستتتخدم الهيكل  حوكمةتتجلى 

والمعرفة بما التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستتتراتيجية. وتتمحور فلستتفة الشتتركة حول قبول المخاطر الراغبة 

يتناسب مع شهية المخاطر والخطة االستراتيجية التي وافق عليها مجلس اإلدارة. وتتعرض الشركة لمخاطر التأمين 

 وإعادة التأمين وسعر العمولة الخاصة واالئتمان والسيولة والعملة.

 

خاطر وتقييمها متماستتتتتتتك داخل الشتتتتتتتركة من أجل تحديد المتم تأستتتتتتتيس هيكل تنظيمي :  هيكل إدارة المخاطر .أ

 ورصدها ومراقبتها.

المخاطر  حوكمةتمثل قمة ، المخاطر  حوكمةإن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المستتتتؤولة عن :مجلس اإلدارة  .ب

في اإلشتتراف المركزي لمجلس اإلدارة الذي يوفر التوجيه والموافقات الالزمة لالستتتراتيجيات والستتياستتات من 

 أجل تحقيق أهداف مؤسسية محددة.

في إطار اإلدارة العليا مستتتتتتتؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستتتتتتتتراتيجية :  اإلدارة العليا .ج

 .الشركة المحددة سلفا للمخاطر رغبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة مالذ للتأمين التعاوني
 شركة مساهمة سعودية()
  القوائم المالية عنيضاحات إ
 م 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية 
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 )تتمة( المخاطر إدارة -22

 

 التأمين ( مخاطرأ

فعلية ومدفوعات االستتتحقاقات أو ن الخطر الرئيستتي الذي تواجهه الشتتركة بموجب عقود التأمين هو أن المطالبات الأ

توقيتها تختلف عن التوقعات. ويتأثر ذلك بتواتر المطالبات، وشتتتتتتتدة المطالبات، والفوائد الفعلية المدفوعة، والتطور 

مان توافر احتياطيات كافية لتغطية هذه  لة األجل. ولذلك، فإن هدف الشتتتتتتتركة هو ضتتتتتتت الالحق للمطالبات الطوي

 .االلتزامات

 اسناديتم  ، إعادة التأمين كجزء من برنامجها لتخفيف المخاطر سناد عدد كبير من أقساطها عن طريقإبقوم الشركة ت

التي  المشاركةإعادة التأمين على أساس نسبي وغير نسبي. غالبية إعادة التأمين النسبية هي إعادة التأمين على حصة 

ألعمال. إعادة التأمين غير النستتبية هي في المقام األول يتم اتخاذها للحد من التعرض العام للشتتركة لفئات معينة من ا

تختلف حدود االحتفاظ  إعادة تأمين فائض الخسارة مصممة للتخفيف من تعرض الشركة الصافي لخسائر الكوارث.

 الجغرافية . بإعادة التأمين على الخسائر الزائدة حسب خط اإلنتاج والمنطقة

مع  المستخدمة الفرضيات تقدير بها يتم التي الطريقة بنفس التأمين معيدي من لإلسترداد المبالغ القابلة تقدر 

وعلى الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات . وتتوافق مع عقود إعادة التأمينوالمعلقة مخصص المطالبات القائمة 

لي يوجد تعرض ائتماني فيما إلعادة التأمين، فإنها ال تعفيها من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين، وبالتا

يتعلق بإعادة التأمين المتنازل عنها، إلى الحد الذي ال تتمكن فيه أي شركة إعادة تأمين من الوفاء بالتزاماتها التي 

تعهدت بها بموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه. إن وضع الشركة إلعادة التأمين متنوع بحيث ال يعتمد على شركة 

 ال تعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على أي عقد واحد إلعادة التأمين.إعادة تأمين واحدة و

 تكرار وشدة المطالبات

بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية ، والفيضانات ، واالضطرابات البيئية واالقتصادية ، واالضطرابات الجوية ، 

ه المخاطر من خالل التدابير المذكورة وتركيز المخاطر ، وأعمال الشغب المدنية ، وما إلى ذلك. وتدير الشركة هذ

أعاله. وقد حدت الشركة من مخاطرها من خالل فرض الحد األقصى لمبالغ المطالبة على عقود معينة فضالً عن 

استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الحد من التعرض لألحداث الكارثية )مثل األعاصير والزالزل واألضرار 

والغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هذه هو الحد من التعرض للكوارث  الناجمة عن الفيضانات(.

استنادا إلى شهية الشركة للمخاطر التي تقررها اإلدارة. وقد يقرر المجلس زيادة أو تخفيض الحد األقصى للتسامح 

 .استنادا إلى ظروف السوق وعوامل أخرى

 مخاطر التأمين كثافة

يكمن في للمخاطر بشكل أساسي حسب فئة األعمال. التركيز الرئيسي وتركيزه خاطر التأمين م كثافةتراقب الشركة 

 .وتأمين المركبات الطبي  التأمين

وترصد الشركة أيضا تركيز المخاطر عن طريق تقييم المخاطر المتعددة المشمولة بنفس الموقع الجغرافي. بالنسبة 

دينة الكاملة على أنها موقع واحد. وبالنسبة لمخاطر الحرائق لخطر الفيضانات أو الزالزل ، يتم تصنيف الم

والممتلكات ، يعتبر مبنى بعينه ومباني مجاورة ، يمكن أن تتأثر بحادثة مطالبة واحدة ، موقعا واحدا. وبالمثل ، فيما 

ند تقييم تركيز يتعلق بالمخاطر البحرية ، تعتبر المخاطر المتعددة التي تغطيها رحلة سفينة واحدة خطرا واحدا ع

المخاطر. وتقوم الشركة بتقييم تركيز حاالت التعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع بوليصة إعادة 

 التأمين الخاصة بها لتقليص حاالت التعرض هذه إلى مستويات مقبولة للشركة.

التي مخاطر التأمين تتعلق بالوثائق  ألن الشركة تعمل بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية ، فإن جميع نظراً 

 في المملكة العربية السعودية. تم اكتتابها
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 المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 مصادر عدم اليقين في تقدير المطالبات المستقبلية

المطالبات القائمة ،  تقييم هو المركز المالي قائمةالتأكد من التقديرات في تاريخ  لستتتتبب عدمالمصتتتتدر الرئيستتتتي  إن

الذي تستتتتتند إليه  الرئيستتتتياء تم اإلبالغ عنها أم ال ، ويتضتتتتمن تكاليف تستتتتوية المطالبات المتوقعة. االفتراض ستتتتو

تقديرات االلتزامات هو أن تطوير المطالبات المستقبلية للشركة سيتبع نمًطا مشابًها لخبرة تطوير المطالبات السابقة. 

 ،وعوامل تضتتتخم المطالبة ، المطالبة وتكاليف معالجة المطالبةتكاليف ويشتتتمل ذلك االفتراضتتتات المتعلقة بمتوستتتط 

تطبيق االتجاهات الستتابقة  مدى عدمنوعية إضتتافية لتقييم  اجتهاداتوأرقام المطالبات لكل ستتنة حادث. يتم استتتخدام 

البة ، لمرة واحدة ، والتغيرات في عوامل الستتتتوق مثل الموقف العام للمط وقوعفي المستتتتتقبل ، على ستتتتبيل المثال: 

. جراءات المطالبات إسياسات و، شروط المحفظة تنوع لى العوامل الداخلية مثلوالظروف االقتصادية ، باإلضافة إ

ا لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضتتتتائية والتشتتتتريعات الحكومية على  القضتتتتاءيستتتتتخدم  أيضتتتتً

ر المبالغ المستتتتحقة لحاملي وثائق التأمين الناشتتتئة عن مطالبات اإلدارة في تقدي بأراء ذخمع ضتتترورة األالتقديرات. 

بموجب عقود التأمين. تستتتند هذه التقديرات بالضتترورة على افتراضتتات حول عدة عوامل تتضتتمن درجات متفاوتة 

 وعتدم التتتأكتد وقتد تختلف النتتتائج الفعليتتة عن تقتتديرات اإلدارة ممتتا يؤدي إلى تغييرات التقتتديراتوربمتتا مهمتتة من 

النوعية لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات الستتتتتتتابقة في  التقديراتمستتتتتتتتقبلية في االلتزامات المقدرة. يتم استتتتتتتتخدام 

المستتتتتتقبل ، على ستتتتتبيل المثال حدوث لمرة واحدة ، والتغيرات في عوامل الستتتتتوق مثل الموقف العام من المطالبة 

ثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات والظروف االقتصادية. يستخدم الحكم أيًضا لتقييم مدى تأ

 الحكومية على التقديرات.

وعلى وجه الخصتتتتتتوص ، يتعين وضتتتتتتع تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ 

المركز  قائمةفي تاريخ اإلبالغ عنها المركز المالي والتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم  قائمة

 المالي.

 المستخدمة لتحديد االفتراضات الطريقة

والغرض من العملية المستخدمة لتحديد افتراضات حساب احتياطي  العملية المستخدمة للبت في االفتراضات

طبيعة العمل تجعل إن  .المطالبة غير المسدد هو أن تسفر عن تقديرات معقولة محايدة للنتيجة المرجحة أو المتوقعة

. يتم تنبؤ على وجه اليقين بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغةالمن الصعب جداً 

، والمعلومات المتوفرة المطالبةحالة على حدة مع مراعاة ظروف  وذلك على أساس كل مطالبة مبلغ عنهاتقييم كل 

المماثلة. وتتم مراجعة تقديرات الحالة بانتظام  المطالباتحجم  علىواألدلة التاريخية  المعاينةالتي تقوم بالجهات من 

 ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جديدة.

لدرجة من عدم اليقين أكبر من تقدير تكلفة تسوية المطالبات التي مبلغ عنها المتكبدة وغير ال المطالباتتقدير يخضع 

، وفي هذه الحالة تتوفر معلومات عن حدث المطالبة. وتراعي عملية التقدير نمط اإلبالغ عن  سبق إخطارها للشركة

يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات المعلقة باستخدام مجموعة من  .المطالبات السابقة وتفاصيل برامج إعادة التأمين

 .Bornheutter-Fergusonو يقة سلم السلسلة طر تقنيات اإلسقاط للمطالبات االكتوارية القياسية ، مثل أساليب

االفتراض الرئيسي الذي تقوم عليه هذه التقنيات هو أن الخبرة السابقة للشركة في مجال تطوير المطالبات يمكن 

استخدامها في عرض تطوير المطالبات في المستقبل وبالتالي في التكاليف النهائية للمطالبات. وعلى هذا النحو ، فإن 

ساليب تستنبط تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ، ومتوسط التكاليف لكل مطالبة وأرقام المطالبات استناداً إلى هذه األ

التطور الملحوظ في السنوات السابقة ونسب الخسائر المتوقعة. ويتم تحليل تطور المطالبات التاريخية أساسا عن طريق 

وأنواع  اإلنتاجحسب المنطقة الجغرافية ، وكذلك حسب خطوط سنوات الحوادث ، ولكن يمكن أيضا زيادة تحليلها 

 . المطالبات

 

 



 شركة مالذ للتأمين التعاوني
 شركة مساهمة سعودية()
  القوائم المالية عنيضاحات إ
 م 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية 
 

 

 ٤٨   

 المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 )تتمة( المستخدمة لتحديد االفتراضات الطريقة

وعادة ما تعالج المطالبات الكبيرة بشكل منفصل ، إما بحجزها بالقيمة األولية لتقديرات تسوية الخسائر أو إسقاطها 

تعكس تطورها في المستقبل. وفي معظم الحاالت ، ال توجد افتراضات صريحة بشأن المعدالت بشكل منفصل لكي 

وبدالً من ذلك ، فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك الضمنية في  للتضخم في المطالبات أو نسب الخسائر. المستقبلية

ام حكم نوعي إضافي لتقييم مدى عدم تطبيق بيانات تطوير المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يتم استخد

االتجاهات السابقة في المستقبل ، )على سبيل المثال ، لتعكس األحداث لمرة واحدة ، والتغيرات في العوامل الخارجية 

أو عوامل السوق مثل المواقف العامة للمطالبة ، والظروف االقتصادية ، ومستويات تضخم المطالبات ، القرارات 

معالجة جراءات لات و اإلالسياس وخصائصالمحفظة  تنوعات القضائية ، باإلضافة إلى العوامل الداخلية مثل والتشريع

من أجل التوصل إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطالبات التي تمثل النتيجة المحتملة من مجموعة النتائج المطالبات( 

 .وي عليها ذلكالمحتملة ، مع مراعاة جميع أوجه عدم اليقين التي ينط

مكتستتتتبة القستتتتاط غير األاألقستتتتاط )احتياطي  التزاماتاألقستتتتاط بحيث أن مجموع مخصتتتتصتتتتات  التزاماتتم تحديد 

متوقعة المستقبلية ال والمطالباتمصاريف ال( يكون كافياً لخدمة لتزاماتواحتياطي عجز األقساط نتيجة اختبار كفاية اال

المستتتتتتتتقبلية  لتزاماتبتاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد اال المفعول الستتتتتتتاريةوالمحتمل حدوثها لوثائق التأمين 

حداث األالمعتمدة على الخبرة خالل الفترة المنتهية من العقود وتوقعات  الفرضتتتتتتتياتالمتوقعة باستتتتتتتتخدام التقديرات و

 . والتي يعتقد بأنها ستكون معقولةمستقبلية ال

 ةالحساسيتحليل 

ات المطالبة بموجب عقود التأمين المستحقة في نهاية السنة كافية. غير أن هذه المبالغ ليست وتعتقد الشركة أن التزام

وتتسم االلتزامات . المالية القوائمفي مؤكدة وقد تختلف المدفوعات الفعلية عن التزامات المطالبات المنصوص عليها 

ثل يتسن تحديد مدى حساسية متغير معين مالمتعلقة بمطالبات التأمين بالحساسية إزاء مختلف االفتراضات. ولم 

 التغييرات التشريعية أو عدم اليقين في عملية التقدير.

من شأنه أن يؤثر على ، في معدل المطالبة " صافي بعد خصم اعادة التأمين "٪ 10بنسبة  االفتراضييير إن التغ

 : على النحو التالياإلكتتاب خل/)خسارة( دصافي 

 يةبآالف الرياالت السعود 

 

التغير في  

 الفرضيات

 االرتفاع /) االنخفاض(

 االلتزاماتصافي في 

االرتفاع / ) االنخفاض( 

 في فائض االكتتاب 

    النهائيةنسبة الخسارة 

2021 +/- 10٪ ٧٧,8٧1            ٧٧,8٧1 

2020 +/- 10٪              17 ,999             71,999 

 

 مخاطر إعادة التأمين (ب

 بإبرام العادية دورة أعمالها خالل الشتتركة تقوم الكبيرة، التأمين مطالبات عن تنشتتأ قد التي المالية المخاطر لتقليل

 .التأمين إعادة ألغراض أخرى أطراف مع تفاقياتاإل

 لمعيدي المالي الوضتتع بتقييم الشتتركة تقوم التأمين، إعادة شتتركات إفالس نتيجة كبيرة لخستتائر تعرضتتها ولتقليل

 الظروف أو والنشتتاطات متشتتابهه جغرافية مناطق في تنشتتأ قد التي االئتمان مخاطر على ومتابعة التركيز نالتأمي

 .التأمين لمعيدي االقتصادية
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 المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 )تتمة( مخاطر إعادة التأمين (ب

ويمكن تلخيص   .كةالشتتتر ارةإد مجلس قبل من المحددة التالية والتعليمات المعايير وفق التأمين معيدي اختيار يتم

 :المعايير على النحو التالي

الحد األدنى من التصنيف االئتماني المقبول من جانب وكاالت التصنيف المعترف بها الذي ال يقل عن  .أ

BBB أو ما يعادله 

 .معينة تأمين إعادة شركات سمعة .ب

 .التأمين معيدي مع والسابقة الحالية العمل عالقة .ت

وم الشركة باستعراض شامل للقوة المالية والخبرة اإلدارية والتقنية ، فضال عن األداء التاريخي وعالوة على ذلك ، تق

ً  المحددة المتطلبات قائمة مع ذلك ومطابقةألجهزة إعادة التأمين ، حيثما كان ذلك منطبقا ،   اإلدارة مجلس قبل من سلفا

لم يكن ،  2020و  2021ديسمبر  31كما في  .التأمين عمليات إعادة تبادل على الموافقة قبل التأمين إعادة ولجنة

 .هناك تركيز كبير في أرصدة إعادة التأمين

ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين ، ونتيجة لذلك تظل الشركة مسؤولة  ن عقود إعادة التأمينإ

 .المعاد تأمينها بالتزاماتها بموجب اتفاقات إعادة التأمينبقدر عدم وفاء الجهة عن جزء المطالبات القائمة المعاد تأمينها 

 

 العموالت معدلمخاطر  (جـ

ينشأ خطر معدل العمولة عن إمكانية أن تؤثر التغييرات في معدالت العمولة على الربحية في المستقبل أو القيم 

 واستثماراتها في الصكوك.المرابحة تتعرض الشركة لمخاطر العمولة على ودائع  و لألدوات الماليةالعادلة 

سنوات ، باستثناء الودائع  3أشهر حتى  3خالل  تسييلهاالشركة ودائع مرابحة واستثمارات في صكوك يمكن  لدى 

المقيدة التي يجب االحتفاظ بها وفقًا للوائح في المملكة العربية السعودية والتي ال تكسب فيها الشركة أي عمولة. 

العمولة عن طريق رصد التغيرات في أسعار العمولة بالعمالت التي تقيد بها  وتحد اإلدارة من مخاطر سعر

 ودائعها. ولم يكن للشركة أي ودائع بعمالت غير اللاير السعودي.

مع بقاء جميع  العمولة ، معدالتالدخل للتغيرات المحتملة في  قائمة حساسية مدى وضح المعلومات التالية ت

 المتغيرات األخرى ثابتة.

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

نقطة  100( في أسعار العمولة بمقدار االنخفاض/ ) االرتفاع

 أساس
1,2٩1 1,653 
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 المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 اإلئتمانمخاطر ( د

ته  ما بالتزا فاء  حد األطراف على الو قدرة أ عدم م مان هي مخاطر  بد الطرف اآلخر مخاطر االئت مما يؤدي إلى تك

بالنستتبة لكافة فئات األصتتول المالية المقتناة من قبل الشتتركة، تمثل مخاطر االئتمان القصتتوى للشتتركة  مالية.لخستتارة 

 القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.

 فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة:

  لخستتائر كبيرة من إعستتار معيدي التأمين ، تقوم الشتتركة بتقييم الوضتتع المالي لمعيدي التأمين. لتقليل تعرضتتها

وبناًء على ذلك ، كشتتترط مستتتبق ، يتعين على األطراف التي يتم إجراء إعادة التأمين معها الحصتتتول على الحد 

 المقبول الذي يؤكد قوتها المالية.األدنى من مستوى التصنيف األمني 

 شتتتركة للحد من المخاطر المتعلقة بالعمالء وذلك بوضتتتع حدود إئتمان للعمالء األفراد ، ومراقبة الذمم تستتتعى ال

 المدينة القائمة.

  بالنقد وما في حكمه في البنوك المحلية المعتمدة من قبل اإلدارة. وفقًا لذلك، كشرط مسبق، يجب أن يتم االحتفاظ

المقبول الذي مافي حكمه الحد األدنى من مستتتتتتوى التصتتتتتنيف األمني يكون لدى البنك الذي يتم االحتفاظ بالنقد و

 يؤكد قوته المالية.

 

داخلي لتقييم درجات االئتمان ، وبناء على ذلك ، فإن المبالغ التي لم تكن مستتتتتتحقة أو  قستتتتتموال توجد لدى الشتتتتتركة 

واألرصتتدة المستتتحقة ة غير المصتتنفة. األطراف المقابلمعطلة فيما يتعلق بأرصتتدة العمالء هي مبالغ من األفراد ومن 

من شتتتتركات إعادة التأمين هي مع األطراف المقابلة التي لديها تقديرات ائتمانية على مستتتتتوى االستتتتتثمار تصتتتتدرها 

 .وكاالت التصنيف الخارجية

 قائمة المركز المالي: يبين الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لعناصرو 

 

 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

    

 560,070 ٤٧٩,381 وما في حكمهنقد 

 165,284 12٩,113  ودائع مرابحة

 200,224 218,88٤ مدينة، صافيأقساط تأمين ومعيدي تأمين ذمم 

 94,625 ٩0,130 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 116,558 1٦1,٦2٦ استثمارات متاحة للبيع

 75,000 ٧5,000 وديعة نظامية 

 2,877 ٤,5٤2 أخرى أصول

 1,158,٦٧٦ 1,214,638 
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 ٥١   

 المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 ) تتمه ( اإلئتمانمخاطر ( د

 اإلئتمان جودة

 على النحو التالي:هي المالية  صوللألاالئتمان إن جودة 

 

 

 جودة اإلئتمان

التصنيف 

 اإلئتماني 

  

 

   2021 2020 

   

     و ما في حكمهنقد 

 560,070 ٤٧٩,381  + ب ب ب مقبول

     ودائع مرابحة 

 165,284 12٩,113  + ب ب ب مقبول

     استثمارات

٣ب أ أ  –أ ٣ مقبول   - - 

 116,558 1٦1,٦2٦  غير مصنف غير مصنَف

   1٦1,٦2٦ 116,558 

 

 السداد ممتازة. على قدرةال، وسمعة السوق وو االدارةوالسيولة،  الرسملة واألرباح، والقوة المالية، قوية جدا:جودة 

 

مستتتتتتتوى  عندستتتتتتداد تبقى الالقدرة على وبستتتتتتبب عوامل المخاطر المالية.  المراقبة المنتظمةتتطلب  :مقبولةجودة 

 .مقبول

 

 ومعلومات االستحقاق مخاطر السيولة( هـ

التزاماتها المرتبطة بااللتزامات المالية عند استتتتحقاقها. ومخاطر الستتتيولة هي خطر عدم قدرة الشتتتركة على الوفاء ب

 .وتُرصد متطلبات السيولة شهريا وتكفل اإلدارة توافر أموال سائلة كافية للوفاء بأي التزامات تنشأ

 

 معلومات اإلستحقاق 

تزامات التعاقدية المالية للشتتتتتتركة بناًء على االل لتزاماتالمالية واال صتتتتتتوليلخص الجدول أدناه قائمة استتتتتتتحقاق األ

لصتتتافي التدفقات النقدية الخارجة  استتتتنادا إلى التوقيت التقديرياستتتتحقاق عقود التأمين  معلوماتالمتبقية. يتم تحديد 

من التزامات التأمين المعترف بها. المبلغ المفصتتتتتح عنه هو التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصتتتتتومة والتي تعادل 

 تأثير الخصم ليس كبيرا.أرصدتها الدفترية حيث أن 
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 ٥٢   

 المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 هـ( مخاطر السيولة ومعلومات االستحقاق

 )تتمه(معلومات اإلستحقاق 

 

 2021  

 " بآالف الرياالت السعودية "

 2020 

 " بآالف الرياالت السعودية "

 المالية  األصول
 عام واحداقل من 

غير 

 محدد
 اإلجمالي

 
 اإلجمالي محددغير  عام واحداقل من 

 ٥6٠,٠٧٠ - ٥6٠,٠٧٠  ٤٧٩,٣٨١    -               ٤٧٩,٣٨١ نقد وما في حكمه

 ١6٥,٢٨٤ - ١6٥,٢٨٤  ١٢٩,١١٣    -               ١٢٩,١١٣ ودائع مرابحة 

ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين 

 مدينة، صافي
٢١٨,٨٨٤    -               ٢١٨,٨٨٤  

٢٠٠,٢٢٤ - ٢٠٠,٢٢٤ 

عيدي التأمين من األقساط حصة م

 غير المكتسبة
١٤,٤٨٧    -               ١٤,٤٨٧  

١٧,٠٥١ - ١٧,٠٥١ 

حصة معيدي التأمين من 

  المطالبات تحت التسوية
٩٠,١٣٠    -               ٩٠,١٣٠  

٩٤,6٩٤ - ٢٥,6٢٥ 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 

 متكبدة وغير مبلغ عنها 
٢٠,٨٠٢    -               ٢٠,٨٠٢  

٢٠,٥٣٠ - ٢٠,٥٣٠ 

 ٢٠,١١٧ - ٢٠,١١٧  ٢٥,٦١٨    -               ٢٥,٦١٨ مؤجلة وثائق تأمين كتتاب اتكاليف 

 - - -  ٨٣    -               ٨٣ أقساط فائض الخسائر المؤجلة

 استثمارات متاحة للبيع
                    

-    
١٦١,٦٢٦ ١٦١,٦٢٦  

- ١١6,١١ ٥٥٨6,٥٥٨ 

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 اإلستحقاق 

                    

-    
١٩,٧٢٤ ١٩,٧٢٤  

١٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠٠ 

 وديعة نظامية
                    

-    
٧٥,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠  

- ٧٥,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ 

عوائد استثمار مستحقة من 

 الوديعة النظامية

                    

-    
١٠,١٦٧ ١٠,١٦٧  

- ٩,6٩ ٩٥,6٩٥ 

 ٢٨,٨٩٠ - ٢٨,٨٩٠  ٦١,٣٢٥    -               ٦١,٣٢٥ أصول أخرى

 1,03٩,823 ١,٣٠٦,٣٤٠ ٢٦٦,٥١٧  
١,١١6,١,٣١٨,٠٤٤ ٢٠١,٢٥٣ ٧٩١ 

        االلتزامات المالية 

مطالبات حاملي وثائق تأمين 

 مستحقة
٣٣,٥٣٥ 

              

-    
٣٣,٥٣٥  

٥٤,٩٥٥ - ٥٤,٩٥٥ 

 التزاماتمصاريف مستحقة و

 أخرى
٩٤,٧٦١ 

              

-    
٩٤,٧٦١  

6٨,٩١٧ - 6٨,٩١٧ 

 أرصدة معيدي تأمين دائنة
٢٥,٨٠٩ 

              

-    
٢٥,٨٠٩  

6,٨٤٠ - 6,٨٤٠ 

مطالبات تحت التسوية 

 واالحتياطيات
٣٠١,٥٠٣ 

              

-    
٣٠١,٥٠٣  

٣٣٥,٥٤٣ - ٣٣٥,٥٤٣ 

  ٢٠,١٥٤ ٢٠,١٥٤ - نهاية الخدمة للموظفين منافع
- ١٨,٢٠٩ ١٨,٢٠٩ 

 ١٧,٢٥٢ مخصص الزكاة 
              

-    
١٧,٢٥٢  

٢٠,٣٧٤ - ٢٠,٣٧٤ 

 ٤٨  ٤٩٣,٠١٤ ٢٠,١٥٤ ٤٧٢,٨٦٠6,6٥٠٤,٨٣٨ ١٨,٢٠٩ ٢٩ 
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 ٥٣   

 المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 العملة  مخاطر( و 

تعتقد اإلدارة ار صرف العمالت األجنبية. مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في أسع

غالبية األصتتتول  أن هناك حًدا أدنى من مخاطر التعرض لخستتتائر كبيرة بستتتبب تقلبات أستتتعار الصتتترف ، حيث إن

  السعودي. مسجلة باللايروالخصوم النقدية 

 

 السوق أسعار مخاطر( ز

لمستتتقبلية ألداة مالية بستتبب التغيرات في أستتعار خطر أستتعار الستتوق هو خطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية ا

وسواء كانت تلك التغييرات ناجمة عن عوامل  السوق )غير تلك الناشئة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العملة(

ة خاصتتتتة باألداة المالية الفردية أو الجهة المصتتتتدرة لها ، أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداول

 .في السوق

لن ينعكس أثر التغيرات في  أنبالتكلفة ،  مستتتتتجلة "غير مدرجة"دى الشتتتتتركة استتتتتتثمارات في أدوات حقوق ملكية ل

التغيرات في حقوق  قائمة عليها سوف تتأثر بذلكأسعار األسهم إال عندما يتم بيع األداة أو اعتبارها منخفضة القيمة ، 

 الملكية.

 

  ةالحساسيتحليل 

 "المدرجة"بيان بحساسية الدخل الشامل للتغيرات المفترضة في أسعار السوق لالستثمارات المتاحة للبيع وفيما يلي 

 : كالتاليمبينة  2020و  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  صولاأل والمسجلة ضمن

  2021   2020 

 -التأثير +/ السوقسعر التغير في   -+/ التأثير السوقسعر التغير في  

 + / - 5٪ 23٩  + / - 5% 477 

 

 

+ / - 10٪ ٤٧٧  + / - 10% 
954 

 رأس المال إدارة  ( ح

يتم تحديد األهداف من قبل الشتتتتتتتركة للحفاظ على نستتتتتتتب رأس مال جيدة من أجل دعم أهداف أعمالها وتعظيم قيمة 

 المساهمين.

والمطلوبة  المصتترح بهاأس المال دير الشتتركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصتتور بين مستتتويات رت

بشتتتتتتكل منتظم. يتم إجراء التعديالت على مستتتتتتتويات رأس المال الحالية في ضتتتتتتوء التغيرات في ظروف الستتتتتتوق 

وخصتتائص المخاطر ألنشتتطة الشتتركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، يجوز للشتتركة تعديل مبلغ 

 أسهم جديدة.األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار 

للتأكد بأنها قادرة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية وااللتزام بمتطلبات مالها  رأستقوم الشركة بإدارة 

مع تعظيم العائد ألصتتحاب المصتتلحة من خالل تحستتين رصتتيد  البنك المركزي الستتعوديرأس المال الصتتادرة عن 

ال الشركة من حقوق الملكية المنسوبة إلى حملة األسهم والتي تشمل رأس الدين وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس م

 .ةالمال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المرحل

( من الالئحة 66في المادة ) وضتتتعها البنك المركزي الستتتعوديمالها وفقاً للتوجيهات التي  رأسعلى الشتتتركة  تحافظ

لمطلوب الحفاظ عليه ، يجب على الشركة الحفاظ على هامش المالءة التي توضح بالتفصيل هامش المالءة ا التنفيذية

 السعودي: للبنك المركزي يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفقًا لالئحة التنفيذية

 مليون لاير سعودي. 100 رأس الماللدنى األحد ال 

  األقساط -هامش المالءة. 

  لمطالبات.ا -هامش المالءة  
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 ٥٤   

 (المخاطر ) تتمة  إدارة -22

 (  المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظاميةط

تخضتتتتتع عمليات الشتتتتتركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية الستتتتتعودية. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط 

ومراقبة النشتتاطات فحستتب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر  الموافقاتالحصتتول على 

وتمكينها من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند نشتتتوئها. وتمتثل من قبل شتتتركات معيدي التامين العجز واإلفالس 

  .الشركة للحد األدنى من كفاية رأس المال الذي حدده المنظم

 :لألدوات الماليةالقيمة العادلة 

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

 مماثلة. التزاماتأو  صولاألسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط أل : المستوى األول

تقنيات التقييم )التي يمكن مالحظتها بشتتكل مباشتتر أو غير مباشتتر على أدنى مستتتوى من المدخالت  : المستوى الثاني

 المهمة لقياس القيمة العادلة( ، و

 التقييم )التي ال يمكن مالحظتها على أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة(. تقنيات : المستوى الثالث

 

بناًء على  2020ديستتتتتتمبر  31و  2021 ديستتتتتتمبر  31يوضتتتتتتح الجدول التالي القيمة العادلة لالدوات المالية كما في 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

 
القيمة  

  الدفترية
المستوى 

 االول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 اإلجمالي الثالث 
 بآالف الرياالت السعودية  

2021 ديسمبر 31        
       األصول المالية: 

عمليات التأمين -        
       استثمارات متاحة للبيع

 ٦,2٦٩ - - ٦,2٦٩ ٦,2٦٩  االوراق المالية
       

ستثماريةاصناديق    55,22٩ - 55,22٩ - 55,22٩ 
عمليات المساهمين -        

       استثمارات متاحة للبيع
حقوق ملكية  –أوراق مالية    ٤,253 ٤,253 - - ٤,253 

ستثماريةاصناديق    ٩2,0٧5 - ٩2,0٧5 - ٩2,0٧5 
  15٧,82٦ 10,522 1٤٧,30٤ - 151,55٧ 

 

2020ديسمبر 31كما في  
القيمة  

 الدفترية 
المستوى 

 االول
المستوى 

 الثاني
المستوى 

 اإلجمالي الثالث 
مالية :الصول األ  بآالف الرياالت السعودية  

       عمليات التأمين
       استثمارات متاحة للبيع

ستثماريةاصناديق    53,976 - 53,976 - 53,976 
       

       عمليات المساهمين
       استثمارات متاحة للبيع

حقوق الملكية –أوراق مالية    13,343 9,543 - 3,800 13,343 
ستثماريةاصناديق    49,239 - 49,239 - 49,239 

  116,558 9,543 103,215 3,800 116,558 

 
مليون لاير ستتعودي( في األوراق المالية  3.8: 2020ديستتمبر  31مليون لاير ستتعودي ) 3.8ى الشتتركة استتتثمارات بقيمة 

ياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة في غياب سوق نشط أو وسائل أخرى مليون في الصكوك. لم يتم ق 25غير المسعرة و 

لقياس قيمها العادلة بشتتتتتتتكل موثوق. ومع ذلك ، تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد فرق كبير بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لهذه 

 .االستثمارات.



 شركة مالذ للتأمين التعاوني
 شركة مساهمة سعودية()
  القوائم المالية عنيضاحات إ
 م 2021 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية 
 

 

 ٥٥   

 المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 ( المخاطر التشغيلية ي

يلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة المخاطر التشغ

بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة إما داخليًا أو خارجيًا لدى مزودي خدمات الشركة ، 

سيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومن العوامل الخارجية بخالف االئتمان ، مخاطر السوق وال

 دارة االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة.إلوالمعايير المقبولة بشكل عام 

وهدف الشتتركة هو إدارة المخاطر التشتتغيلية بحيث توازن بين الحد من الخستتائر المالية والضتترر الذي يلحق بستتمعتها 

هدفها االستثماري المتمثل في تحقيق عائدات للمستثمرين. وتقع المسؤولية الرئيسية عن وضع وتنفيذ ضوابط  وتحقيق

 . تشمل هذه المسؤولية الضوابط في المجاالت التالية:على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة

 متطلبات الفصل المناسب بين المهام واألدوار والمسؤوليات ؛ -

 .ومراقبة المعامالت المالئمةات متطلب -

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى ؛ -

 .توثيق الضوابط واإلجراءات -

 متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها وكفاية الضوابط و -"

 " إجراءات معالجة المخاطر المحددة ؛ - 

 تجارية ؛ والمعايير األخالقية وال -

 .سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر -

وتكفل اإلدارة العليا حصتتتتول موظفي الشتتتتركة على ما يكفي من التدريب والخبرة وتعزز االتصتتتتال الفعال فيما يتعلق 

 بإدارة المخاطر التشغيلية.

 

 اإللتزامات المحتملة  التعهدات و  -23

 القانونية  الدعاوي القضائية واللوائح واإلجراءات .أ

عمل الشركة في صناعة التأمين وتخضع إلجراءات قانونية في سياق العمل المعتاد. ورغم أنه من غير العملي التنبؤ وت

أو تحديد النتائج النهائية لكل اإلجراءات القانونية المعلقة أو المهددة ، فإن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه اإلجراءات )بما 

 لها تأثير مادي على نتائجها ووضعها المالي.في ذلك الدعاوى القضائية( سوف يكون 

 

 المحتملة  لتزاماتاال .ب

 فيما يلي اإللتزامات المحتملة للشركة : 

  2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية  

 42,700 20,٩٧٤           خطابات الضمان
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 ٥6   

 المعلومات القطاعية -2٤

 ً ها أصولنشاطات الشركة و بشأن التشغيلية اتقطاعال االدارة مدتاعتشركة، لل الداخليةرير اإعداد التق عمليةمع  تماشيا

ال تتضمن نتائج القطاعات الدخل من االستثمارات ، الدخل من ودائع المرابحة ،  .النحو المبين أدناه ى عل هاالتزاماتو

 اإليرادات األخرى ، المصاريف العمومية واإلدارية ، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

 

القطاعية النقد والنقد المعادل  صولعمولة على ودائع المرابحة قصيرة األجل. ال تشمل األ ضمن نتائج القطاعاتتت ال

ودائع المرابحة قصيرة األجل واالستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ لعمليات التأمين ، 

وفقًا لذلك ، يتم واألصول األخرى والممتلكات والمعدات.  دًمااالستحقاق والذمم المدينة والمصروفات المدفوعة مق

، ومطالبات حملة  الدائنةالتأمين أرصدة معيدي ات القطاع التزاماتغير المخصصة. ال تشمل  تضمينها في األصول

ذات  األخرى ، والفائض المتراكم والمستحق ألطراف لتزاماتالوثائق المستحقة الدفع ، والمصاريف المستحقة واال

. غير المخصصة لتزاماتصلة. وعليه ، يتم إدراجها ضمن اال
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 ٥٧   

 المعلومات القطاعية ) تتمة ( -2٤

 : 2021 ديسمبر 31 المنتهية في  للسنةقائمة الدخل 

 بآالف الرياالت السعودية 
 اإلجمالي   الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي   القطاعات التشغيلية

      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 321,٤55 - ٦80 320,20٧ 5٦8 األفراد
 ٦,٩15 - ٤0 2,٤80 ٤,3٩5 المشاريع الصغيرة جدا 

 ٧0,1٤1 - ٧35 2٤,٩٤0 ٤٤,٤٦٦ المشاريع الصغيرة
 10٤,112 - ٦,0٩1 21,50٦ ٧٦,515 المشاريع المتوسطة

 ٤3٩,٤8٤ - 52,23٩ 123,31٧ 2٦3,٩28 شركات 

 ,8٧238٩  ٤٩2,٤50 5٩,٧85 - ٩٤2,10٧ 
      المتنازل عنهااقساط إعادة التأمين 

 (٤,٨٢٣)  - (٤,٨٢٣)     -     -  محلية –
)     -  (٦٩)  دولية  – ٥٤ ,٥٧١) -  ( ٥٤ ,٦٤٠) 
  (٦٩)  -     ( ٠٥ ,٣٩٤) -  ( ٠٥ ,٤٦٣) 

) - (2,220)   (٩,081) (2,٩5٦)  مصروفات فائض الخسائر ٤1 ,25٧) 

 ٨٧٧,٣٨٧  - ٧,١٧١ ٤٨٣,٣6٩ ٣٨6,٨٤٧ أقساط التأمين المكتتبة  صافي
)  حركة أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي ٩٣ ,٤٢٨)  ( ٩٥ ,٢٧٧ (٥٢٤ -  ( ٨٩ ,٦٧٥) 

 ٧٧٨,٧١٢ - ٧,٤٤8 ٤23,8٤5 3٤٧,٤1٩ صافي األقساط المكتسبة 

 ٨,٣٢٢ - 8,322    -     -  مكتسبة عموالت إعادة تأمين 

 ١,٠١٦ - 233 ٤8٧ 2٩٦ خر ا دخل إكتتاب

 ٧٨٨,٠٥٠ - 1٦,003 ٤2٤,332 3٤٧,٧15 صافي اإليرادات 

      مصروفات وتكاليف االكتتاب
)  إجمالي المطالبات المدفوعة  ٧٦2 ,280)  ( ٤0٤ ,٦22)  ( ٧1 ,012) -  ( ٣٣٧ ,٩١٤) 

31   1,٦٩٦   2,11٤  المدفوعة المطالباتمن حصة معيدي التأمين  ,038  -  ١٦,٨٤٨ 

)   المدفوعةافي المطالبات ص ٧٤2 ,1٦٦)  ( 38٤ ,٩2٦)  (3,٩٧٤) -  ( ١٧٧ ,٠٦٦) 

٩1   ٧,2٧0  صافي حركة المطالبات المتكبدة ,038   ٤,002  -  ٣٠,٣١٠ 

)   3,٦83  مبلغ عنهاالمتكبدة وغير الالمطالبات صافي حركة  51 ,025)  ٩33   -  ( ٠١ ,٩٤٩) 

 ١١,٢٢٥  - (1,0٧٦)   5,3٤8   ٦,٩53  حركة احتياطي عجز أقساط التأمين

312  األخرى الفنيةحركة اإلحتياطيات     883    (1,38٧) -  ( ٦٨٧ ) 

)  صافي المطالبات المتكبدة 5٦2 ,02٩)  ( 2٩٤ ,1٧٧)  (2,0٤2) -  ( ٨٧٦ ,٢٤٨) 

)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين ٤2 ,٦8٤)  ( 23 ,٧٦٧)  (8,3٧٩) -  ( ٥٦ ,٨٣٠) 

)  - مصاريف اكتتاب اخرى 02 , 22٩ )  ( 18 )   ( ١٢ ,٠٠٣) 

)  إجمالي تكاليف ومصروفات اإلكتتاب  802 ,٧13)  ( 82٤ ,8٦٦)  ( 01 ,502) -  ( ٧٤٧ ,٠٨١) 

٧٦  صافي دخل اإلكتتاب ,002   ( 85 ,53٤)  5,501  -  ١٣,٩٦٩ 

 ٤0,٩23     إيرادات غير مخصصة
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 ٥٨   

)      مصروفات غير مخصصة ٢٧١ ,٧٤٢) 
)       إجمالي الدخل للسنة ٢٧ ,٨٥٠) 

 المعلومات القطاعية ) تتمة ( -2٤

 :م 2020 ديسمبر 31 المنتهية في  للسنةقائمة الدخل 

 بآالف الرياالت السعودية 
 اإلجمالي   الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي   القطاعات التشغيلية

      إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
١٣٧ ٢٣٥,٨6٣ ٥٢٣ األفراد  - ٢٣6,٧٥٧ 

٨6  ٧٨٧ ٤,٠6٢ الصغيرة جدا  المشاريع   - ٤,٩١٧ 
 ٣6,٤١١ - ١,٥٨6 ١٠,٨٣٤ ٢٣,٩٩١ الصغيرة المشاريع
 66,٢٣٧ - ١١,٣٠٣ ٨,٣٥٢ ٤6,٥٨٢ المتوسطة المشاريع
 ٤٣٧,٢٤6 - ٧١,6٨6 ١٤٥,٧٥٣ ٢١٩,٨٠٧ شركات 

 ٢٩٤,٩6٧٨١,٥ - ٨٥,٠١٤ ٤٠١,٥٨٩ ٥6٨ 
      زل عنهاالمتنااقساط إعادة التأمين 

 (٥,٠6٥)  - (٥,٠6٥)     -     -  محلية –
)  دولية  – ١٤٣ )  -     ( ٤٥ ,٣٩١) -  ( ٤٥ ,٧٠٥) 

  ( ١٤٣ )  -     ( ٩٥ ,٤٥6) -  ( ٩٥ ,٧٧٠) 
)  (٥,٠٨٨)  فائض الخسائر مصروفات ٠١ ,٨6(٢,٩٣٧)  (٥ -  ( ٨١ ,٨٩٠) 

٩٠٨٧٠٢, - ٢٢,6٢١ ٣٩٠,٧٢٤ ٢٨٩,٥6٣ صافي أقساط التأمين المكتتبة   
 ١٧,٠٨٥ - ٣٠٩ ٣٤,٥٩٧ (١٧,٨٢١)  مكتسبةالأقساط التأمين غير  حركة

 ٧١٩,٩٩٣ - ٢٢,٩٣٠ ٤٢٥,٣٢١ ٢٧١,٧٤٢  صافي األقساط المكتسبة 
 ١٥,٠٥٢ - ١٥,٠٥٢    -     -  مكتسبة عموالت إعادة تأمين 

 ٤,٩٩6 - ٢,٢١٢ ٣6٣ ٢,٤٢١  اخر إكتتاب دخل

٤٤٢٥,6٨ ٢٧٤,١6٣ اإليرادات  إجمالي  ٧٤٠,٠٤١ - ٤٠,١٩٤ 
      

)  إجمالي المطالبات المدفوعة  ١٣٢ ,١6٥)  ( ٣٨٣ ,٠٥٠)  ( ٩٤ ,١66) -  ( ٠٠6 ,٣٨١) 
 ٤٧,6٥٢  - ٣٢,١٥٣  ١١,٤٧١  ٤,٠٢٨ المدفوعة المطالباتمن حصة معيدي التأمين 

)   المدفوعةصافي المطالبات  ٠٩٢ ,١٣٧)  ( ٢6٣ ,٥٧٩)  ( ٧١ ,٠١٣) -  ( ٥٢٥ ,٧٢٩) 
٨١  - (٢,٥6٩)  ١٤,٢٨٧  6,٨٩6  مطالبات المتكبدةال صافي حركة ,6١٤  
)  مبلغ عنهاالمتكبدة وغير الالمطالبات  صافي حركة ٧١ ,(٧,١٠٥)  (٥٠٢  ( ٣٤٣ ) -  ( ٤٢ ,٩٤١) 

)  (٥,٣٩١)  حركة احتياطي عجز أقساط التأمين 6١ ,٥٥  (٩٨٧   -  ( ٢٢ ,٣٢٣) 
)  ٥٧١ األخرى الفنيةحركة االحتياطيات  ٥٧٥ )  ( ٣٧ ) -  ( ٩٥ ) 

)  صافي المطالبات المتكبدة ٢٤٢ ,٥6٣)  ( ٣6٣ ,٩٤١)  ( ٩١ ,٩٣٤) -  ( ٨١٥ ,٤٣٨) 
)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين ٨١ ,٩6٠)  ( ١٥ ,٣٤6)  (٨,6٢٤) -  ( ٨٧ ,٩٣٠) 

)  اإلكتتاب  ومصروفات تكاليف إجمالي ٤٣٢ ,٥٢٣)  ( ٨٨٣ ,٢٨٧)  ( ٨٢ ,٥٥٨) -  ( 6٠6 ,٣6٨) 

٧٣٧,٣٩ ٣٠,6٤٠ صافي دخل اإلكتتاب  ١١,6٣6 -  ٩٧ ,6٧٣  
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 ٥٩   

 ٥٨,٥٧١     ايرادات غير مخصصة
)      مصروفات غير مخصصة ١٥١ ,٥٧١) 

 ٢٢,6٧٣      إجمالي الدخل للسنة

 )تتمه(المعلومات القطاعية  -2٤

 بآالف الرياالت السعودية  2021 ديسمبر 31كما في 
 اإلجمالي ماية و اإلدخار الح الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       أصول
 ٩٠,١٣٠ - ٦٩,٢٢٤ ١٨,٢٢١ ٢,٦٨٥ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 ٢٠,٨٠٢ - ٢٠,٨٠٢ - - مبلغ عنهاالمتكبدة وغير الحصة معيدي التأمين من المطالبات 
 ١٤,٤٨٧ - ١٤,٤٨٠ - ٧ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ٢٥,٦١٨ - ٢,٢٠١ ١٣,٤١٧ ١٠,٠٠٠  ليف إكتتاب مؤجلةتكا
 ١٥١,٠٣٧ - ١٠٦,٧٠٧ ٣١,٦٣٨ ١٢,٦٩٢  القطاعية األصول
 ١,١٥٥,٣٠٣     مخصصةغير  أصول

 ١,٣٠٦,٣٤٠     األصولإجمالي 
      
      وحقوق الملكية تزاماتلاال

 ٤٢٧,٠٨٥ - ١٧,٨٤٦ ٢٥٤,٥٠٠ ١٥٤,٧٣٩ أقساط التأمين غير المكتسبة
 ٣,٤٨٨ - ٣,٤٨٨ - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

(٤٧,٣٤٨) ٣١,٩٣٥ مطالبات تحت التسوية  ٥٩,٥٤٩ - ٧٤,٩٦٢ 
 ٢٠٩,١١٠ - ٢٢,٢٤٩ ١٥٢,٤٨٤ ٣٤,٣٧٧ مبلغ عنهاالمتكبدة وغير المطالبات ال

 ٢٨,٤١٢ - ١,١٧٤ ٢٧,٠٠٨ ٢٣٠ احتياطيات أقساط التأمين إضافي
٥٠٢,٤ ٣٧٠ أخرى  فنيةاحتياطيات   ٤,٤٣٢ - ١,٦١٢ 
 ٧٣٢,٠٧٦ - ١٢١,٣٣١ ٣٨٩,٠٩٤ ٢٢١,٦٥١ القطاعية االلتزامات

 ٢٠٢,٦٨٨     المخصصةغير وااللتزامات  الفائض
 ٣٧١,٥٧٦     إجمالي حقوق الملكية

 ١,٣٠٦,٣٤٠     وحقوق الملكية  االلتزامات إجمالي
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 6٠   

 المعلومات القطاعية ) تتمة ( -2٤

 

 بآالف الرياالت السعودية  2020 ديسمبر 31كما في 
 اإلجمالي  الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي القطاعات التشغيلية

       صولاأل
 ٩٤,6٢٥ - 6٩,6٨٤ ٢٣,٨٩٧ ١,٠٤٤ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 ٢٠,٥٣٠ - ٢٠,٥٣٠ - - غ عنهامبلالمتكبدة وغير الحصة معيدي التأمين من المطالبات 
 ١٧,٠٥١ - ١6,٧6٢ - ٢٨٩ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ٢٠,١١٧ - ٢,٠٥٥ ١٠,٢٨٨ ٧,٧٧٤  تكاليف إكتتاب مؤجلة
 ١٥٢,٣٢٣ - ١٠٩,٠٣١ ٣٤,١٨٥ ٩,١٠٧  القطاعية األصول
 ١,١6٥,٧٢١     مخصصةغير  أصول
 ١,٣١٨,٠٤٤     األصول إجمالي

      
      تزاماتلاال

 ٣٣٠,٩٧٤ - ٢٠,٤٠6 ١٩٤,٩٧6 ١١٥,٥٩٢ أقساط التأمين غير المكتسبة
 ٤,٠٠١ - ٤,٠٠١ - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

(٢٢,6٣٥) ٣٧,٥6٤ مطالبات تحت التسوية  ٩٤,٣٥٣ - ٧٩,٤٢٤ 
 ١٩٧,٨٨٩ - ٢٢,٣٧٠ ١٣٧,٤٥٩ ٣٨,٠6٠ مبلغ عنهاالمتكبدة وغير المطالبات ال

 ٣٩,6٣٧ - ٠٩٨ ٣٢,٣٥6 ٧,١٨٣ طيات عجز أقساط التأمين إضافياحتيا
 ٣,66٤ - ٢٢٥ ٢,٨٣٨ 6٠١ أخرى  فنيةاحتياطيات 
 6٧٠,٥١٨ - ١٢6,٥٢٤ ٣٤٤,٩٩٤ ١٩٩,٠٠٠ القطاعية االلتزامات

 ١٨٧,٠66     المخصصةغير وااللتزامات  الفائض
 ٤6٠,٤6٠     إجمالي حقوق الملكية

 ١,٣١٨,٠٤٤     الملكيةوحقوق  االلتزامات إجمالي
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 6١   

 جدول تطور المطالبات   -25
مركز مالي ، باإلضتتتافة إلى  كل تاريخ قائمةفي  متعاقبةستتتنة حادث الجدول التالي تقديرات المطالبات المتكبدة المتراكمة ، بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها والمتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها لكل  يعكس

ً التأمين  التزامات التغير فييوفر  .تاريخهتراكمة حتى الم المدفوعات االحتفاظ باحتياطيات كافية فيما يتعلق بأعمالها التأمينية من هدف الشتتركة إلى ت .المطالبات النهائية قيمةلقدرة الشتتركة على تقدير  قياستتا

 عدد من السنوات المالية. إلىسنوات الحوادث التي تمتد  يكون باستخدامليل الثالثي للمطالبات لتحا.أجل الحماية من التجارب والتطورات السلبية في مجال المطالبات في المستقبل

 :2021( لعام احتياطي المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها )مع مطالبات إجمالي  -المطالبات  تطورجدول 
 اإلجمالي  2021 2020 201٩ 2018 201٧ 201٦ وماقبل 2015 سنة الحادث

 ١٤,٦٩٨,٣٥٠ ٧٥٧,٦٨٥ ٥٨٩,١٣٠ ٦١٤,٥٥٠ ٥٢٦,٢٣٨ ٧٢٦,٠٠٧ ١,٧٤٩,٩٣٣ ٩,٧٣٤,٨٠٧ اية سنة الحادثفي نه

 ٨,١٣٠,٤٨٢  ٥٤١,٠٧٣ ٦٠٨,٥١٩ ٤٩٦,٤٩٧ ٧١١,١٣٢ ١,٢٧٨,٧٨٨ ٤,٤٩٤,٤٧٣ بعد سنه واحده

 ٥,٦١٨,٧٨٣   ٦١٢,٤٦٤ ٤٩٣,٥٠٩ ٧٠٩,٧٦٤ ١,٢٥٥,٩٦٦ ٢,٥٤٧,٠٨١ بعد سنتين 

 ٤,٩٦٢,٣٢٦    ٤٨٨,٥٥١ ٦٩٨,٢٣٤ ١,٢٣٣,٤٣١ ٢,٥٤٢,١٠٩ بعد ثالث سنوات

 ٤,٤٧٤,٢٧٤     ٦٩٤,٨٤٨ ١,٢٣١,٤٩٥ ٢,٥٤٧,٩٣٠ بعد اربع سنوات 

 ٣,٧٦٦,٣٧٦      ١,٢٢٩,٠٥٠ ٢,٥٣٧,٣٢٦ بعد خمس سنوات

 ٢,٥٢٩,٤٧٩       ٢,٥٢٩,٤٧٩ بعد ست سنوات

 ٦,٨٥٣,١٥٠ ٧٥٧,٦٨٥ ٥٤١,٠٧٣ ٦١٢,٤٦٤ ٤٨٨,٥٥١ ٦٩٤,٨٤٨ ١,٢٢٩,٠٥٠ ٢,٥٢٩,٤٧٩ لتقدير الحالي للمطالبات المتراكمةا

 (٦,٥٨٤,٤٩١)  (٥٨٤,٨٣٨)  (٥٢٨,٣٨٦)  (٥٧١,٠٣٢)  (٤٧٥,٩١٩)  (٦٩٠,١٣٦)  (١,٢٢٣,٩٠٣)  (٢,٥١٠,٢٧٦)  المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

إجمييالي المطييالبييات القييائميية و احتييياطي المطييالبيات 

 المتكبدة و غير المبلغ عنها

1٩,203 ٢٦٨,٦٥٩ ١٧٢,٨٤٧ ١٢,٦٨٧ ٤١,٤٣٢ ١٢,٦٣٢ ٤,٧١٢ ٥,١٤٦ 
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  )تتمة( جدول تطور المطالبات -25
 

 :2020( لعام احتياطي المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها )مع مطالبات إجمالي  -المطالبات  تطورجدول 
 اإلجمالي 2020 2019 2018 2017 2016 2015 وماقبل 2014 سنة الحادث

 ١١,٠٢٧,٥٥٣ ٥٨٩,١٣٠ 6١٤,٥٥٠ ٥٢6,٢٣٨ ٧٢6,٠٠٧ ١,٧٤٩,٩٣٣ ١,٥٢٠,٧٩6 ٥,٣٠٠,٨٩٩ ة الحادثفي نهاية سن

 ٧,٥6٨,٨٨٢ - 6٠٨,٥١٩ ٤٩6,٤٩٧ ٧١١,١٣٢ ١,٢٧٨,٧٨٨ ١,٥6٠,٨٣٥ ٢,٩١٣,١١٢ بعد سنه واحده

 6,٥٠٤,٢١٢ - - ٤٩٣,٥٠٩ ٧٠٩,٧6٤ ١,٢٥٥,٩66 ١,١١١,٣٣6 ٢,٩٣٣,6٣٨ بعد سنتين 

 ٤,٤٧٩,٥٨6 - - - 6٩٨,٢٣٤ ١,٢٣٣,٤٣١ ١,١١٢,١٧6 ١,٤٣٥,٧٤٥ بعد ثالث سنوات

 ٣,٧٧٤,٢٣٩ - - - - ١,٢٣١,٤٩٥ ١,١١٢,٨١١ ١,٤٢٩,٩٣٣ بعد اربع سنوات 

 ٢,٥٤٥,٤٩٧ - - - - - ١,١١٠,٣٧٧ ١,٤٣٥,١٢٠ بعد خمس سنوات

 ١,٤٢6,٩٤٩ - - - - - - ١,٤٢6,٩٤٩ بعد ست سنوات

 6,١٥٨,٢١٤ ٥٨٩,١٣٠ 6٠٨,٥١٩ ٤٩٣,٥٠٩ 6٩٨,٢٣٤ ١,٢٣١,٤٩٥ ١,١١٠,٣٧٧ ١,٤٢6,٩٤٩ لتقدير الحالي للمطالبات المتراكمةا

 (٥,٨6٥,٩٧٢) (٤١6,٥٢٢) (٥٥٨,٣٥٣) (٤٧٣,١٠٨) (6٨٩,٥٤٠) (١,٢٢٠,٤٣6) (١,٠٩٠,٢٨٥) (١,٤١٧,٧٢٩) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

إجمتتالي المطتتالبتتات القتتائمتتة و احتيتتاطي المطتتالبتتات 

 نهاالمتكبدة و غير المبلغ ع

١١,٠ ٢٠,٠٩٢  ٩,٢٢٠6٨ ٠,6٥٠,١ ٢٠,٤٠١ ٩٥66 ١٧٢,6٢٩٢,٢٤٢ ٠٩ 

 

 :2021( لعام احتياطي المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها )مع مطالبات ال صافي -المطالبات  تطورجدول 
 اإلجمالي  2021 2020 201٩ 2018 201٧ 201٦ وماقبل 2015 سنة الحادث

 ٩,٣٣٦,٠٥٢ ٧٤٠,٢٢٣ ٥٤٥,٠٤٥ ٥٠٧,٦١٧ ٧٠٤,٢٤٩ ١,٧١٦,٦٣٧ ١,٤٢٧,٨١١ ٣,٦٩٤,٤٧٠ في نهاية سنة الحادث

 ٦,٧٠٧,٨٨٩ - ٥١٥,٨٦٤ ٤٧٣,١٣٧ ٦٥٧,١٨٣ ١,٢٢٦,٩٤٢ ١,٥٠٩,٤٠٢ ٢,٣٢٥,٣٦١ بعد سنه واحده

 ٥,٨٢٥,٥٣٩ -  ٥٥٧,٦٨٢ ٦٥٠,١٦٦ ١,١٩٢,٣٨٠ ١,٠٦٩,٧١٢ ٢,٣٥٥,٥٩٩ بعد سنتين 

 ٣,٧٩٧,١٠٧ -   ٤٧٠,٧١٩ ١,١٧٢,٧١٨ ١,٠٦٥,٤٩٤ ١,٠٨٨,١٧٦ بعد ثالث سنوات

 ٢,٨٨٤,٩٧٣ -    ٦٤٩,٣٥٦ ١,٠٦٩,٦٥٥ ١,١٦٥,٩٦٢ بعد اربع سنوات 

 ٢,٣٣٧,٨٩٨ -     ١,١٧٢,٢٧٠ ١,١٦٥,٦٢٨ بعد خمس سنوات

 ٢,٢١٨,٠٢٨ - - - - - - ٢,٢١٨,٠٢٨ بعد ست سنوات

 ٦,٣٢٤,١٤٢ ٧٤٠,٢٢٣ ٥١٥,٨٦٤ ٥٥٧,٦٨٢ ٤٧٠,٧١٩ ٦٤٩,٣٥٦ ١,١٧٢,٢٧٠ ٢,٢١٨,٠٢٨ لتقدير الحالي للمطالبات المتراكمةا

 (٦,١٦٦,٤١٥) (٥٨٤,٦٢٣) (٥١٨,٣٠٢) (٥٤٧,٤٧٧) (٤٦٧,٦٥٢) (٦٤٨,٦٥٠) (١,١٧٣,٢١٨) (٢,٢٢٦,٤٩٤) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه
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قائمة و احتياطي المطالبات  بات ال صييييييييافي المطال

 المتكبدة و غير المبلغ عنها

 (٨,٤٦٦) (٩٤٨) ٣,٠ ٧٠٧6١٥٥ (٢,٤٣٨) ١٠,٢٠٥ ٨,6١٥٧,٧٢٧ ٠٠ 

 

 جدول تطور المطالبات )تتمة(  -25

 

 :2020( لعام احتياطي المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها )مع مطالبات ال صافي -المطالبات  تطورجدول 
 اإلجمالي 2020 2019 2018 2017 2016 2015 وماقبل 2014 سنة الحادث

 ٩,١6٤,٢٧٧ ٥6٨,٤٤٨ ٥٤٥,٠٤٥ ٥٠٧,6١٧ ٧٠٤,٢٤٩ ١,٧١6,6٣٧ ١,٤٢٧,٨١١ ٣,6٩٤,٤٧٠ في نهاية سنة الحادث

 6,٧٣٩,٣٤٢ - ٥٤٧,٣١٧ ٤٧٣,١٣٧ 6٥٧,١٨٣ ١,٢٢6,٩٤٢ ١,٥٠٩,٤٠٢ ٢,٣٢٥,٣6١ بعد سنه واحده

 ٥,٧٣٩,٥٤٠ - - ٤٧١,6٨٣ 6٥٠,١66 ١,١٩٢,٣٨٠ ١,٠6٩,٧١٢ ٢,٣٥٥,٥٩٩ بعد سنتين 

 ٣,٩٧٧,٨١٥ - - - 6٥١,٤٢٧ ١,١٧٢,٧١٨ ١,٠6٥,٤٩٤ ١,٠٨٨,١٧6 بعد ثالث سنوات

 ٣,٤٠٧,٠٧٩ - - - - ١,١٧١,٤6٢ ١,٠6٩,6٥٥ ١,١6٥,٩6٢ بعد اربع سنوات 

 ٢,٢٣٣,٥6٧ - - - - - ١,٠6٧,٩٣٩ ١,١6٥,6٢٨ بعد خمس سنوات

 ١,١٥٩,٠٢٠ - - - - - - ١,١٥٩,٠٢٠ بعد ست سنوات

 ٥,6٣٧,٢٩6 ٥6٨,٤٤٨ ٥٤٧,٣١٧ ٤٧١,6٨٣ 6٥١,٤٢٧ ١,١٧١,٤6٢ ١,٠6٧,٩٣٩ ١,١٥٩,٠٢٠ لتقدير الحالي للمطالبات المتراكمةا

 (٥,٤6٠,٢٠٩) (٤١٢,٧٤٧) (٥٣٥,٧٢٤) (٤6٧,٣١٥) (6٤٨,٨٥6) (١,١٧٠,٩٣١) (١,٠٥٩,٠٧6) (١,١6٥,٥6٠) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

بات  ياطي المطال مة و احت قائ بات ال صتتتتتتتتافي المطال

 المتكبدة و غير المبلغ عنها

(6,٥٤٠) ٨,٨6٤,٣ ٢,٥٧١ ٥٣١ ٣6١٧٧,٠٨٧ ١٥٥,٧٠١ ١١,٥٩٣ ٨ 
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 المعلومات التكميلية -2٦

 :قائمة المركز المالي ( 1-2٦

 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

       األصول

٠٥6٠,٠٧ ٤٧٩,٣٨١ ٣٥6,6٠٤ ٢٧١,٥٦٢ ٢٠٣,٤66 ٢٠٧,٨١٩ نقد وما في حكمه  

 ١6٥,٢٨٤ ١٢٩,١١٣ - - ١6٥,٢٨٤ ١٢٩,١١٣ ودائع مرابحة 

 ٢٠٠,٢٢٤ ٢١٨,٨٨٤ - - ٢٠٠,٢٢٤ ٢١٨,٨٨٤ محتفظ بها للبيعاستثمارات 

ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين 

 مدينة، صافي

١٧,٠٥١ ١٤,٤٨٧ - - ١٧,٠٥١ ١٤,٤٨٧ 

حصة معيدي التأمين من األقساط 

 غير المكتسبة

٩٤ ٩٠,١٣٠,6٠٩٠,١٣ - - ٢٥  ٩٤,6٢٥ 

حصة معيدي التأمين من 

  المطالبات تحت التسوية

٢٠,٥٣٠ ٢٠,٨٠٢ - - ٢٠,٥٣٠ ٢٠,٨٠٢ 

حصة معيدي التأمين من 

المتكبدة وغير المبلغ مطالبات ال

 عنها

٢٠,١١٧ ٢٥,٦١٨ - - ٢٠,١١٧ ٢٥,٦١٨ 

وثائق تأمين تكاليف إكتتاب 

 مؤجلة 

٨٣ - - - ٨٣ - 

٤٩٨٦١, أقساط تأمين مؤجلة خسائر فائض  ٥٣,٩٧6 ١٠٠,١٢٨ 6١١ ١٦١,٦٢٦ ٢,٥٨٢6,٥٥٨ 

 ١٠,٠٠٠ ١٩,٧٢٤ - ٩,٧٢٤ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ استثمارات متاحة للبيع

مصاريف مدفوعة مقدماً وأصول 

 أخرى 

٢ ٥٣,٩٣٢6,٢ ٥٦,٤٧٩ ٤٥٠ ٢,٥٤٧ ٣٣٩6,٧٨٩ 

 ٢,١٠١ ٤,٨٤٦ - - ٢,١٠١ ٤,٨٤٦ ممتلكات ومعدات

 ٧٥,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ ٧٥,٠٠٠ - - وديعة نظامية

عوائد استثمار مستحقة من 

 الوديعة النظامية

- - ٩ ١٠,١٦٧,6٩ ١٠,١٦٧ ٩٥,6٩٥ 

 ١,٣١٨,٠٤٤ ١,٣٠٦,٣٤٠ ٥٠٤,٣٣١ ٤٦٩,١٢٨ ٨١٣,٧١٣ ٨٣٧,٢١٢ 

(٥٨,٨٠٤) - - مستحق من عمليات التأمين   (٤,٧6٩)  (٥٨,٨٠٤)  (٤,٧6٩)  

٣١٣,٢٧٥١, ١,٢٤٧,٥٣٦ ٤٩٩,٥6٢ ٤١٠,٣٢٤ ٨١٣,٧١٣ ٨٣٧,٢١٢ إجمالي األصول  
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 عن القوائم المالية  يضاحاتإ
  ٢٠٢١ديسمبر  ١٣لسنة المنتهية في ل
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 )تتمه(المعلومات التكميلية -2٦

 : ) تتمه ( قائمة المركز المالي( 1-2٦

 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

       االلتزامات

حاملي وثائق تأمين مطالبات 

 مستحقة

٥٣٥٣٣, - - ٥٤,٩٥٥ ٣٣,٥٣٥  ٥٤,٩٥٥ 

مصاريف مستحقة والتزامات 

 أخرى

٩٢,٧٢٠ 6٩٤,٧٦١ ١,٤٣٧ ٢,٠٤١ ٧,٤٨٠ 6٨,٩١٧ 

 6,٨٤٠ ٢٥,٨٠٩ - - 6,٨٤٠ ٢٥,٨٠٩ أرصدة معيدي تأمين دائنة

 ٣٣٠,٩٧٤ ٤٢٧,٠٨٥ - - ٣٣٠,٩٧٤ ٤٢٧,٠٨٥ أقساط التأمين غير المكتسبة

عموالت إعادة تأمين غير 

 مكتسبة

٠٠١٤ ٣,٤٨٨ - - ٤,٠٠١ ٣,٤٨٨,  

 ٩٤,٣٥٣ ٥٩,٥٤٩ - - ٩٤,٣٥٣ ٥٩,٥٤٩ مطالبات تحت التسوية 

المطالبات متكبدة وغير المبلغ 

 عنها

١٩٧,٨٨٩ ٢٠٩,١١٠ - - ١٩٧,٨٨٩ ٢٠٩,١١٠ 

احتياطيات عجز أقساط 

 التأمين اإلضافية

٣٩ ٢٨,٤١٢,6٣٩ ٢٨,٤١٢ - - ٣٧,6٣٧ 

 ٣,66٤ ٤,٤٣٢ - - ٣,66٤ ٤,٤٣٢ أخرى فنية   احتياطيات

 ٢,٤٠٩ - - - ٢,٤٠٩ - إعادة التأمين المستحقرصيد 

 ١ ٢ - - ١ ٢ مستحق ألطراف ذات عالقة

 ١٨,٢٠٩ ٢٠,١٥٤ - - ١٨,٢٠٩ ٢٠,١٥٤ منافع نهاية الخدمة

 ٥,666 ١,٠٠٨ - - ٥,666 ١,٠٠٨ الفائض المتراكم

 ٢٠,٣٧٤ ١٧,٢٥٢ ٢٠,٣٧٤ ١٧,٢٥٢ - - الزكاة صمخص

دخل عموالت مستحقة للبنك 

 عودي المركزي الس

- - ٩ ١٠,١٦٧,6٩ ١٠,١٦٧ ٩٥,6٩٥ 

 ٨٢ ٩٠٥,٣٠٤6,٣١,٥٠ ٢٩,٤٦٠ ٠٧٨6 ٨٥٧,٥٨٤ ٩٣٤,٧٦٤ 

(٥٨,٨٠٤) مستحق لعمليات المساهمين   (٤,٧6٩)  - - (٥٨,٨٠٤)  (٤,٧6٩)  

 إجمالي االلتزامات 
٣١,٥٠ ٢٩,٤٦٠ ٨٢١,٣٠٩ ٨٤٦,٥٠٠6  ٨٥٢,٨١٥ ٨٧٥,٩٦٠ 

       

       الملكيةحقوق 

 ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ -    -  رأس المال

 ٢,١٣١ ٢,١٣١ ٢,١٣١ ٢,١٣١ -    -  احتياطي نظامي

(١٢٠,٤٠٨)  -    -  خسائر متراكمة  (٣٤,٧٤٨)   (١٢٠,٤٠٨)  (٣٤,٧٤٨)  

احتياطي القيمة العادلة 

 لإلستثمارات المتاحة للبيع

 (٨٥٩)  -  ١,٣٨٨ 6٥٢٩  ٧٣  6٧٣ 

 المنافع خطط قياس إعادة

 للموظفين حددةالم

 (١٠,٦٧٦)  (٧,٥٩6)   -    -  (١٠,٦٧٦)  (٧,٥٩6)  

 الملكيةحقوق  إجمالي
 (٩,٢٨٨) (٧,٥٩6)  ٤ ٣٨٠,٨٦٤6٨,٠٥6 ٤ ٣٧١,٥٧٦6٠,٤6٠ 

التزامات وحقوق  إجمالي

 المساهمين الملكية

 ٤٩٩,٥ ٤١٠,٣٢٤ ٨١٣,٧١٣  ٨٣٧,٢١٢6١,٣١٣,٢٧٥ ١,٢٤٧,٥٣٦ ٢ 
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 )تتمة(المعلومات التكميلية -2٦

 : الدخل قائمة ( 2-2٦

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 بآالف الرياالت السعودية 

       اإليرادات

 ٧٨١,٥6٨ ٩٤٢,١٠٧ - - ٧٨١,٥6٨ ٩٤٢,١٠٧ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

تنازل ن المأقساط إعادة التأمي

 عنها

  
  

  

 )٥,٠6٥) )٤,٨٢٣) - - )٥,٠6٥) )٤,٨٢٣) محلية –

 دولية )تشمل أقساط التأمين -

المتنازل عنها بواسطة وسطاء 

 محليين (

(٥٤,٧٠٥) )٤٥,٦٤٠( 

- - 

(٥٤,٧٠٥) )٤٥,٦٤٠( 

 (٥٩,٧٧٠) )٥٠,٤٦٣) - - )٥٩,٧٧٠) )٥٠,٤٦٣( 

 )١٨,٨٩٠) )١٤,٢٥٧) - - )١٨,٨٩٠) )١٤,٢٥٧) مصروفات فائض الخسائر

 ٧٠٢,٩٠٨ ٨٧٧,٣٨٧ - - ٧٠٢,٩٠٨ ٨٧٧,٣٨٧ صافي أقساط التأمين المكتتبة

أقساط التأمين  صافي حركة

 غير المكتسبة

(١٧,٠٨٥ )٩٨,٦٧٥ 
- - 

(١٧,٠٨٥ )٩٨,٦٧٥ 

صافي أقساط التامين 

 المكتسبة

٧١٩,٩٩٣ ٧٧٨,٧١٢ 
- - 

٧١٩,٩٩٣ ٧٧٨,٧١٢ 

 ١٥,٠٥٢ ٨,٣٢٢ - - ١٥,٠٥٢ ٨,٣٢٢ عمولة إعادة التأمين

 ٤,٩٩6 ١,٠١٦ - - ٤,٩٩6 ١,٠١٦ إكتتاب اخر دخل

 اإليرادات إجمالي
٧٤٠,٠٤١ ٧٨٨,٠٥٠   ٧٤٠,٠٤١ ٧٨٨,٠٥٠ 

 

 ومصروفات اإلكتتابتكاليف 

 

 

 
  

 

 

 

 )6٠٠,٣٨١) )٧٣٣,٩١٤) - - )6٠٠,٣٨١) )٧٣٣,٩١٤) إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

 دفوعةالمطالبات الم

١٦,٨٤٨ 

 

٤٧,6٥٢ 
- - 

١٦,٨٤٨ 

 

٤٧,6٥٢ 

 )٥٥٢,٧٢٩) )٧١٧,٠٦٦) - - )٥٥٢,٧٢٩) )٧١٧,٠٦٦) صافي المطالبات المدفوعة

المطالبات تحت  حركة  صافي

 التسوية

١٨ ٣٠,٣١٠,6١٤ 
- - 

١٨ ٣٠,٣١٠,6١٤ 

 المطالبات حركة صافي

 عنها المبلغ وغير المتكبدة

(٢٤,٩٤١) )١٠,٩٤٩( 
- - 

(٢٤,٩٤١) )١٠,٩٤٩( 

حركة احتياطي عجز أقساط 

 التأمين

٢٢,٣٢٣) ١١,٢٢٥( 
- - 

٢٢,٣٢٣) ١١,٢٢٥( 

 )٥٩) )٧٦٨) - - )٥٩) )٧٦٨) الفنيةحركة اإلحتياطيات 

       

 )٥٨١,٤٣٨) )٦٨٧,٢٤٨) - - )٥٨١,٤٣٨) )٦٨٧,٢٤٨) صافي المطالبات المتكبدة

 )٧٨,٩٣٠) )٦٥,٨٣٠) - - )٧٨,٩٣٠) )٦٥,٨٣٠) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 - )٢١,٠٠٣) - - - )٢١,٠٠٣) مصاريف اكتتاب أخرى

 ومصروفاتتكاليف  إجمالي

 اإلكتتاب

(٧٧٤,٠٨١( 

 

 

(66٠,٣6٨( 

- - 

(٧٧٤,٠٨١( 

 

 

(66٠,٣6٨( 

 
٧٩ ١٣,٩٦٩,6٧٩ ١٣,٩٦٩ - - ٧٣,6٧٣ 
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 6٧   

 

 المعلومات التكميلية )تتمة(-2٦

 :  ) تتمه ( الدخلقائمة ( 2-2٦

 

 ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 بآالف الرياالت السعودية 

 ٧٩,6٧٣ ١٣,٩٦٩ - - ٧٩,6٧٣ ١٣,٩٦٩ صافي دخل اإلكتتاب 

       )المصروفات( / الدخل االخر 

مخصص الديون المشكوك في 

 تحصيلها

(٣,١٥٤) )٧,٠٤٦) - - )٣,١٥٤) )٧,٠٤٦( 

متعلقة  مصروفاترواتب و

 بالموظفين

(٧٥) )٧٥,١٥٠,6٧٥) )٧٥,١٥٠) - - )٩٥,6٩٥( 

 )٣6,٧٢٢) )٤٥,٥٤٦) )٣,٩٩٧) )٤,٧٥٠) )٣٢,٧٢٥) )٤٠,٧٩٦) عمومية وإدارية أخرى مصروفات

 ٣٢,٧٤٢ ٣٠,٣٩٤ ٢٣,٠٢٩ ١٦,٧٦٣ ٩,٧١٣ ١٣,٦٣١ ستثماراإل أرباح

 ٢٥,٥٩١ ١٠,٥٢٩ ٧,6٣٥ ٥,٨٥٥ ١٧,٩٥6 ٤,٦٧٤ إيرادات أخرى

عكس اإلنخفاض في القيمة 

 لإلستثمارات المتاحة للبيع

- - - ٢٣٨ - ٢٣٨ 

 الدخل االخر/)المصروفات( إجمالي
(٢ ١٧,٨٦٨ )٨٣,٩٠٥) )١٠٤,٦٨٧6,٥٧,٠٠٠) )٨٦,٨١٩) ٩٠٥( 

 ٢٢,6٧٣ )٧٢,٨٥٠) ٢6,٩٠٥ ١٧,٨٦٨ )٤,٢٣٢) )٩٠,٧١٨) إجمالي الدخل للسنة

 - - - - - - مليات التأمينالفائض المنسوب لع

 ٢٢,6٧٣ )٧٢,٨٥٠) ٢6,٩٠٥ ١٧,٨٦٨ )٤,٢٣٢) )٩٠,٧١٨) حصة المساهمين  

 )١٥,١٢٥) )١٢,٨١٠) )١٥,١٢٥) )١٢,٨١٠) - - مصروف الزكاة المحمل على الفترة 

صافي الدخل المنسوب لعمليات 

 المساهمين 

(٧,٥٤٨ )٨٥,٦٦٠) ١١,٧٨٠ ٥,٠٥٨ )٤,٢٣٢) )٩٠,٧١٨ 
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 المعلومات التكميلية )تتمة( -2٦

 قائمة الدخل الشامل اآلخر (3-2٦

 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠٢١  ٢٠٢٠ ٢٠٢١ 

 بآالف الرياالت السعودية 

 صافي الدخل للسنة بعد الزكاة
- - (٧,٥٤٨ )٨٥,٦٦٠) ٧,٥٤٨ )٨٥,٦٦٠ 

 الدخل الشامل اآلخر
      

بنود سيعاد تصنيفها إلى قائمة دخل 

 عمليات التأمين في سنوات الحقة:

      

التغير في القيمة العادلة  -

 لالستثمارات المتاحة للبيع

٨,٢٠٣ ٢,٧٦٨ ٨,٢٠٣ ١,٣٨٠ - ١,٣٨٨ 

أرباح محققة محولة لقائمة  -

 الدخل 

- - (٨,١) )٢,٩١٢6٨,١) )٢,٩١٢) )٤6٤( 

بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة 

 الدخل في سنوات الحقة:

      

 المنافع خطط قياس إعادة -

 المحددة

(٢,٥٥) )٣,٠٨٠6( - - (٢,٥٥) )٣,٠٨٠6( 

إجمالي الدخل الشامل/)الخسارة( 

 للسنة

(٢,٥٥) )١,٦٩٢6( (٥,٠٣١ )٨٨,٨٨٤) ٧,٥٨٧ )٨٧,١٩٢ 

إجمالي الدخل الشامل المنسوب 

 نلعمليات التأمي

- - - - - - 

إجمالي الدخل / )الخسارة ( الشامل 

 المنسوب للمساهمين

(٢,٥٥) )١,٦٩٢6( (٥,٠٣١ )٨٨,٨٨٤) ٧,٥٨٧ )٨٧,١٩٢ 
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 المعلومات التكميلية )تتمة(-2٦

 قائمة التدفقات النقدية (٤-2٦ 

 2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة 

 الياإلجم عمليات المساهمين عمليات التأمين 
 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
 بآالف الرياالت السعودية 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 22,673 )٧2,850) 22,673 )٧2,850) - - سنة قبل الزكاة الصافي دخل 

       التعديالت للبنود غير النقدية:

 1,699 1,٩5٤ - - 1,699 1,٩5٤ استهالك ممتلكات ومعدات

)عكس اإلنخفاض في قيمة ( / اإلنخفاض في 
 قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

- 
- 

- 
(238( 

- 
(238( 

أرباح محققة من استبعاد استثمارات متاحة 
 للبيع  

- 
- (2,٩12( (11,523( 

(2,٩12( 
(11,523( 

 )7,635) )5,855) )7,635) )5,855)   عكس مخصص الزكاة 

 2,714 3,32٧ - - 2,714 3,32٧ ة للموظفيننهاية الخدم منافعمخصص 

مخصص / )عكس مخصص الديون( 
 المشكوك في تحصيلها

٧,0٤٦ 3,154 
- 

- ٧,0٤٦ 3,154 

       التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية:

 )19,544) )25,٧0٦)  - - )19,544) )25,٧0٦) ذمم أقساط تأمين و معيدي تأمين مدينة 

ين من األقساط غير حصة معيدي التأم
 المكتسبة

2,5٦٤ 487 
- 

-  2,5٦٤  487 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
 التسوية 

٤,٤٩5 27,602 
- 

-  ٤,٤٩5  27,602 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة و 
 غير مبلغ عنها 

(2٧2( 4,946 
- 

-  (2٧2( 4,946 

 7,214 )5,501)  - - 7,214 )5,501) تكاليف إكتتاب وثائق التأمين المؤجلة 

 2,905 )2,٤٩2)  - - 2,905 )2,٤٩2) خسائر أقساط تأمين مؤجلة  فائض

 14,959 )2٩,٦٩0)  5,023 )2,0٩٧) 9,936 )2٧,5٩3) مدفوعة مقدماً وأصول أخرى مصروفات

 13,909 )21,٤20)  - - 13,909 )21,٤20) مطالبات حاملي وثائق تأمين مستحقة 

 )18,789)  25,8٤٤  901 ٦0٤ )19,690) 25,2٤0 ت مستحقة والتزامات أخرىالتزاما

 )4,408)  18,٩٦٩  - - )4,408) 18,٩٦٩ أرصدة معيدي تأمين دائنة 

 )17,572)  ٩٦,111  - - )17,572) ٩٦,111 أقساط تأمين غير مكتسبة

 )800) )513)  - - )800) )513) عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 )46,216) )3٤,80٤)  - - )46,216) )3٤,80٤) ات تحت التسوية مطالب

 19,995  11,221  - - 19,995 11,221 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 22,323 )11,225)  - - 22,323 )11,225)  احتياطي عجز أقساط التأمين

أخرى تقنيةاحتياطيات    ٧٦8 59 - -  ٧٦8  59 

 )3,155) )٤,٦58)  - - )3,155) )٤,٦58) الفائض المتراكم

 (1)  1  - - (1) 1 المستحق ألطراف ذات عالقه 

األنشطة )المستخدم في( صافي النقد من 
 التسغيلية

3٧,512 
5,557 

(83,110) 
9,201 

(٤5,5٩8) 
14,758 

       المستحق من عمليات التأمين 

 )26,971) )10,0٧٧) )19,336) )10,0٧٧) - - المستحق للمساهمين 

       زكاة مدفوعة

 )1,305) )٤,٤٦2) - - )1,305) )٤,٤٦2) نهاية الخدمة للموظفين  منافعالمدفوع من 

)المستخدم في( األنشطة من/ صافي النقد 
 التشغيلية

(20,٩85( (29,154( (3٩,152( 26,630 (٦0,13٧( (2,524) 
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 المعلومات التكميلية )تتمة( -2٦

 )تتمه ( (قائمة التدفقات النقدية٤-2٦ 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين  

  2021 2020  2021 2020 2021 2020 
 بآالف الرياالت السعودية ايضاحات 

التدفقات النقدية من 
 األنشطة االستثمارية

 
      

اإلنخفاض / ) الزيادة ( في 
 ودائع مرابحة 

 3٦,1٧1 194,716 - 280,000 3٦,1٧1 474,716 

إضافات في الممتلكات 
 والمعدات

 (٤,٦٩٩( (462( - - (٤,٦٩٩( (462( 

إضافات في اإلستثمارات 
المحتفظ بها لتاريخ 

 اإلستحقاق 

 - (10,000( (٩,٧2٤( 
- 

(٩,٧2٤( 
(10,000( 

إضافات في اإلستثمارات 
 المتاحة للبيع 

 (12,٦٦٩( (50,604( (5٩,182( (114,732( (٧1,851( (165,336( 

المتحصل من استبعاد 
 االستثمارات المتاحة للبيع

8 ٦,535 - 23,01٦ 93,406 2٩,551 93,406 

من/ )المستخدم صافي النقد 
 األنشطة االستثماريةفي( 

 25,338 133,650 (٤5,8٩0( 258,674 (20,552( 392,324 

 
       

صافي التغير في النقد وما 
 في حكمه

 ٤,353 104,496 (85,0٤2( 285,304 (80,٦8٩( 389,800 

بداية  في النقد وما في حكمه
 الفترة

4 203,٤٦٦ 98,970 35٦,٦0٤ 71,300 5٦0,0٧0 170,270 

 في النقد وما في حكمه
 الفترةنهاية 

4 20٧,81٩ 203,466 2٧1,5٦2 356,604 ٤٧٩,381 560,070 

 

 

 
      

 

 أرقام المقارنة -2٧

 المالية. قوائمض أرقام المقارنة وإعادة تصنيفها لتتوافق مع عرض السنة الحالية لهذه التم إعادة تصنيف بع
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