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 المستقلين مراجعي الحسابات  تقرير 
 
 
 السادة المساهمين في   ىال

   الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الرأي  

 
  31ونى )شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"( والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ن التعاي تأملل المتحدةلقد راجعنا القوائم المالية لشركة 

في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص   ، وقوائم الدخل، الدخل الشامل اآلخر، التغيرات2019ديسمبر 
 ة األخرى. ي سيرللسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التف

 
وأدائها   2019ديسمبر  31في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 

ر  ية السعودية، والمعايي ب رعلتمدة في المملكة االمالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المع
 واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
 أساس الرأي  

 
في    حهاي تم توض ريي بموجب تلك المعا تناي .إن مسؤول ة ي السعود ةي للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب  ةي الدول ريي لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعا

  هنة . ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المرناي " في تقر  ةي مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المال ات ي قسم "مسؤول
األخرى وفقاً لتلك القواعد.   ةي األخالق اتناي كما أننا التزمنا بمسؤول ة،ي ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المال  ةي السعود ةي المعتمدة في المملكة العرب 

 .ناي أساس إلبداء رأ ري ومناسبة لتوف  ةي كاف هاي أن أدلة المراجعة التي حصلنا عل دقت عن و
 

 للمراجعة  الرئيسة  األمور 
 

.  ة ي للسنة الحال ةي البالغة عند مراجعتنا للقوائم المال ةي ، لها األهمللمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني سةي إن األمور الرئ 
ولم نقدم رأيًا منفصال في تلك األمور. بالنسبة لألمور   ها،ي ف ناي رأ ني ككل، وعند تكو ةي مراجعتنا للقوائم المال  اقي مور في سألا ه وقد تم تناول هذ

 مر من هذه األمور موضح أدناه: معالجة مراجعتنا لكل أ ةي في المدرجة أدناه، فإن وصفًا لك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
      

 تتمة( المستقلين )  حسابات ال مراجعي  قرير ت
 
 السادة المساهمين في   ىال

   الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 مساهمة سعودية( كة )شر

 
 للمراجعة )تتمة(   الرئيسة  األمور 

 

 كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتنا  أمر رئيسي للمراجعة 

 
 ن يمتقييم إالتزامات المطالبات النهائية الناتجة عن عقود التأ

 
المطالبات تحت التسوية،   دي رص، بلغ م2019مبر ديس 31كما في 

المبلغ عنها واحتياطي أقساط التأمين  ري المطالبات المتكبدة غ
سعودي،   مليون لایر 666,65واالحتياطيات الفنية االخرى مبلغ 

مليون لایر سعودي و   18,76مليون لایر سعودي،  162,67
صاح عنه في  إلفكما تم ا ليعلى التوا مليون لایر سعودي  9,60

 . ة ي في القوائم المال  18رقم  ضاحي اإل
   

يتضمن تقدير االلتزامات النهائية لعقود  التأمين بدرجة كبيرة  على  
للتكلفة النهائية لجميع  ديرالحكم. تستند االلتزامات على أفضل تق

المطالبات المتكبدة والتي لم يتم تسويتها في تاريخ محدد، سواء تم  
 ف إدارة تلك المطالبات.   لى تكالي يتم، باإلضافة إلم غ عنها أو اإلبال

 
  ر ي المطالبات المتكبدة وغ راتي على وجه الخصوص، تتضمن تقد

  رات ي تقد ةي واإلحصائ  ةي المبلغ عنها واستخدام التوقعات اإلكتوار
اإلكتواري   ري تستخدم من قبل الخب  ب ي هامة. مجموعة من األسال

من   عدد إلى  بي ذه األسالد هلفنية .تستن هذه االحتياطات ا دي لتحد
المتوقعة   ةي التسو مةي المتعلقة بق ة ي ن أو الضم حة ي لصراالفتراضات ا

 المطالبات.  ةي وأنماط تسو
 

في مراجعة القوائم المالية نظًرا ألن   اًي سي اعتبرنا هذا أمًرا رئ 
إلى   ؤديي أن  مكني استخدام افتراضات اإلدارة وحكمها المهني 

ً ي ض هام نسب ارتفاع / انخفا  الشركة.  ةي ربح ي ف  ا
 

باإلفصاح عن السياسات المحاسبية ألمر المراجعة  لشركة قامت ا
   حول القوائم المالية.  (3)  الرئيسي المذكور أعاله  في اإليضاح رقم

 
 
 

لقد قمنا بفهم وتقييم اإلجراءات الرقابية الرئيسية المتبعة من قبل  
الفنية   اتخصصالمبات وتكوين الشركة فيما يتعلق بعملية ادارة المطال

قة بيانات المطالبات المستخدمة في عملية تكوين  ود  مال حيث إكت  من
 االحتياطات اإلكتوارية.  

 
لقد قمنا بتقييم الكفاءة والقدرات والموضوعية لخبرة اإلدارة من خالل  

 . وعالقتهم مع الشركة  فحص مؤهالتهم وخبراتهم المهنية
   
  لمستخدمة دقة البيانات ا من افية للتحققللحصول على أدلة مراجعة ك 

ت في التقييمات اإلكتوارية، قمنا بفحص، على أساس العينة،  دخالكم
إكتمال ودقة بيانات المطالبات األساسية المستخدمة من قبل إكتواري  
الشركة لتقدير المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها بمطابقتها مع  

 السجالت المحاسبية.   
 

إلكتواري  ا ايرن عانة بخب الشركة تم اإلست ات ضجية وإفترالتقييم منه
لفهم وتقييم ممارسات الشركة اإلكتوارية واالحتياطات الفنية المكونة.  
من أجل الحصول على إطمئنان بشأن التقرير اإلكتواري للشركة، قام  

 خبيرنا اإلكتواري بما يلي: 
 

ع  تتسق م ةي الشركة اإلكتوار ات ي ما إذا كانت منهج ميي تق •
 السابقة,  الفترات ع ومعة في القطاخدمك المست تل
 

متضمنة نسب   ةي سي الرئ  ةي االفتراضات اإلكتوار ميي تق •
 ميي المطالبات، والتكرار المتوقع وحجم المطالبات. قمنا بتق

على الخبرة   ةي هذه اإلفتراضات بمقارنتها مع توقعاتنا المبن 
 ع. ومعرفتنا بهذا القطا ة ي االتجاهات الحال ة،ي خي التار

 

فتراضات  اب مع اال الحتسئمة طرق ا مال فحص مدى  •
 . ةي ة لإلفتراضات األساسالمستخدمة واألمور الحساس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المستقلين )تتمة(  مراجعي الحسابات  قرير ت
 السادة المساهمين في   ىال

   الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 م2019للشركة لسنة  وي  لتقرير السن معلومات أخرى مدرجة في ا

 
على المعلومات المدرجة في التقرير السنوي  ات األخرى في التقرير السنوي. تشتمل المعلومات األخرى ولة عن المعلومسؤ دارة مإن اإل

خ تقرير  اري ي لنا بعد ت بخالف القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات الخاص بنا. من المتوقع إتاحة التقرير السنو 2019للشركة لعام 
 .ذا مراجعي الحسابات ه

 
 .أي شكل من أشكال اإلستنتاج أو التأكيد حولها  نا في القوائم المالية ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نعبر عنرأي إن 
 

قيام بذلك، يجب النظر  ال وفرها، وعندفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عند ت 
تي تم الحصول عليها خالل عملية المراجعة، أو تظهر  ت المعلومات األخرى تتعارض جوهريًا مع القوائم المالية أو معرفتنا الإذا كان  فيما

 .بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري
 

 الحوكمة.  ؤولين عنبون بإبالغ األمر إلى المسطاليها، فنحن م عندما نقرأ المعلومات األخرى، إذا خلصنا إلى وجود خطأ جوهري ف
 

 المكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية  ة ومسؤوليات اإلدار 

لية إلعداد التقارير المالية ، كما هو معتمد في المملكة العربية  إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقًا للمعايير الدو
  نظامالشركات في المملكة العربية السعودية و ال نظام المعمول بها ل سعودية والمعايير والتعميمات األخرى الصادرة عن الهيئة، والمتطلباتال

ء كان  للتمكين من إعداد القوائم المالية الخالية من األخطاء الجوهرية ، سوا للشركة ، وللرقابة الداخلية التي تحددها اإلدارة ضرورية الداخلي
 أو الخطأ.  غشذلك بسبب ال

 
 مقتضى سب بح  اإلفصاح وعن مستمرة كشركة  ءالبقا ىلع مدى قدرة الشركة  تقييم ن ع لفإن مجلس االدارة مسؤو  المالية، القوائم إعداد وعند

 لتصفية  لس اإلدارة دى مجنية ل هناك لم تكن ما  المحاسبة، في  االستمرارية أساس  واستخدام  باالستمرارية، العالقة  ذات  عن األمور الحال، 
   .ك بخالف ذل واقعي  خيار هناك ليس أو عملياتها، إيقاف أو  الشركة 

 
 .في الشركة  المالي ير رتقال عملية على  اإلشراف عن ونالمسؤول هم  بالحوكمة إن المكلفين

 
 القوائم المالية   مراجعة مسؤؤوليات مراجعي الحسابات المستقلين عند 

 

عن الغش او الخطأ،  اتجكانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواء كان ن  على تاكيد معقول فيما إذاتتمثل اهدافنا فى الحصول 
ا. إن التأكيد المعقول هو مستوي عاِل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا على أن المراجعة  أين راجعي الحسابات الذي يتضمن رتقرير م وإصدار 

ري عند وجوده. تنشأ  جوهعايير الدولية للمراجعة المعتمدة فى المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف التى تم القيام بها وفقا للم
فردها أو فى مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارت االقتصادية  بم لغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية،فات عن االتحري 

 على هذه القوائم المالية.   التى يتخذها المستخدمون بناءً 
 

ً للمعايير الدولية للمراجعة الم على نزعة   افظ إننا نمارس الحكم المهني ونحعودية، فدة فى المملكة العربية السعتموكجزء من المراجعة وفقا
 الشك المهني خالل المراجعة. كما قمنا بـ:

 

سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية فى القوائم المالية،  •
رأينا. يُعد خطر عدم اكتشاف   داء ومالئمة ألن تكون أساساً إلب ة كافية ر، والحصول على أدلة مراجعخاطلمراجعة لمواجهة تلك الما

تواطئ او تزوير أو حذف متعمد  أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على 
 كة. لشرأو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية با

من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، وليس   عة،الداخلية ذات الصلة بالمراج الرقابة  الحصول على فهم ألنظمة •
 ة.  بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشرك 

ها مجلس  تى قام ب واإلفصاحات ذات العالقة الية تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمه، ومدى معقولية التقديرات المحاسب  •
 اإلدارة. 

 























 عاونيين التمدة للتأالشركة المتح
   ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة(   م الماليةحول القوائ إيضاحات
 م 2019 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

14 

 
 التنظيم واألنشطة الرئيسية  .1

 
بموجـ  ة السعودية ملكة العربيفي الم مسجلةمساهمة سعودية  شركة هي التعاوني )"الشركة"(  حدة للتأمينالشركة المت

ـــلا ـــ )1429 الثـــانيجمـــادى  6بتـــاريخ  4030179955رقـــم  اري التجـــ  لسـج ز المركـــ  يقـــع(. 2008و يونيـــ  6الموافـــق ـه
 5019ص.ب  ، حـي الخالديـةود الفيصـلاألميـر سـع ارعشـ  والرابـع( مل )الطـابق األولخممركز ال فيشركة لل يسيئالر 
 .المملكة العربية السعودية 21422 جدة

 

لمملكــة ا ة المتعلقــة بهــا فــيطالتعــاوني واألنشــ  التــأمين ةإعــادو  التــأمينولــة أعمــال رئيســي فــي مزاالط الشــركة يتمثــل نشــا
ص مــن مؤسســة التــرخي ســتلمت الشــركة( ، ا2008مــايو  5 الموافــقـهــ )1429ربيــع الثــاني  29 . فــيعوديةالعربيــة الســ 

ينـاير  1عمالهـا فـي الشـركة أ أت بـد السـعودية.ة كـة العربيـ في الممل ينالتأم إعادةو  التأمين لمزاولة النقد العربي السعودي
 .م2009

 
علق بتعديل اللوائح  ستثمار فيما يتارة التجارة واالوز و ودي السع مؤسسة النقد العربيفقة من خطابات الموا تلقت الشركة

أغسطس   10ي  ية للشركة فة غير العادعقدت الجمعية العامان. القواعد الجديده المنظمةللشركة بما يتوافق مع  الداخلية
   الجديدة. لموافقة على اللوائحاهـ ، وبالتالي تمت  1438ة ذو القعد 18الموافق   2017

 
 اد عداإل أسس .2

 عرض ال أسس -أ
  

لمالية وفًقا لمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من خالل الهيئة القوائم ا تم إعداد 
شأة شركات والشركات المنلل لهيئة، القوانين المنظمةيير األخرى المصدرة من ااسبين القانونيين, المعاالسعودية للمح

رير وفًقا للمعايير الدولية للتقا 2019ديسمبر  31المنتهية في  كما في وللسنة  المالية للشركةائم القو  عداد تم إ  بالقانون.
   ية.المالية كما هو معتمد في المملكة العربية السعود

 
علـــى التعليمـــات ي بيـــان الـــدخل بنــاًء فــ تســـاب الزكــاة وضـــرائ  الـــدخل ية الحث سياســتها المحاســـبقامــت الشـــركة بتحـــدي

لشــركات التــأمين فــي المملكــة العربيــة الســعودية.  2019يوليــو  23 لســعودي فــيســة النقــد العربــي اسن مؤ درة عــ الصــا
يــرت الشــركة لســعودية. وفًقــا لــذل  ، غدة فــي المملكــة العربيــة ايتماشــى هــذا مــع معــايير التقــارير الماليــة الدوليــة المعتمــ 

ار المحاســبي مــع المعيــ  ر رجعــي بمــا يتماشــىثر بــأاألثــ  لــدخل عــن طريــق تعــديلبية للزكــاة وضــريبة اســ معاملتهــا المحا
(. تــم "8السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقــديرات المحاســبية واألخطــاء )"معيــار المحاســبة الــدولي  - 8الــدولي 

 من البيانات المالية. 2-3ذا التغيير في اإليضاح اإلفصاح عن آثار ه
 

العادلـــة يخيـــة باســتثناء القيـــاس بالقيمـــة لفـــة التار مبــدأ التكمرارية و تاالســـ مبـــدأ الماليـــة علـــى أســاس  القــوائمإعـــداد هـــذه  متــ 
ن المعتـرف دة للمـوظفيالمزايـا المحـد(. والتزامـات FVSIالـدخل ) قائمـةلالستثمارات المحتفظ بها كقيمة عادلة من خـالل 

لي ز المـاالمركـ  قائمـةم عـر  تال يـ قعـة. ئتمـان الوحـدة المتو ية باسـتخدام طريقـة اللحالية لاللتزامات المستقببها بالقيمة ا
ر حـــالي. ومـــع ذلـــ  ، ســـيتم تصـــنيف األرصـــدة التاليـــة بشـــكل عـــام علـــى أنهـــا للشـــركة باســـتخدام تصـــنيف حـــالي / غيـــ 

صــافي ،  -التــأمين  قســاط المســتحقة القــبض ومعيــددائــع قصــيرة األجــل ، واألومكافئــات النقديــة ، والو متداولــة: النقديــة 
لة من أقساط الخسارة لمؤجلة ، والزيادة المؤجكاليف االستحواذ اغير المكتسبة ، وت قساطن األصة معيدي التأمين موح

لوســطاء ، المصــاريف ثــائق ، معيــدي التــأمين وا، والمــدفوعات المســبقة ، و األصــول األخــرى ، المســتحقة لحــاملي الو 
، غ عنهـابلـ م رمتكبـدة وغيـ ات طالبـ والم تحقةالمسـ ن ، المطالبـات ولجنـة إعـادة التـأمي ةحقة ، األقساط غير المكتسـبالمست

حتياطيــات الفنيــة األخــرى والزكــاة المســتحقة. بشــكل عــام ، يــتم تصــنيف كافــة بنــود ، االالتــأمين أقســاط عجــز احتيــاطي 
 ذكر خالف ذل .نها غير متداولة ما لم يئم المالية األخرى على أالقوا
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 اإلعداد )تتمة(  سسأ -2
 )تتمة( العرض سأس -أ

  
التأمين العربيـة السـعودية  ع بترتي  السيولة. وفًقا لما تقتضيه لوائحالي على نطاق واسقائمة المركز المة لشركتعر  ا

ـ "ع"اللوائح التنفيذية" ، تحتفظ الشـركة بـدف  ت المسـاهمين". وعليـه ، يـتممليـات التـأمين" و "عمليـااتر حسـابات منفصـلة ـل
الحسـابات المعنيـة. يـتم  اضح ألي نشاط فـيالمنسوبة بشكل و ات صروفات والممطلوبات واإليرادتسجيل الموجودات وال
 . تحـتفظ الشـركة بالوصـايةتوزيـع النفقـات مـن العمليـات المشـتركة مـن قبـل اإلدارة ومجلـس اإلدارة تحديد واعتماد أساس

م وائالقـــ  علـــى هــذه 30يشـــتمل إيضــاح  وعمليــات المســاهمين. نل المتعلقـــة بعمليــات التـــأميالماديــة علــى جميـــع األصــو 
لتــدفقات النقديــة لعمليــات التــأمين وعمليــات مركــز المــالي وقائمــة الــدخل والــدخل الشــامل واية علــى قائمــة الالماليــة الســنو 

 المساهمين بشكل منفصل.
 
لماليـة دولية للتقـارير ا، وفًقا للمعايير ال 2018ديسمبر  31لمنتهية في للشركة كما في وللسنة ا إعداد القوائم المالية مت
"(IFRSكما تم تعدي ، )"ي السـعودي لمحاسـبة الزكـاة وضـريبة الـدخل )المتعلقـة بـالتطبيق النقد العربـ  لها من قبل مؤسسة

 - 21الماليــــة رقــــم  الــــدولي إلعــــداد التقــــارير "ضــــرائ  الــــدخل" والمعيــــار - 12مــــن المعيــــار المحاســــبي الــــدولي رقــــم 
 (.ة الدخللق بالزكاة وضريب" حتى اآلن فيما يتعة"الضريب

 
ئم المالية مع تل  المتبعة في إعداد القوائم الماليـة السـنوية للشـركة إعداد القوا اسبية المستخدمة فيتتفق السياسات المح
 الف ذل .، ما لم يذكر خ 2018مبر ديس 31للسنة المنتهية في 

 

 العرضوالتشغيل عملة  -ب

لمالية المعروضة بالريال يع المعلومات امجشركة وتم تقري  للغيل لة التشي باعتبارة عمودعسالمالية بالريال ال تم عر  هذه القوائم
 ذل  تحديدًا. السعودي، ألقرب ألف صحيح ما لم يتم تحديد خالف

  
 السنة المالية -ج

 .ديسمبر 31 ة مالية تنتهي فيشركة سن تتبع ال
ر  للشركة والمصاد سياسات المحاسبيةال بيق ة في تطتخذتها اإلدار ا يت األحكام الهامة ال تالمالية ، كان  ذه البياناتعند إعداد ه
ما في  السنوية كالمالية  القوائم نفسها التي طبقت على  في التقدير بما في ذل  سياسات إدارة المخاطر هي التأكدالرئيسية لعدم 

 .2018ديسمبر  31في منتهية لسنة الا
 

 تراضاتف الالهامة والتقديرات وااألحكام المحاسبية  -د

سياسات المحاسبية حكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق الارة استخدام األالمالية من اإلدئم قوالاإعداد يتطل  
اًء على ن ت ب تقديرات واألحكام قد تمعلى الرغم من ان هذه ال واإليرادات والمصروفات.  المبالغ المعلنة للموجودات و المطلوباتو 

 لية عن هذه التقديرات.تائج الفعلف الن قد تخت ة إال انه ار لإلدلسابقة احة والخبرة امت لاالمعلومات 
 لمستقبلية ا ثدا ألحا تقعاو ت  كلذ في بما، رى ألخا لموالعوا يخيةر لتاا رةلخب ا لیإ دتستن و  رمستم لبشک مألحکاوا راتي دلتقا متقيي  ميت 
 .فظرو ل ظل ا في لةو معق نهاأ دُيعتق لتيا
 :ةالمالي  قوائمال هامة في إعداد هذهلية امحاسب الت م والتقديراكاحيلي األ فيما     
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 )تتمة( واالفتراضاتاألحكام المحاسبية الهامة والتقديرات  -د

I التأمينبات المقدمة بموج  عقود ن المطالهائية الناشئة ع( المسؤولية الن 
كثر أهمية للشركة. ير المحاسبي األقدلت لتأمين هو اود اقج  عة بمو مطالبات المقدم لن اة عالنهائية الناشئ  ةتقدير المسؤولي  إن

لمطاف  تدفعه الشركة في نهاية ان االعتبار في تقدير االلتزام الذي سهناك العديد من مصادر عدم اليقين التي يج  أخذها بعي 
لغ ات المب ن المطالب للتعويض عتوقعة لمائية النهامن التكلفة  لكالً  ليةالما السنةنهاية  التقديرات في جراءت. يتم إلمثل هذه المطالبا

عة و فدلما رغي  تالباطلما التزام ري دتق ميت اإلبالغ عنها.  عن التكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتمو  عنها
ات ادة تقييم تقدير إع يتم ،ليةامكل فترة هاية في ن  کةر لشا لیإ لمبلغةا يةردلفا تللحاالت لتقييماا تخالدم دامباستخ هابلغ عن الم

 التغييرات على المخصص.  نة السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراءسالمطالبات لل
اريخ ت أن يتم اإلبالغ عنها بعد  من المتوقع مطالبات التيهو تقدير لل اإلبالغ عنهصص للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم االمخ إن

تقنية األساسية التي تعتمدها اإلدارة لي. تتمثل الالمركز الما ئمةاقالمؤمن قبل تاريخ حدث ه الي في، والذي حدث للماز االمرك قائمة
لبات السابقة للتنبؤ هات تسوية المطادام اتجافي استخ نهاوغير مبلغ ع بات المتكبدةبات المبلغ عنها والمطالفي تقدير تكلفة المطال

السلسلة وطريقة بورنهوتير لم ق مثل طريقة سجموعة من الطر ين مي توار االك تقبلية. يستخدمسالمات ات تسوية المطالب هباتجا
في ذل   جزئة بماكتواري نهج الت ستخدم الخبير االي . كما مخصصاتهذه ال لتحديد المتوقعةفيرغوسون وطريقة معدل الخسارة 

الضمنية تراضات الصريحة أو االفمن  ددألسالي  إلى عاذه د ه. تستن اع الطبيقطللكل عضو في السنة بالنسبة تحليل التكلفة ل
 بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.  المتعلقة

 
IIول المالية ( انخفا  قيمة األص 
  لة دلعاا ةم لقي ا في لصوامتأو  رکبي   انخفا هناك ون يک مادن ها عقيمت  تنخفض ا دق لماليةا وداتجو لمأن ا کةر لشا ررتق
شهًرا أو   12. تعتبر فترة والتقدير الحكم استخدام دام أو طويل األم  تحديد ما هو هتطل. ي الفتهكت  ألقل من يةاللما ات دو جو للم

ذا الحكم، تقوم . عند إجراء هاسة الشركةوفًقا لسي  جوهرًياصلية ٪ من التكلفة األ30بر االنخفا  بنسبة أكثر طويلة األجل ويعت 
ثمر فيها، وأداء الصناعة مست لية للشركة ال، والصحة المالسهماسعر ة في لتقلبات العادي اى، أخر يم من بين عوامل ي الشركة بتق

 ية التشغيلية والتمويلية.والتدفقات النقد والقطاع، والتغيرات في التقنية
 
IIIة المستحقات ا  قيم( انخف 
 جميع حصيلمن ت  لشركة لن تتمكناأن لى اك دليل موضوعي عن لذمم المدينة عندما يكون هين مخصص انخفا  قيمة اكو ت  يتم

أو   سإلفال ا في ني دلما ل خدي أن  لحتما، اني دللم الهامة لماليةا تباو لصعا رتعتب ط األصلية للمدينين. شرو تحقة وفًقا لل المبالغ المس
 .تهاقيم  تنخفض ا دق ةن ي دلما ممذلأن ا علی  راتشؤ م دادلسا في رلتأخأو ا دادلسا نعز لعج، والماليا مي ظلتن ا دةعاإ 
 

(V  لةمؤج ءاقتناف تكالي 
مؤجلة ويتم استهالكها في قائمة الدخل  قتناءاالمتعلقة ببيع الوثائق الجديدة على أنها تكاليف  ءقتناف االم تسجيل بعض تكالي ت ي 

م تسريع ي المستقبل ، فقد يت فعلقة بربحية هذه السياسات م تتحقق االفتراضات المت ذات الصلة. إذا ل لوثيقةغطية اعلى مدى فترة ت 
 افية النخفا  القيمة في قائمة الدخل. ًضا عمليات شط  إضوقد يتطل  ذل  أي  فكالي ه الت استهالك هذ

 
(IV  تلكات و المعدات للم اإلنتاجيالعمر 

الك / اإلطفاء. يتم هغير الملموسة لحساب االست  اتموجودتها ومعداتها والنتاجية المقدرة لممتلكاتحدد إدارة الشركة األعمار اإل
جعة القيمة المتبقية والعمر  . تقوم اإلدارة بمراالقيمة التخريديةأو  موجوداتمتوقع للاالستخدام العن  رظالن  ت بعدتحديد هذه التقديرا

التقديرات   ن العمر اإلنتاجي يختلف عنعتقد اإلدارة أقبل حيث ت في المست  االطفاءهالك / اإلنتاجي سنوًيا وسيتم تعديل تكلفة االست 
  السابقة.
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 )تتمة( واالفتراضاتالهامة والتقديرات األحكام المحاسبية  -د
 
(IIV  التأمين أقساطاحتياطي عجز 

ية. يعتمد على نسبة اث والظروف المستقبلألحدة بااالفتراضات المتعلق حساس للغاية لعدد من التأمينأقساط عجز تقدير احتياطي 
 خبير سارة المتوقعة ، ينظر القدير نسبة الخللوصول إلى ت  وبة.ت المكاسات من مخاطر السي  يتبقالمالمتوقعة للجزء  ةالخسار 

والتأكد ، في  تطبيقها على أساس شهري ،االكتواري للشركة والخبير االكتواري المستقل في عالقة المطالبات واألقساط المتوقع 
 .عجز اقساط احتياطي او عالوة ب و مطلنة المالية ، سواء كان نهاية الس

 
 (IIIVلية لة لألدوات الماعادال ةالقيم 
لمقدرة. يتم داول أو القيم العادلة ايع على األسعار المعلنة لألوراق المالية القابلة للت تثمارات المتاحة للب القيم العادلة لالس تستند

ذات شروط وسمات   نودلب  لةمو دام العومة باستخدفقات النقدية المخصت حمل عمولة استنادًا إلى الة العادلة للبنود التي ت تقدير القيم
 . ماثلةطر ممخا
، كلذ فبخال  متاحة جةدر لما رألسعاا ون تک ال مادعن أو  ط نش وق س ودجو  دمع حالة في لماليةا دواتلأل لةدلعاا لقيمةا دي دتح ميت 

ت المالية او ألدبا لقتعفيما ي  بلة للرصدخالل البيانات القا ندلة متم تقدير القيمة العا. في هذه الحاالت ، ي ميي لتقا تتقنيا دامباستخ
  ت ضارا الفت ا س ساأ علی درتق فإنها،  متاحة ةظ للمالح لقابلة ا وق لسا تخالدم ون تک ال احيثمالنماذج. و  دامة أو باستخالمماثل

دوري  عتها بشكلم التحقق منها ومراجت ( لتحديد القيم العادلة، ي ى سبيل المثال ، النماذجات التقييم )علتخدم تقني عندما تس لمناسبةا
 . يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها ، م بهذه االفتراضاتالموظفين المسؤلين عن القيان مؤهلين مستقلين ع ني وظفل مقب ن م

 مقارنة.الفعلية وأسعار السوق الالمخرجات تعكس البيانات ة النماذج للتأكد من أن ويتم معاير 
  طر مخا) نالئتماا طرمخا لمث  تمجاال  بلطتت ، كلذ مع؛ و طظة فقنات القابلة للمالحاستخدم النماذج البي ت إلى الحد العملي، 

 . يراتقيام بتقدلا دارةإلا نم تاطتبار الوا تلتقلبا( واللمقاب ا طرلخوا لخاصة بالشركةا نالئتماا
 

 (X االستمرارية دأمب 
مرار في العمل في  ت لالسوارد ية عن امتالكها المنشأة مستمرة وهي راضمتها على االستمرار كا لقدر تقييمً بإجراء لشركة رة اإدا تقوم

على قدرة الشركة على االستمرار  يؤثر جوهرية قد  نظور. عالوة على ذل  ، فإن اإلدارة ليست على علم بأي ش المستقبل الم
 ساس مبدأ االستمرارية.د القوائم المالية على أتمرة. لذل  ، يستمر إعداكمنشأة مس

 
(IX  ة الخدمة إلتزام مكافأة نهاي 

للموظفين من قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة على النحو  كافأة نهاية الخدمة مام التز  يتم تحديد
م التدفقات  صلتزام المزايا المحددة بختحديد القيمة الحالية ال يا الموظفين". يتم"مزا 19دولي الموصى به في معيار المحاسبة ال

لريال السعودي ولها فترات استحقاق تقارب فترة استحقاق  لسيادي المقومة بادة ألدوات الدين ائ الفاسعار المقدرة باستخدام أالنقدية 
 المكافأة.

لخصم  اخدام االفتراضات مثل معدل ا الخبير االكتواري باست ددة على عدة عوامل يحددهتعتمد القيمة الحالية اللتزام المزايا المح
ان الموظفين وما إلى ذل . تخضع هذه التقديرات إلى عدم دور ت و ومعدالت الوفيا تباتالمر  تقبلية المتوقعة فيوالزيادات المس

 تاريخ إعداد تقرير.اليقين بشكل كبير بسب  فترة طويلة األجل طبيعة وتتم مراجعتها في كل 
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عداد ستخدمة في إ لمالية مع تل  الماد هذه البيانات ادي إعدمة فت المحاسبية المستخالتقديرات واالفتراضاتتوافق السياسات و 
 باستثناء اعتماد ما يلي: 2019ديسمبر  31الية السنوية للسنة المنتهية في البيانات الم

 
( الجديدة IFRICتقرير المالي )للمعايير الدولية لفسيرات ار لجنة تلمالية, و تفاسيالدولية للتقارير ا اييرالمع -أ

 ل الشركة دة من قبملمعتها، اوتعديالت
لية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدو القائمة والتي تم إصدارها  يدة والتعديالت التالية للمعاييرعايير الجدقامت الشركة بتبني الم

(IASB        :) 
                                                   

 البيان  معيار /  التعديالتلا
 عدم التأكد بشأن ضريبة الدخل                     23ير المالي رقم  يير الدولية للتقر اعالميرات لجنة تفس

 يلة والمشروعات المشتركةاالستثمارات في المنشأت الزم  28رقم معيار المحاسبة الدولي 
 ت والتسوياتضاالموظفين, التخفي عتعديالت خطة مناف  19رقم  معيار المحاسبة الدولي

معيار  و 11 ,  3م رق  للتقرير المالي دولير الايمعال
               23,   12 المحاسبة الدولي

ة التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليدورة  
2015-2017 

 أدناه(  )مالحظة جارعقود االي  16 رقم  لتقرير الماليدولي ليار المعال
 

 االيجارود عق (16) يالمال للتقريردولي المعيار ال
"عقود اإليجار" ، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  17محل المعيار المحاسبي الدولي  16دولي للتقارير المالية عيار اليحل الم
ت معامال "تقييم جوهر ال SIC 27غيل" و ارات التشج"عقود إي SIC 15إيجار" ، و الترتي  يحتوي على عقد  "تحديد ما إذا كان 4رقم 
 عقد اإليجار". ل القانوني لطوي على الشكتي تن لا

ر يناي  1ي تبدأ في أو بعد وهو ساري المفعول للفترات السنوية الت  2016في يناير  16تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية 
المالية  مالقوائ ي كبير على لر ماتأثي  16ية لتقارير المالعيار الدولي لكن للمي ، أي تاريخ السريان ، لم  2019يناير  1. في 2019

تبطة بها يج  على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المر  16للشركة. ينص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ل منخفضة  و لألصيجار ن اإلأو أقل أو كا شهًرا 12لمدة تكن ا مز المالي للشركة ، ما لمركال قائمةها بشكل عام في االعتراف ب 

 القيمة.
يعترف  للمستأجرين. ئمة المركز الماليقا"عقود اإليجار" نموذًجا محاسبًيا واحًدا مدرًجا في  16المعيار الدولي للتقارير المالية يقدم 
  ت فوعافع مدذي يمثل التزامه بدوالتزام اإليجار ال يه في استخدام األصل األساساالستخدام الذي يمثل حق أجر بأصل حقالمست 

ت اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للبنود منخفضة القيمة. تظل محاسبة المؤجر مشابهة  تثناءااإليجار. هناك اس
 يل.غنها عقود تمويل أو عقود تشصنيف عقود اإليجار على أأي يستمر المؤجرون في ت  -للمعيار الحالي 

 
"عقود اإليجار" في عقود اإليجار التشغيلية أو المالية   17لي الدو  ج  معيار المحاسبةو ب بملمطلو يف ااستبعاد التصن  وبالتالي ، يتم

رسملة الحق في  تقبل. في المقابل ، تتم تكّبد في المسإليجار المم التزام اللمستأجرين. لكل عقد إيجار ، يعترف المستأجر بخصو 
افة إلى التكاليف المنسوبة المستقبلية باإلض لمدفوعات اإليجار ةحالي مة العادل بشكل عام القي ل المؤجر ، وهو ما ي ص استخدام األ

 جي.مباشرة ، والتي يتم استهالكها على مدى العمر اإلنتا
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وتعديالتها، يدة الجد( IFRICللتقرير المالي )ت المعايير الدولية ار الية, و تفاسير لجنة تفسير الدولية للتقارير المييالمعا-أ
 لشركة )تتمة( عتمدة من قبل امال

 )تتمة( عقود االيجار (16) يالمال للتقريرالمعيار الدولي 
I)  جارعقود االي  اتالتزام / األصلحق استخدام 

عقد  أو يحتوي على  يجارهو عقد اكان العقد  اإذ ج  على الشركة تقييم ما، عند بداية العقد ، ي يالمبدأعند االعتراف 
، إذا تضمن العقد الحق في التحكم في استخدام أحد   عقد ايجار أو يحتوي علي  قد إيجار ، العقد هو عويكون  .يجارإ

كن  مفوائد تتدفق إلى الشركة ويلسيطرة إذا كانت معظم الالنظر فيها. يتم تحديد امحددة لفترة من الزمن في مقابل األصول ال
 ل.خدام مثل هذه األصو للشركة توجيه است

 األصل دام  تخاسق ح  •
 نموذج التكلفة ، وتقيس حق استخدام األصول بالتكلفة:لشركة تطبق ا
 ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة من انخفا  القيمة. و (أ
 ديالت اإليجار.ؤولية اإليجار من أجل تعدلة ألي إعادة قياس لمسعم (ب

اليف إضافية مثل إعداد الموقع  نت هناك تكذل  ، إذا كاومع  .يجارم اإلمساويًا اللتزا صلحق استخدام اال سيكون  بشكل عام ،
فيج  إضافتها إلى  عامالت ، وما إلى ذل  ، ، والودائع غير القابلة لالسترداد ، وأموال التطبيق ، والنفقات األخرى المتعلقة بالم

 .ألصولقيمة ا
 جاريالتزامات عقود اال  •

، تقيس  ر. بعد تاريخ البدءالمدفوعات المتبقية للمؤجلجميع و القيمة الحالية هجار اإلي زاممبدئي ، فإن التعند االعتراف ال
 الشركة التزام اإليجار عن طريق: 

 اإليجار ؛ عقد ام  لتمويل اإلضافي على التز زيادة القيمة الدفترية لتعكس معدل ا (أ
 ة ؛ و عات اإليجار المدفوعو الدفترية لتعكس مدف القيمةتخفيض  (ب
 ل اإليجار.التقييم أو تعديية لتعكس إعادة تر فالد  لقيمةإعادة قياس ا (ج

  شهًرا  12متبقية أقل من  عند االنتقال ، بالنسبة لعقود اإليجار التي تم احتسابها سابًقا كعقود إيجار تشغيلية مع فترة إيجار
م ولكن لمراعاة استخدق االم االعتراف بأصول حاءات االختيارية لعدفالقيمة ، طبقت الشركة اإلعوإليجار األصول منخفضة 

 الثابت على مدى فترة اإليجار المتبقية. ساس القسطروف اإليجار على أمص
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 عدلها بوالتي لم يسري مفعو المعايير الصادرة -ب 
هي للمعايير والتفسيرات دناه. إن القائمة المالية مذكورة أ مئ قواال ارفعول حتى تاريخ إصدن لم تصبح سارية المكإن المعايير الصادرة ول

 لة.ن فعاالمعايير عندما تكو اد هذه تنوي الشركة اعتمتاريخ مستقبلي.  بلة للتطبيق فيالصادرة ، والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قا

 نـــــاـالبيـ تفسير  /المعيار
ان الفعلي تاريخ السري

في او  أتبدتي اللفترات ل
 أدناه بعد التاريخ

 2020يناير  1 وضيح العمل بالمعيارت 3المعيار الدولي للتقرير الماليتعديالت على 

 2020يناير  1 روضيح العمل بالمعيات 8،1 الدوليالمحاسبة معيار تعديالت على 

 دناهوع أالرج دوات المالية ألا 9للتقرير المالي   الدولي المعيار
 2022يناير  1 التأمين )مالحظة أدناه(  ودعق 17قرير المالي تي للالدول المعيار

 
 األدوات المالية -( 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

لية االتي  الجديد البنود التا ر(. يعالج المعيا39الدولي )يحل محل معيار المحاسبة ل 2014يو يول 24عيار في  تم نشر هذا الم
 الية:ملم اوائلقباتتعلق 

 اس لقيوا عترافاال (أ
دلة من  ( منهًجا واحًدا لتحديد قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة، أو القيمة العا9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية )

ال  حفي  مطفأةالمالي بالتكلفة الرة. يتم قياس األصل ادلة من خالل الربح أو الخسل اآلخر، أو القيمة العاخالل الدخل الشام
 معا:اء اآلتي استيف
 

 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغر  منه هو االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و   •
 

ألصل المبلغ   و التي تعتبر فقط مدفوعات ت نقدية في تواريخ محددةفقاقدية لألصل المالي تدينتج عن الشروط التعا •
 قائم.على أصل المبلغ ال و فائدة

 
خالل الدخل الشامل اآلخر و يتم تدوير المكاس  و الخسائر المحققة من خالل الربح   لقيمة العادلة مناألصل المالي با اسيق

 تحقق الشرطين التاليين:  أو الخسارة عند البيع في حال
ت  اوجودع المدية التعاقدية و بيكل من التدفقات النق صيلوذج أعمال الغر  منه تحاالحتفاظ باألصل ضمن نم •

 ة، و المالي
 لتعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ و تعتبر أيضا فائدة على أصل المبلغ القائم. وط االشر  •

 
. إضافة الى ذل   ةة من خالل الربح أو الخسار ه الفئات بالقيمة العادل ية التي ال تحقق شروط هذيتم قياس الموجودات المال

مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  تصنيف األصل ال أة استخدام خيارمنشلل  نك؛ يمند االعتراف األوليو ع
 لمحاسبية بشكل جوهري.في حال أن القيام بذل  سيعمل على استبعاد أو تخفيض الفروقات ا

 
غير قابل   شكلر بايالختمكن للمنشأة أيضا اها بغر  المتاجرة، يب كية التي ال يتم االحتفاظلنسبة ألدوات حقوق الملاب

الالحقة للقيمة العادلة لهذه األدوات ضمن الدخل الشامل اآلخر. )بما في ذل  المكاس  و الخسائر   اء عر  التغيراتلإللغ
 اح في الربح أو الخسارة.ا يتم عر  توزيعات األربالمحققة(، بينم

 
لغ التغير في  ة، يتم إدراج مبالربح أو الخسار ل خال  نمدلة محددة بالقيمة العالمطلوبات المالية اللإضافة الى ذل ، بالنسبة 

ان  الشامل اآلخر، إال إذا كالقيمة العادلة لإللتزام المالي العائد إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذل  اإللتزام في الدخل 
عدم تطابق  حالةغلى  يؤديل الشامل اآلخر قد ة باإللتزام في الدخص ات في مخاطر اإلئتمان الخاإدراج تأثيرات التغير 

 و الخسارة.سبي في الربح أمحا
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 الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد )تتمة( المعايير-ب 
 )تتمة(  دوات الماليةاأل -( 9ير المالية رقم )دولي إلعداد التقار ار الالمعي
 ي القيمة: فاض فخاإلن (ب

( الخسائر االئتمانية المتوقعة ، كما لو تم استخدامها وفقا لمعيار 9المالي )قرير ي للت لمعيار الدوللفقا مة بو ذج انخفا  القي نمو  يعكس
ليس من الضروري حصول حدث  (،9ير المالي )ولي للتقر معيار الدوفقا لمنهج ال ( كخسائر ائتمان متكبدة.39المحاسبة الدولي )

المتوقعة و التغيرات في تل  الخسائر   اب خسائر االئتمانقوم المنشأة باحتست ل ، من ذ ائر االئتمان. بدالئتماني قبل ادراج خسا
نذ اطر االئتمان مرات في مخعكس التغي تقرير مالي لت  تحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل فترة االئتمانية. يتم

 االعتراف األولي. 
 بة التحوط: اسحم  ج(

لمحاسبة التحوط و التي تربط محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة   يدةجد ( متطلبات9ية )لالماارير الدولي للتق لمعياريقدم ا
ى كامل حوط. تنطبق التعديالت علالسنة لمحاسبة الت  نموذجدئ للالمخاطر. تعمل المتطلبات على تأسيس منهج على أساس مبا

ة للقيمة العادلة"(. فيما ـ "التحوطات الكلي شار إليها عادًة ب ي دة )الفائ لعادلة لمخاطر سعر ناء تحوطات القيمة اث محاسبة التحوط باست 
. 39بي الدولي رقم في المعيار المحاس الًياحوط حفي تطبيق متطلبات محاسبة الت  يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، قد تستمر الشركة

 صل. التحوط كمشروع منفالج حاليا محاسبة عية ي الدولالمعايير المحاسبة بير نظرا لكون مجلس كتخدام هذا االستثناء بشكل تم اس
 

 تاريخ السريان: 
لدولي للتقارير التعديالت على المعيار ا. ومع ذل  ، إال أن 2018يناير  1هو  9كان تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقارير المالية 

 -( 4المالية ) ار الدولي للتقاريرت المالية مع المعي دوااأل - (9تقارير المالية )ق المعيار الدولي للي"عقود التأمين": تطب  –( 4) المالية
  ضمن نطاق المعيار الدولي، تسمح للمنشآت التي تقوم بإصدار عقود التأمين  2016سبتمبر  12عقود التأمين ، المنشورة في 

تقارير المالية المعيار الدولي لل يدخلل أن ( قب 9رير المالية )لمعيار الدولي للتقاالتخفيف من بعض آثار تطبيق ( ل4للتقارير المالية )
 ن و هما:( "عقود التأمين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي جيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلي 17ديد )الج
 
 ( حتى9)الدولي للتقارير المالية  يق المعيارء مؤقت من تطب . تطبيق إعفا1
 أو؛  دالجدي لتأمين يان معيار اأ( تاريخ سر  

م أو بعد هذا التاريخ. يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد 2021يناير  1نوي التي تبدأ في ر المالي السفترات التقري  ب(
ارير لمعيار الدولي للتق( في ا9ير المالية )ر ( و المعيار الدولي للتقا17ولي للتقارير المالية )تاريخ سريان المعيار الداالعفاء  المؤقت ل

جة إلفصاحات إضافية تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل. إن هذا الخيار متاح م.هناك حا2022ر يناي  1( إلى 4) ليةلماا
 سابقا؛ أو: (9لدولي للتقارير المالية )مين و لم تطبق المعيار اأنشطتها بشكل دائم بالتأفقط للمنشآت التي ترتبط 

        
لموجودات مالية محددة، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت عدم التطابق  ، ولكن بالنسبة (9رير المالية )تقالل يالدول. تطبيق المعيار 2

حات  ا رة األولية توجد حاجة إلفصح أو الخسارة. خالل الفت التأمين الجديد من الرب  المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود
 إضافية. 
نة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ( مقار 1على: ) م2017يناير  1 دايةفي ب مفصل نفيذ تقييم شركة بت قامت ال

ترتبط بعقود التأمين( مع مشتقات الضمنية التي ال ذل  عناصر الودائع أو ال( )بما في 4ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية )
ة للشركة التي ترتبط بالتأمين مع مجموع القيمة القيمة الدفتري مجموع مطلوبات رنة مقا (2و) ة لجميع مطلوباتها،موعة القيمة الدفتري جم

لي، قررت الشركة لإلعفاء المؤقت. و بالتالشركة تحديد أنها مؤهلة الدفترية لجميع مطلوباتها. استنادا إلى هذه التقييمات استطاعت ا
حيز التنفيذ. إن اإلفصاحات المطلوبة   التأمين الجديدول معيار عقود خ دختاري حتى  (9تقارير المالية )ق المعيار الدولي للي تأجيل تطب 

 مالية للشركة.و التي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ضمن القوائم ال
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 ولها بعد )تتمة(لم يسري مفع ة والتير الصاد المعايير-ب 
 )تتمة(  األدوات المالية - (9ر المالية رقم )لي إلعداد التقاريو دال يارمعال
 

 تقييم التأثير
 

تعلق تأمين متردة( و م إعادة تأمين مسأقساط تأمين مدينة / ذم ، لدى الشركة اجمالي موجودات مالية )تتضمن2019ديسمبر  31كما في 
المالية المحتفظ بها  . تتكون الموجوداتسعودي على التوالي لرياون لي م 751,94ل سعودي و مليون ريا 978,57لغ ب بالموجودات بم

 136,73: 2018)مليون ريال سعودي  259,41حاليا بالتكلفة المطفأة من النقد و ما في حكمه و بعض األرصدة المدينة األخرى و تبلغ 
  لخد لئمة ادلة من خالل قاا بالقيمة العاظ بهمحتفارات استثمتحتوي على كة لشر ل األخرى المالية  تتكون الموجوداتل سعودي(. مليون ريا

المالية بالقيمة   جوداتالمو  . تتوقع الشركة استخدام تصنيف هذه(مليون ريال سعودي 30,17: 2018) مليون ريال سعودي 184,32تبلغ 
ستثمارات يعة االسترتيجية الب الط دين وما يتعلق بسندات المل الخاص بالشركة في عشامل اآلخر وفقا لنموذج اللعادلة من خالل الدخل الا

لغ األصلي و  المب  ات منندات الدين تستوفي اختبار دفعملكية. إال أن الشركة لم تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سحقوق ال
 (.9لمالية )ر الدولي للتقارير ااائم كما هو مطلوب في المعي ة على المبلغ األصلي القالفائد
بتغير في القيمة العادلة خالل السنة مليون ريال سعودي  164.206تبلغ القيمة العادلة  تقاسدين  أدوات يوجد  2019 رديسمب  31في 

لقيمة في ا ربتغي ، 2019ديسمبر  31 ا فيكم 24,59تبلغ دلة ة العابالقيمتقاس  أخرى مالية  موجوداتل سعودي. مليون ريا 6,6بمبلغ 
اح عن التعر  لمخاطر اإلئتمان و تركيز مخاطر اإلئتمان و الجودة  الفصتم ا  ل سعودي.يار  ون ليم 1,02خالل السنة بمبلغ العادلة 

ديسمبر  31ئتمانية كما في شركة منخفضة المخاطر اإلوجودات المالية للبر الم.  تعت31اإلئتمانية لهذه الموجودات المالية في إيضاح رقم 
رات الناشئة عن المزيد من التحليالت التفصيلية أو د يخضع للتغيي احة حالًيا وقالمت  وماتالمعلتقييم المبدأي على م. ويستند هذا ال2019

بيق متطلبات انخفا  الشركة بعض التأثير لتط ستقبل. بشكل عام ، تتوقعالمعلومات المعقولة اإلضافية التي يمكن توفيرها للشركة في الم
. في الوقت الحاضر ، ال يمكن تقديم تقدير معقول ثير ذل  هاًماقع أن يكون تأيتو  ، ال ع ذل : وم9ارير المالية للمعيار الدولي للتق القيمة

 عة تفصيلية.آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم بعد بمراج
 ستوى مي الر عالاله إلى تقييم األث . ويستند ما ورد أع2018و  2019ديسمبر  31ما في نية منخفضة كمخاطر ائتمااألصول ذات 
. ويستند هذا التقييم المبدأي إلى المعلومات المتاحة حالًيا وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن المزيد من 9لمالية لي للتقارير اللمعيار الدو 

ر ي لتأث بعض اام ، تتوقع الشركة في المستقبل. بشكل ع وفير معلومات داعمة للشركة لمزيد من المعقول ويتم ت لتحليالت التفصيلية أو اا
: ومع ذل  ، ال يتوقع أن يكون تأثير ذل  هاًما. في الوقت الحالي ، ال  9للمعيار الدولي للتقارير المالية  انخفا  القيمةطبيق متطلبات لت 

 بمراجعة تفصيلية. دد حيث أن الشركة لم تقم بعتطبيق هذا المعيار الجدي قديم تقدير معقول آلثار يمكن ت 
 

 التأمين عقود -( 17ي رقم )لالماقرير المعيار الدولي للت
 نظرة عامة

ن،  أميالت، و يحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس و العر  و االفصاح عن عقود 2017مايو   18صدر هذا المعيار في  
 ( "عقود التأمين".4)الدولي للتقرير المالي  و يحل محل المعيار

 
ستثمار مع مزايا المشاركة تأمين و عقود االميع عقود إعادة الجعلى رة و عقود التأمين الصادار الجديد على المعي يطبق

 مين: تالية عن عقود التأصر الالعنااالختيارية بشرط أن تقوم المنشأة أيضا باصدار عقود تأمين. يتطل  المعيار فصل 
 
 يير المحددة،ابعض المعنية، في حال تحقق (  المشتقات الضم1
  زة، وستثمار المميصر اإل( عنا2
 ال تتعلق بالتأمين.ئع محددة أو خدمات أي وعد لتحويل بضا (3
 

دولي  ( و المعيار ال9ي )المالقرير يج  إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للت
 ((. 15للتقرير المالي )
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 )تتمة(ة ية الهامبالمحاس اساتالسي -3

 تتمة(يسري مفعولها بعد )لم  والتيالصادرة  لمعاييرا-ب 
 )تتمة(  عقود التأمين -( 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 
 القياس:

ار في استخدام السياسات  مح للمؤمن عليهم االستمر ( ، والذي يس4ر المالي )وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقري
( نماذج القياس المختلفة  17للتقرير المالي ) الدولي م، يقدم المعيار  2015 ينايرس القائمة قبل شهر حاسبية ألغرا  القيامال

 التالية: 
 " التالية:الفئات التأسيسيةعلى " السنةنموذج القياس  يستند
 : حقيقها ، والتي تتكون منت النقدية الواج  تتدفقاأ( ال
 ية المستقبلية،تملة للتدفقات النقدحالتقديرات المرجحة الم -
 صم( و المخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و قتية للمال )اي الخ ذي يعكس القيمة الو ل التعديلا -
 غير المالية. تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر  -

 قدية : خدمة التعاب( هامش ال
 ة بتقديم خدمات فيحالما تقوم المنشأ هراجإد تموية عقود التأمين، ح غير المحقق لمجموعبلخدمة التعاقدية الر هامش ايمثل  

النقدية التي  المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسال  في بداية العقد. يتم تسجيل أي عجز في التدفقات 
ترية  فدال يمةلقا ، يتم إعادة قياسترة تقرير مالي الحقفقائمة الدخل. في نهاية كل ؤها في بداية العقد ضمن يج  استيفا

 من :  التأمين لتشمل كل لمجموعة عقود
ية  الخدمات التعاقد لمستقبلية و هامشالتزام التغطية المتبقي الذي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات ا

 التاريخ؛ وعة عقود التأمين في ذل لمجم
تأمين في ذل   عقود الة تم توزيعها على  تتعلق بخدمات سابق حققةدية مم قياسه كتدفقات نقذي يتات المتكبدة البالتزام المطال • 

 التاريخ.     
أن  المستقبلية لكن ال يمكن لخدمات ية التي تتعلق باي التدفقات النقديتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحًقا بحس  التغيرات ف

قي في الربح أو  ت التعاقدية المتبيد عن هامش الخدماز تي تية ال في التدفقات النقد يتم إدراج التغيرات ييكون بالسال ، و بالتال
سة    السياالشامل اآلخر حس الخسارة أو الدخلبح أو الخسارة. إن أثر التغير في معدالت الخصم سيتم التقرير عنه إما في الر 

 تيارها.المحاسبية التي تم اخ
بـ"عقود المشاركة المباشرة"(. يتم  ها أيضامباشرة )يشار إلي ةشاركايا ممز ة لقياس العقود بهي طريقة إلزامي يرةغطريقة الرسوم المت

بالنسبة لهذه العقود،  الحقا.تم إعادة تقييمها داية العقد و ال يعمل هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق هذه المعايير في ب
 :  للتشملسنة عديل ضمن النموذج ااقدية إضافة الى التعتم تعديل هامش الخدمات التي
 ن القيمة العادلة للبنود األساسية. حصة المنشأة م ( التغيرات في1
 .ق بالبنود األساسيةمالية التي ال تتعل( التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال و المخاطر ال2

طريقة تقدم لنت اال كاتغطية المتبقي في حل قياس التزام الأج  نم توزيع األقساط الُمبسطة إلى ذل ، يسمح بطريقةفة إضا
أو  جوهري عن النوذج السنة أو أن فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة   ال يختلف بشكلقياسا 

لنقدية المكتسبة لي ناقصا التدفقات ا و المستلم عند االعتراف األ لتغطية المتبقي مع القسطام ايقة يتم موائمة التز أقل. و بهذه الطر 
أجل قياس المطالبات المتكبدة. إال أنه ال يتوج  على المنشأة تعديل  قابال للتطبيق من  يظل النموذج السنة مين.التأ من

يتم دفعها /  سلتدفقات النقدية المتوقعة اطر المالية في حال أن االمخمنية للنقد و تأثير مستقبلية للقيمة الز التدفقات النقدية ال
 تي يتم تكبدها.اريخ المطالبات التمن  و اقلا خالل سنة واحدة أاستالمه

 



 عاونيين التمدة للتأالشركة المتح
   ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة(   م الماليةحول القوائ إيضاحات
 م 2019 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

24 

 

 )تتمة(ة المحاسبية الهام اساتالسي -3

 الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد )تتمة( المعايير-ب 
 )تتمة(  عقود التأمين -( 17ي رقم )للتقرير المال المعيار الدولي

 
 تاريخ السريان
م، و  2019نيو يو  ( خالل شهر17الي )لدولي للتقرير المايار المع ولي تعديالت لمسودةحاسبة الدمعايير الم أصدر مجلس

ي تم  عادة مناقشة المسائل التاستلم مالحظات من مجموعة من األطراف المعنية. يقوم حاليا مجلس المعايير المحاسبة الدولي بإ
دولي  عايير المحاسبة المحلس قوم م(، سي17ير المالي )ولي للتقر لمعيار الداترحة على  ق بأي تعديالت مقطرحها. و فيما يتعل

قت ( حيز التنفيذ و تأجيل االعفاء المؤ 17ية إلصدار المعيار. إن تاريخ دخول المعيار الدولي للتقرير المالي ) عادبإجراءاته ال
ية  لالحاسودة م. و بموج  الم2021يناير  1 ( حاليا هو4المالي ) ر المالي للتقرير( في المعيا9ير المالي ) للمعيار الدولي للتقر 

( حيز التنفيذ على فترات التقرير المالي التي تبدأ  17ول المعيار الدولي للتقرير المالي )دخ مقترح تعديل تاريخللمعيار، من ال
يسمح   م،2021ير ينا 1سابق لالتاريخ اواحدة مقارنة مع ن هذا التأجيل لمدة ينة م أو بعد هذا التاريخ. غ2022يناير  1في 

( "اإليرادات من العقود مع العمالء" و المعيار 15لمالي )ر ايار الدولي للتقريتطبيق كل من المع لي حابكر فبالتطبيق الم
 تنفيذ.ر في تاريخ دخوله حيز النوي الشركة تطبيق المعيا( "األدوات المالية". ت9الدولي للتقرير المالي ) 

 التحول 
د، يج  على  ر مجن عقود التأمين غيثر رجعي لمجموعة مأيق بالتطبال أنه في حال كان رجعي، إ لمعيار بأثرايج  تطبيق 

 المنشأة عندئذ اختيار طريقة التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 
 فصاحالعرض واال

ر   مع تعديالت على العتأمين، بية لعقود السياسات المحاد تغيير في السالجديتج عن هذا المعيار تتوقع الشركة أن ين
 ح. اإلفصوا

 التأثير
المالية، لم يتم االنتهاء من (. بتاريخ نشر هذه القوائم 17حالًيا بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )لشركة تقوم ا

 الرئيسية:ي الفروقات بالبنود لركة تحليل فروقات و فيما يق هذا المعيار. أجرت الشقييم كامل االثر من تطبيت
 

 لتأثير  ص املخ تأثير مجال ال

. اعتباًرا من تاريخ نشر 17ية وتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالوم الشركة حالًيا بتقييم تأثير تطبيق تق لي  ر الماالتأثي
 ل الشركة. بتماد المعيار بالكامل من قالع قييم التأثير الماليالمالية ، لم يتم ت  موائالقهذه 

غالبية البيانات تطلبات بيانات إضافية ولدى الشركة  على م  17مالية لي للتقارير ال الدو يار المع يحتوي  البياناتعلى التأثير 
بيانات في  ج الطلبات بيانات إضافية ودمالمتاحة وهي حالًيا بصدد بناء مستودع بيانات الستيعاب أي مت

لمعلومات المختلفة.الوجيا قادم من أنظمة تكنو  مكان واحد  

يد لتكنولوجيا المعلومات تم تحديثه والذي سيسهل تطبيق المعيار على تنفيذ نظام جد تعمل الشركة بالفعل ماتعلو لمنظم اعلى التأثير 
 . 17ي للتقارير المالية  الدول

 . المعالجة وقع حدوث تغييرات كبيرة فيقييم ، ولكن ال يتيد التملية قتأثير الع معالجة لاعلى التأثير 
 قيات إعادةعلى اتفاالتأثير 

 مينالتأ
 ة حالًيا لالختبار لتحديد نهج القياس المناس .مين الشركإعادة تأ عقودتخضع 

ر على السياسات و  التأثي
 إطار الرقابة  

 لي. بة السياسة الحاطار مراقوتعديل إخارجي لمراجعة  تعمل الشركة حالًيا مع مستشار

رير ار الدولي للتقاهم فهم شامل للمعييولد مناس وظفين مؤهلين بشكل كة إلى توظيف مالشر  جتحتا الموراد البشرية 
 . 17المالية 

 ة.تنفيذيلجنة يذ وأنشأت بعملية التنفبدأت الشركة 
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 دناه:أالمالية موضحة  قوائمه الذهمة المستخدمة في إعداد ياسات المحاسبية الهاالسج. 
I . ينالتأمعقود 

علـى مخـاطر تـأمين كبيـرة مـن طـرف آخـر )حـاملي وثـائق  ق الشـركة )المـؤمن(د التي عنـدما توافـ و قالعتل   عقود التأمين هي
ر ثؤ )الحــدث المــؤمن عليــه( يــ  ل المســتقبليالحــدث المحتمــ ائق إذا كــان علــى تعــويض حــاملي الوثــ تــأمين( مــن خــالل الموافقــة 

ذا كـان ن طريـق تقـدير مـا إاطر تـأمين كبيـرة عـ خـ مها ن لـديد الشـركة مـا إذا كـا. وكقاعدة عامة، تحـدقسلبيًا على حملة الوثائ
ى مخــاطر قــد تتحــول إلــ  ذل  فــإن عقــود التــأمينســينتج عــن الحــدث المــؤمن عليــه تســديد منــافع إضــافية كبيــرة مــن الشــركة. كــ 

 ة.مالي
كبير  لكبش تأميناللو إنخفضت مخاطر لمتبقية منه حتى ة ار فإنه يبقى كذل  طوال الفت "قد "كعقد تأمينصنيف العفي حال ت
 بجميع الحقوق وااللتزامات أو تنقضي مدتها. ما لم يتم الوفاء خالل الفترة

 
، ثوالحــواد، والطاقــة ، بــي والط، والهندســة ، ت ياراوالســ ،  تلكــاتوالمم، ري ي إلى البحبشكل أساس التأمينتنقسم عقود 

 األجل. ةرقصيأمين ود تبصفة رئيسية عقوالحياة وتكون ، متدموالضمان ال، االلتزاماتو

 

لتأمين الطبي بي إلى تعويض حملة الوثائق بالمصاريف المتكبدة في عالج مرض أو داء أو إصابة. يقدم اأمين الطيهدف الت
 من وثيقة التأمين. عدد كبير من المستفيدينلذين لديهم الء الشركة اام األول لعمفي المق

 
 

ض النــاقالت البحريــة ي قد تقع جــراء تعــرضرار والخسائر التالن اقود ععويض حملة العري لتالبح التأمين تصميم موقد ت

الرئيســية  فــإن المخــاطر تأمين البحــريللحمولة. بالنسبة لل لتلف أو حوادث في عرض البحر ينتج عنها تلف كلي أو جزئي

 جزئياً.كامل أو لاا بسارتهى تلف الحمولة أو خلبحرية التي تؤدي إلاقالت البحرية أو الحوادث انكمن في تلف أو خسارة الت
 

لكــاتهم أو عــن قيمــة على الممتلكات فمن شأنها تعويض عمالء الشركة عن االضرار التــي قــد تلحــق بممت التأمينأما عقود 

عــن  أيضــاً تلقــي تعويضــات مممتلكاتهم العقاريــة يمكــنه لن بأنشطة تجارية من خالء ممن يقومولفة. والعمالممتلكات التاال

في تأديــة أعمــالهم )تــأمين  التأمينمال العقارات المغطاة بم قدرتهم على استععرضوا لها جراء عدتيقد التي خسائر األرباح 

أنشــطة العمــل أو  رمن في وقوع حريق أو تعثالرئيسية تكفإن المخاطر ن الممتلكات . بالنسبة لعقود تأميتعثر أنشطة العمل(

 السرقة.
 
اتهم أو مســئوليتهم تجــاه لتــي قــد تلحــق بســيارعقــود عــن االضــرار الالــة يض حمعلى السيارات لتعــو التأميند تم تصميم قل

هم تعرض ســياراتويضات نتيجة أيضاً على تعلحملة العقود الحصول األطراف األخرى التي قد تنشأ نتيجة الحوادث. يمكن 

ائق ة أيضاً بإصدار وثكرالشتقوم العربية السعودية.  حد أدنى في المملكةكضد الغير إلزامي  التأمين نللحريق أو السرقة. إ

ير والفيضــانات ل علــى الســيارات تغطــي مــا قــد يلحــق بالســيارات مــن اضــرار نتيجــة العواصــف واالعاصــ للتأمين الشــام

 خصية. والحوادث الشئق والسرقات والحرا
 

وتــأمين  راتلمجــوهشخصــي وتــأمين ســرقة امانة وتــأمين حــادث ألا مين النقود وتأمين خيانةأتأمين الحوادث العام ل تيشم

 ج وتعويضفر. يشمل تأمين المطلوبات على التزام عام للطرف الثالث والتزام حول المنتاالعمال وتأمين السجميع مخاطر 

اشــئ عــن أفعــال نالقــانوني للمــؤمن علــيهم ال مهنية التي تحمــي االلتــزال وتغطية التعويضات الممعام اصحاب الالعمال/التز

 مل اثناء تأدية عملهاالهما

 :ن رئيسيين وهماأمين الهندسي نوعيتلي ايغط

ثــل ســة المدنيــة ممبــاني أو أعمــال الهندحيث يقدم تغطية تأمينية خالل مدة إقامــة أو إنشــاء ال" جميع مخاطر المقاولين "  (أ)

 .الخزاناتورق والجسور والصرف الصحي طلورش والشقق والمصانع واالمحالت والالمنازل و

 

 

 

 

 



 عاونيين التمدة للتأالشركة المتح
   ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة(   م الماليةحول القوائ إيضاحات
 م 2019 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

26 

 

 تمة( )ت سبيةالمحاخص ألهم السياسات لم-3

 تتمة( )المالية موضحة أدناه: قوائمة الهامة المستخدمة في إعداد هذه الت المحاسبيج. السياسا
I -مة(أمين )تتعقود الت 

ثــل محطــات توليــد متركيــب اآلالت والمعــدات  أوة إقامــة تأمينية خــالل مــدحيث يقدم تغطية " ات نشاءاإل مخاطرجميع " )ب(  

المعدنيــة أو أي مصــنع بــاآلت ومعــدات. تتضــمن  الســمنت والهياكــليماوية وصناعة الكامال واألعومصافي البترول قة لطاا

 عدات الكهربائيةعلى الم والتأمين لى أجزاء ومكونات اآلالتاألعمال الهندسية أيضاً التأمين ع
  

.IIتحقيق اإليرادات 

 كتسبةمتأمين والعموالت الط الساق أ

فيما عدا وثائق  ة تغطية بوليصة التأمينبت على مدى فتريقة القسط الثاطر سأسا ل علىالدخ قساط في قائمةيتم تسجيل األ

فترة  لثابت على مدى بطريقة القسط ا المكتسبةساط غير . يتم احتساب األقالبحري التأمين طويلة األجل )الهندسي( والشحن 

 .وليصة التأمينة بتغطي

م إعتبارها كأقساط ائم المالية يتمن تاريخ القو شهرأثة خر ثالن أقساط التأمين الن البحري فالق بالشحعفيما يت ▪
 تأمين غير مكتسبة.

نة واحدة ة والتي تتعدي سالمتحمل المخاطر ن هناك إحتساب مسبق بسببفيما يتعلق بتأمين المعدات الهندسية فيكو ▪
ً ريجياد تدالسنة االولي وتزد من أقساط التأمين في اب، فانة ينخفض المكتسبحتسووفقا لهذا اال ع نهاية عمر  ما

 و;وثيقةال

يراد راكم بحيث يتم توزيع اإليتم قيد التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة ضمن قائمة عمليات التأمين والفائض المت

 ة المخاطر. مدى فتر على
 

 المفترض: التأميندة إعا
  االقتضاء. يتم  أمين الطبي عندالت عقوددية لاق األعمال االعتيالتأمين في سيإعادة ا مخاطر أيًضا الشركة تر تف كما

دة كانت إعاات بنفس الطريقة كما لو والمطالبات على إعادة التأمين المفتر  كإيرادات أو مصروف أقساط التأمينإثبات 
ين التأمثل التزامات إعادة ل إعادة التأمين. تماتبار تصنيف المنتج ألعمالع مباشرة، مع األخذ في اين تعتبر أعماالً التأم
تقديم  يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة. يتمركات التأمين. دة المستحقة لشرصألا

 تباو لطمو أ وداتجو م دستبعاا ميت. ندةلمسالتأمين المفترضة وا لي لكل من إعادةساس إجماات على أاألقساط والمطالب
 . رخطرف آ لیإ دلعقا لنق ميت مادعنأو  يتهاحصال تنتهيأو  يةدقعالتا وق لحقا تنتهي مادعن نيأملتا دةعاإ 

عبارة  ن كو وتالمركز المالي.  قائمةمن خالل مباشرة  جوهريةطر تأمين احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخا يتم
قساط أو  م ناقًصا أية أستلمو الفوع أ على المقابل المدية يتم إثباتها بناءً لودائع أو مطلوبات ماكل شى علعن موجودات 

 الستثمار على هذه العقودالتأمين. يتم احتساب إيرادات ا ادةحددة واضحة يتم االحتفاظ بها من قبل شركة إعرسوم م
 . استحقاقهافعلية عند معدل الفائدة الم طريقة باستخدا

 ر:ستثماالا لدخ
ستحقاق وودائع المرابحة بها حتى االمارات المحتفظ ستثن االفة ضمين المصنأدوات الد ستثمار علىرادات االياحتساب إ يتم

 على أساس الفائدة الفعلية. 
 

 :االرباح توزيعات
خالل قائمة الدخل عند  من تحت بند القيمة العادلة لملكية المصنفة ت حقوق اعلى أدواوزيعات األرباح يرادات تإثبات إ يتم
 وعات. بات حق استالم المدفثإ

III .اتمطالبال 
واألطراف الثالثة والمصروفات المتعلقة بتعويض الخسارة،  وثائق التأميناملي لغ المستحقة لحالبات من المبامطالن كو تت

ات المتكبدة بتكلفة التقديرية للمطالال يلمطالبات القائمة إجمالاألخرى. يمثل إجمالي ا ةالمسترد والمبالغ لخردةفي قيمة ا وصا
المطالبات ذات الصلة، سواء تم اإلبالغ عنها من  معالجةتكاليف ركز المالي مع الم ئمةاقريخ يتم تسويتها في تا ولكن لم

 قبل المؤمن عليه أم ال.  
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 مة( بية )تتملخص ألهم السياسات المحاس-3

 تتمة( )اه:موضحة أدن المالية قوائمد هذه الإعدافي   ية الهامة المستخدمةج. السياسات المحاسب
III .ة()تتممطالباتال 
المركز المالي على أساس تقديرات الحالة   قائمة نها غير المدفوعة كما في تاريخ ات المبلغ عصات للمطالبء مخصراإجم يت
ت  اي تكلفة تسوية المطالبكة فرة والخبرة السابقة للشر ص يستند إلى حكم اإلداخصم تكوينردية. إضافة إلى ذل ، يتم الف

 المركز المالي.  قائمةفي تاريخ  كما ات ذات الصلةطالبالم  معالجة كاليفت ل ذ ما فيعنها ب يتم اإلبالغالمتكبدة ولكن لم 
  وة عالالتأمين بشكل منفصل. دي معيللة لي ويتم عر  الحصة ذات الصتظهر المطالبات المستحقة على أساس إجما

  ل خال مطالباتال جميع فعد  ميت أن قعويت حيث عةدفو الم رغي المطالبات نعالتزاماتها  دباستبعا كةرشلا موتق ال، ذل  على
 . لماليا المركز قائمة يخر تا ن م واحدة سنة
 
VI .سداد تكاليف اإلنقاذ و الحلول 

لمثال ، اإلنقاذ(. قد  سوية مطالبة )على سبيل االفة عادًة( المكتسبة لتالتأمين للشركة ببيع األصول )الت تسمح بعض عقود
ل ، الحلول البديلة(. يتم ف )على سبيل المثاض أو جميع التكاليعفع بثة لدي متابعة أطراف ثالللشركة أيًضا الحق ف يكون 

سترداده ص هو المبلغ الذي يمكن امطلوبات المطالبات القائمة. المخصتضمين تقديرات المبالغ المستردة كإنفاق في قياس 
  ت المستحقة. البدل اطالبم الممخصص في قياس التزات االسترداد بمثابة ايع األصل. كما تعتبر تعويضبشكل معقول من ب
  الذي يمكن استرداده من الطرف الثالث. هو تقدير المبلغ 

IIVعقود إعادة التأمين . 
ا رمهبالتي ت . إن العقودالخسارة ارة وفائض رية ووقف الخسقدية واالختياتعاال أمينإعادة الت عقود  بينتوزيع إعادة التأمين  يتم

الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها   عن  يتم تعويض الشركة اوجبهتي بمالت إعادة التأمين الشركة مع شركا
يتم تصنيف أمين محتفظ بها. دة تإعا)ب( تصنف كعقود 4ح عقود التأمين في إيضا يفالشركة والتي تلبي متطلبات تصن

جبها بمو تها الشركة والتي مأبر  التي ة. إن عقود التأمينا أصول ماليعلى أنه هصنيف هذمتطلبات الت تفي بالتي ال العقود
أصل أو التزام  يكون صاح  العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين إلى الداخل( مدرجة في عقود التأمين. يتم تسجيل

ن معيدي التأمين لالسترداد مالقابلة  الخسائرمعيدي التأمين ، و  مستحقة منل المدفوعات الركز المالي يمثلما  قائمةفي 
المطالبة المرتبط  ام. يتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التز مينة لمعيدي التأستحقمط الألقساوا

 ي تهنتأو  يةدلتعاقا وق لحقا يتهتن مادعن نلتأميا  دةعاإ  تباو لطمأو  وداتجو م دابعستا  ميتؤمن عليهم. باألطراف الم
 ونح علیأو  رير تق لک يخر تا في لقيمةا  نخفاإل جعةرام راءجإ ميت. رخآ طرف یلإ دلعقا لنق ميت امدعنأو  صالحيتها

  عي و ضو م لليد ودجو  دنع لقيمةا في  نخفاا دثيح. لماليةا لسنةا لخال لقيمةا  نخفاا علی رشؤ م ينشأ مادعن ررمتک
 ستستلمها لتيا لغبالما یعل رألثا سقيا نيمک مادعنو  دلعقا روطش بجو بم ئمةلقاا لمبالغا ردتست ال دق کةر لشأن ا علی
من   قائمة الدخل عند تكبدها. لمزيد ي. يتم تسجيل خسارة انخفا  القيمة فقةو ثو م ورةبص نلتأميا دة عاإ  کة ر ش نم کةر لشا

وثائق  تها تجاه حامليتزامالكة من اال تعفي الشر  ندةمسالأمين رتيبات إعادة الت)ن(. إن ت4ع إلى ى الرجو التفاصيل ، يرج
ات على إعادة التأمين المفتر  كإيرادات ومصروفات بنفس الطريقة كما لو البوالمط ساط التأمينقأات م إثب. يتالتأمين
 ن.التأمي نتج ألعمال إعادةعتبار تصنيف الماال بعينمباشرة، مع األخذ  التأمين تعتبر أعماالً  إعادةكانت 

 
V-  مؤجلة تأمين ةوثيق ءاقتناتكاليف 
شرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفًقا لشروط عقود التأمين التي  مبا خرى المتعلقةألف ايلتكات والالعموال إطفاءو  جيلتأ يتم

. يتم  رى كمصروفات عند تكبدهاخاألستحواذ ف اإليع تكاليعتراف بجميتم اإل قساط المكتسبة.األتتعلق بها، على غرار 
نتاجي المتوقع أو اإلر العماب التغيرات في حتسم اتي خل.الد قائمة" في أمينوثيقة ت تناءاليف اقكفي "ت تسجيل اإلطفاء
ويتم طفاء اإلطريق تغيير فترة  قتصادية المستقبلية المتضمنة في الموجودات عنك المنافع اإلستهالإلالنمط المتوقع 

 راًرا تک رکثأ لبشکأو  رير تق لک يخ ر تا في لقيمةا  فانخإل جعةار م راءجإ ميتحاسبي. في التقدير المها كتغير لتعامل معا
 فإنه، الوثائق لهذه لمستقبليةا بحةر بال لمتعلقةا تضاراالفتا قتحقي ميت ملإذا  لقيمة.ا  نخفاا علی رشؤ م يظهر مادعن
. يتم لخدلا  ةقائم ى إل ضافيةإ  ةفي القيمإنخفا   رخسائ تحويل اً ضيأ كلذ بلطيت دقو  فکاليتلھذه ا ءفاإط يعر ست نيمک

 في تاريخ كل تقرير. مطلوباتال مالءمةتبار ي اخالمؤجلة ف لتأمينا ئقثاو  ناءاقتف لنظر في تكاليأيًضا ا
 



 عاونيين التمدة للتأالشركة المتح
   ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة(   م الماليةحول القوائ إيضاحات
 م 2019 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

28 

 
 بية )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاس-3

 تتمة( )المالية موضحة أدناه: مقوائد هذه الدمة في إعداج. السياسات المحاسبية الهامة المستخ
 
VI مطلوبات:لا مالءمة . اختبار 
المطلوبات المتعلقة بعقود  مالءمةللتأكد من  مطلوباتال مالءمةء اختبارات ار إج يتم، مالي  مركز كل قائمة تاريخ في
رة تستخدم اإلداالختبارات، إجراء هذه االصلة. عند  المؤجلة ذات  وثائق التأمينتكاليف اقتناء  إستبعاد مين بالصافي بعدالتأ

 . اريةات اإلدالمصروفو   معالجةال توفامصر و  المستقبلية يةتعاقدللتدفقات النقدية ال  أفضل التقديرات الحالية
 مالءمة عن اختبارات  مخصص للخسائر الناتجة تكوينق الدخل عن طري قائمةعجز في القيمة الدفترية مباشرة على 

 لذل .  ية وفًقاالمسئول
  

VIIة مدينمم  , ذ 
  التأمين، ناقًصا ود عق نم قبض ة الجمالية المستحقأقساط التأمين اإل س اعلى أس لقبضساط المستحقة ايتم إثبات األق

ويتم قياسها عند  إعادة التأمين عند استحقاقهاو  التأمين أقساطغير قابلة للتحصيل, يتم إثبات أرصدة  مخصص ألي مبالغ
 مةلقيا  نخفاا ديدلتح نينيدللم يةر فتدلا لقيمةا جعةرام ميتتحق, المستلم أو المس للمقابللمبدئي بالقيمة العادلة االعتراف ا

  لقيمة ا  نخفاا رةخسا لتسجي ميت، ردادلالست قابلة ون تک ال  دق يةر فتدلا لقيمةأن ا لی إ ظروفلأو ا داثألحا رتشي مادعنو 
 في  کةر لشا متتحک ال امدعن ينةدلما دةصر ألا دعاستبا ميت ,لخدلا قائمة يف" رى ألخا يةدار إلوا لعموميةا تفارو لمص"ا في
 رير تم ميت عندما ، أوقلمستحا دصير لا بيع دعن دةعا ون يک ذيلا رألموھو ا ،ورکذلما دصير لا ن و تک لتيا يةدلتعاقا ق و لحقا

  ضمن  7فصح عنها في إيضاح , تقع الذمم المدينة الملتقسم ثثالطرف  لی إ دصير بال لقةتعلما يةدلنقا تفقادلتا جميع
 .التأمين"  د"عقو  4الية رقم  تقارير الم الدولي لل ارلمعينطاق ا

 
VIII تثمارات الس, ا 
 بيعلل احةتمرات تثمااس  -1
لمتاجرة أو لم يتم تصنيفها كمحتفظ بها ل المتاحة للبيع هي تل  الموجودات المالية غير المشتقة التي ت الماليةالموجودا إن

  الربح أو  خالللة من دنيفها بالقيمة العايتم تص المدينة، كما لم والذمم ستحقاق أو القرو ريخ اإلمحتفظ بها حتى تا
ة التي هي القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنة تكاليف المعاملالتكلفة، و مبدئًيا ب اتستثمار اإل هل هذتسجييتم  الخسارة,

  لة دلعاا لقيمةا في كميةارلتا اترلتغيا رجتددلة, حًقا بالقيمة العاسها الستثمار ويتم قيااإل اذ علىحو ستاإلتنس  مباشرة إلى 
  - لةدلعاا لقيمةا في رلتغيا صافي" تحت بند لشاملا لدخال ةقائم في رآلخا لشاملا لدخال في راتالستثماا ذههل
ت  الدخل ذات الصلة تح ئمةاقمن بيع هذه االستثمارات في ح أو الخسائر المحققة األربا ", تدرجللبيع لمتاحةا راتالستثماا

األجنبية  الخسارة بالعملة /حلرباو الت لعمو عات األرباح والمتاحة للبيع", توزياالمحققة من االستثمارات  (الخسارة)الربح / بند "
من صافي  يات المساهمين كجزء عمل -الدخل الشامل  قائمةأو  ستثمارات المتاحة للبيع يتم إثباتها في قائمة الدخلمن اال

تم ع ويحة للبيت المتاستثمارالإلالعادلة  ةمد في القيماألري أو طويل يل أي انخفا  جوهيتم تعدارة االستثمار, دخل / خس
ستثمارات المتاحة انخفا  في القيمة, تستند القيم العادلة لال كمصروف ل الشامل ذو الصلةعنه في بيان الدخ غالباإل

للبنود التي تحمل   ة العادلةيتم تقدير القيم العادلة المقدرة,القيم  الية القابلة للتداول أواألسعار المعلنة لألوراق المللبيع على 
 بالنسبةلبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة, ستخدام العمولة دية المخصومة بالنقت ااقلتدفلى ا ولة استنادًا إ عم

  يمكن  ال عندماو أ مماثل رإلستثما قية ولسا لقيمةا  لى إ عوجربال لة د لعاا لقيمةا  تحديد ميت، ةرلمسعا رغي راتلالستثما
, يتم أخذ  ميقيلتا  بساليأ ن م عةونمت ة عومجم امدباستخ تحديدها  ميت، النشطة اقوألسا ن م لة دلعاا  ملقيا على ل ولحصا

حكام ألازم وجود درجة من عندما يكون ذل  غير ممكن، يل مدخالت هذه النماذج من أسواق ملحوظة حيثما أمكن، ولكن 
 مة العادلة ديد القيلتح
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 مة( لمحاسبية )تتم السياسات األه ملخص-3

 )تتمة(أدناه:المالية موضحة  مائقوال هذه عدادالمستخدمة في إة الهامة  ت المحاسبياج. السياس
VIIIتتمة(, االستثمارات( 
 تتمة()استثمارات متاحة للبيع -1

 إعادة التصنيف:
ة, عندما بتزال مناسالمدى القري  ال متاحة للبيع على الية الها الموالنية لبيع أصول ا إذا كانت القدرةة بتقييم متقوم الشرك
بسب  األسواق غير النشطة، يجوز للشركة  وجودات المالية ى تداول هذه المعل رة،داوف ني ظر قادرة، فة غير تكون الشرك
ي المستقبل جودات فلنية على االحتفاظ بالمو انت اإلدارة لديها القدرة وا نيف هذه الموجودات المالية إذا كأن تعيد تص

في األصل  بها عندما يستو  موحمس ةنلمديمم الى القرو  والذإن إعادة التصنيف إ ,االستحقاقور أو حتى تاريخ المنظ
ور ذه األصول في المستقبل المنظدرة على االحتفاظ بها النية والقاإلدارة لديهتكون تعريف القرو  والذمم المدينة و  المالي

ن يكو  إال عندما حقاقستبها حتى تاريخ اإل  أصول مالية محتفظصنيف إلى ُيسمح بإعادة التاق, ال االستحقأو حتى تاريخ 
 ألصل المالي حتى االستحقاق,على االحتفاظ باالقدرة والنية  كةر شال ىلد
تصبح تصنيف للعادلة في تاريخ إعادة االمتاحة للبيع، فإن القيمة اا من الفئة لمالية المعاد تصنيفهبالنسبة للموجودات ا 

للربح أو  كية يتم إطفاءهالملق او قفي حتها األصل تم إثبا خسائر سابقة على ذل  أرباح أو طفأة الجديدة وأيالتكلفة الم
ديدة فرق بين التكلفة المطفأة الجفائدة الفعلي, كما يتم إطفاء أي رة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الالخسا
 بعد  ألصلانخفا  قيمة ا لفعلي, إذا تم تحديداصل باستخدام معدل الفائدة أللعمر المتبقي لى مدى استحقاق علاإلومبلغ 
 الدخل,  الى قائمةي حقوق المساهمين لمبلغ المسجل فإعادة تصنيف ا يتم ذل ،

 خالل قائمة الدخل القيمة العادلة منالمحتفظ بها ب اإلستثمارات  -2
 محتفظ بها کإستثمارات دارةإلا لبق نم تعيينها متأو  رةاجمتلل بها ظمحتف تناکإذا  ةلفئھذه ا في راتالستثماا فتصني ميت
كل رئيسي لغر  يتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشاألولي, ل عند اإلعتراف خالل قائمة الدخمن لة داالع قيمةبال

, يتم إثبات التغيرات في لة بالقيمة العاد المالي المركز قائمةتسجيلها في شراء على المدى القصير ويتم البيع أو إعادة ال
 جرة,لمتاي دخل/ خسارة اقيمة العادلة في صافلا

 رافالعتا دعن، ةدار إلا ل قب نم محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كون لي رالستثماا صتخصي نيمک
  د ج و ت ال لتيا  لملکيةا وق حق  أدوات ءستثنااب 39 م قر  ليدو لا لمحاسبةا رمعيا في  لمبينةا ربالمعايي يفي تکان، إذا ئيدلمبا
 ,بها وق ثو م ورةبص لةدلعاا هاقيمت سقيا نمکي ال لتيوا  طنش وق س في جةدر م رسعاأ اله
يتم  مالي بالقيمة العادلة, كز ال المر  قائمةفي  خالل قائمة الدخل  المحتفظ بها بالقيمة العادلة منتسجيل االستثمارات  يتم

إلى   جدت، إن و ف المعامالت، ي, ال يتم إضافة تكالاتنشأ فيه الدخل للسنة التي لعادلة في قائمة لقيمة ااإدراج التغيرات في 
  ات د, تظهر إيرامن خالل قائمة الدخل باإلستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلةاألولي  ة عند االعترافالقيمة العادل قياس

كإيرادات ئمة الدخل ابالقيمة العادلة من خالل ق لية المحتفظ بهاات المات التوزيعات على الموجودالعموالت الخاصة وإيرادا
 .في قائمة الدخل  خالل قائمة الدخل يمة العادلة منمحتفظ بها بالق لية ما تاأدو  ل منأو دخللمتاجرة 

 التصنيف: إعادة
ستثناء ولي، باعتراف األبعد اال لة من خالل قائمة الدخل المحتفظ بها بالقيمة العاد  راتيتم إعادة تصنيف اإلستثما ال

عند اإلعتراف   الل قائمة الدخليمة العادلة من خلقباا بهفظ محتـي تم تصنيفها كالف تل  التشتقة، بخمغير ال اإلستثمارات
 لم تعد محتفظ بها ا( إذتجارياً ى سبيل المثال ، ل )علالدخ قائمة قيمة العادلة من خالل المبدئي، يمكن إعادة تصنيفها من ال

 تالية: لم استيفاء الشروط اتالمدى القري ، وي اؤها علىيعها أو إعادة شر لغر  ب
مدينة، إذا لم يكن مطلوًبا تصنيف األصل المالي  لقرو  والذمم الاستوفى تعريف ا قد  اليملصل ااأل إذا كان  •
األصول  بلى االحتفاظ ة عقدر الو  نية ال شركة ذا كان لدى الألولي، فيمكن إعادة تصنيفه إحتفظ به للمتاجرة عند االعتراف اكم

 قها.حقااستالمنظور أو حتى  لالمالية في المستقب
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 تتمة( سياسات المحاسبية )م الأله صخمل-3

 ( تتمة)المالية موضحة أدناه: مائقو ج. السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه ال
VIII-تتمة( االستثمارات( 

 مة( ئمة الدخل )تتلة من خالل قاقيمة العادرات المحتفظ بها بالتثمااإلس -2
 تتمة( ):صنيفتال إعادة

  في   طفق الفئة التجارية نم اھتصنيف دةعاإ  نفيمک، ينةدلما  ممذلوا رو لقا فير تع ققحت يةلالما  وداتجو لما نتک مل إذا  •
 ."درةلناا فظرو ل"ا
 حقاقمحتفظ بها حتى االست -3

رة على  ا النية والقدة لديهكالشر  وتكون ت خ استحقاق ثابللتحديد وتاريأو قابلة  ي لها دفعات ثابتةات التستثمار يتم تصنيف اإل
ى تاريخ ستثمارات المحتفظ بها حتاإلستحقاق, يتم إثبات تفظ بها لتاريخ اإلستحقاق على أنها محاإل حتى اهحتفاظ باإل
ا  ًص ا بالتكلفة المطفأة، ناققً حالقياسها تم وي كميليةتالمعاملة المباشرة وال فيالعادلة بما في ذل  تكالستحقاق مبدئًيا بالقيمة اإل

عند   أقساط تأمينعتبار أي خصم أو اإلفي  خذ األ اللفأة من خالمطلفة كتمة, يتم احتساب المخصص انخفا  القي
تبعاد الدخل عند اس قائمةت في خسارة في هذه االستثمارا ات أي مكس  أولعائد الفعلي, يتم إثبقتناء باستخدام أساس ا اإل
 .ا  قيمتهتثمار أو انخفاالس

 إعادة التصنيف:
تصنيفها عادة دون التأثير   مكن بيعها أو إعادةريخ االستحقاق ال يى تاا حتهبف على أنها محتفظ ستثمارات التي تصنالا

ر الدفع  ق بمعدل العمولة أو مخاطيفها كبند محوط فيما يتعلى استخدام هذا التصنيف وال يمكن تصنعلى قدرة الشركة عل
 . ى المدى األطوللالستثمارات عس طبيعة هذه امسبق، مما يعكال

على استخدام هذا   الشركةالتالية على قدرة في أي من الحاالت  ليات إعادة التصنيفوعم يعاتبم  ، لن تؤثر الذل ومع
 :نيفالتص

  ولةمع يرات في سعرللتغي يكون ال  االستحقاق بحيثرحلة نيف التي تكون قريبة من مالمبيعات أو عمليات إعادة التص •
 . على القيمة العادلة السوق أي تأثير جوهري 

 تقريًبا, بالكامل بجمع مبلغ األصل الشركة قامتلتصنيف بعد أن دة اإعا تاالمبيعات أو عملي •
كن  شركة التي لم يالسيطرة  ولة غير متكررة خارج نطاقإلى أحداث معز ادة التصنيف المنسوبة المبيعات أو عمليات إع •

 .ل معقولكن توقعها بشكمن المم
 يةباألدوات المال فإلغاء االعترا -4
عادة   تعاقدية التي تشتمل على األداة المالية، والتيشركة على الحقوق العندما ال تسيطر ال اليةالم تادث استبعاد األدو حي

وتكون  لمستق ثالث طرف  إلى إلى األداة لمنسوبة دفقات النقدية اتمرير جميع الت عندة، أو ما تكون الحالة عند بيع األدا 
 .ركبيحد  ىلومزايا الملكية إ حويل جميع مخاطرت بتمقا الشركة قد 

 المقاصة-5
ما يكون المركز المالي فقط عند قائمةبلغ في صافي المإظهار الموجودات المالية والمطلوبات المالية و  اصة بينمقاليتم 

  ة على أساس صاٍف، أوياك نية للتسو معترف بها وهنلة المبالغ الحالي لمقابل للتنفيذ في الوقت الابق هناك حق قانوني
  الدخل والمصروف في قائمة الدخل الشامل ما لم المقاصة بينال يتم  ؤولية في وقت واحد, المسوية ستلتحقيق األصول و 

 .معيار محاسبي أو تفسيريكن مطلوًبا أو مسموًحا به من قبل 
 جرةاتممحاسبة تاريخ ال -6

فيه  التاريخ الذي تلتزم)أي جرة اتالية في تاريخ المعادية للموجودات الململيات الشراء والبيع ايع عد جم/ استبعا يتم إثبات
ات الموجودات المالية  بالطرق المعتادة هي مشتريات أو مبيعأو بيع الموجودات(, إن المشتريات أو المبيعات الشركة بشراء 

 .اقية في السوق فالئحة أو ات دد عامة بموج ر الزمني المحضمن اإلطا ي تتطل  تسوية الموجوداتالت
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 بية )تتمة( سالمحت اساملخص ألهم السيا-3

 ( تتمة)اه:موضحة أدنالمالية  قوائمالمحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه الياسات ج. الس
VIII-ة( تم )تاالستثمارات 

 المالية موجوداتلانخفاض قيمة ا -7
  ن م  عةوجمم أو  مالي  أصل قيمة  نخفاا على عيوضوم ل يلد هناك ن كاإذا  ما مبتقيي ريرتق كل  خير في تا كةرلشا موتق
ي حدثت منذ اإلعتراف األولي , يوجد انخفا  في القيمة إذا وقعت واحدة أو أكثر من األحداث التةلماليا داتوجولما
عة  و رة لألصل المالي أو مجممقدال بليةستقالمت النقدية على التدفقا له تأثير  ون يك" متكبدة(، دث خسارةألصل )"حبا

 ة من الدقة. يلعا رجةبدتقديرها التي يمكن و األصول المالية 
 االضمحالل قد يشمل:  دليل

 صعوبة مالية كبيرة للمصدر أو المدين؛ •
 السداد؛  التخلف عن السداد أو التأخر في  قد، مثلخرق للع •
 يم مالي أخرى؛ إعادة تنظ فالس أو أيسيدخل في اإل ر أو المدينتمل أن المصديصبح من المح •
 مالية؛ أولاات عوبلصألصل المالي بسب  ااء سوق نشط لهذا اتفخا •
 نم عةو مجم نم درةلمقا قبليةستلما يةدلنقا تفقادلتا في سللقيا لقاب  نخفاا ودجو  لیإ رانات تشييب ةظمالح •

  ول صألا مع صلنقا ديدتح نيمک ال نهأ نم مغر لا علی، وداتجو لما بهذه ئيدلمبا عترافاإل     ذمن لماليةا توداجو لما
 : كلذ في بما، کةر لشا في  يةردلفا لماليةا
 مدينين في الشركة؛ أوالأو  نمصدريالالة سداد ت السلبية في حييراالتغ 
  ف عن سداد الموجوداتدرة التي ترتبط بالتخلفي بلد الجهات المص  الوطنية أو المحليةالظروف االقتصادية. 
 
على  ةملقيي اف  يتم تحديد االنخفاضالموجودات المالية،  على وجود خسارة انخفاض في ليل موضوعيكان هناك د اذإ

 :النحو التالي
 قيمة العادلة نخفا  الكبير أو المطول في اليمثل اإل للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفا  القيمة بالنسبة      

 . المالية  دات وجو للم
 المقدرة التي  ةبليستقلمالتدفقات النقدية افا  في القيمة إلى خناإلتكلفة المطفأة، يستند لالمدرجة باللموجودات  بةبالنس

 ي. صلاألخصمها بمعدل العمولة الفعلي  يتم 
 

ضوعي  دليل مو  ما إذا كان هناكير مالي بتقييم كل تقر تاريخ في وم الشركة المتاحة للبيع، تق للموجودات المالية بالنسبة
 .ضت قيمتهافستثمارات قد انخو مجموعة استثماًرا أعلى أن ا

 
م ما إذا كان هناك دليل موضوعي على  ة بشكل فردي بتقييللبيع، تقوم الشرك ةتاحكم فةت الدين المصنأدوا حالة  في

و تقصير أو أ من صعوبات مالية كبيرةعلى أن المقتر  يعاني مة, قد تتضمن األدلة الموضوعية مؤشرات انخفا  القي
وحيث تشير  آخرلي اميم تنظة الس أو إعادفي اإلفدخوله  مالسية، واحتاخاصة أو مدفوعات أسعمولة  في دخل رخيتأ

ات في قات النقدية المستقبلية، مثل التغير تدفال عند تقديرتي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفا  ملموس البيانات ال
رة يمثل الخسا لقيمةي افنخفا  إللمسجل لن المبلغ امع ذل ، فإالسداد, و عن  تخلفية التي ترتبط مع الالظروف االقتصاد

لقيمة لتل  العادلة الحالية، ناقًصا أي خسارة انخفا  في ا ة المطفأة والقيمةبالفرق بين التكلف ااسهقي تمة التي المتراكم
قة في فترة الحداة الدين العادلة ألزادت القيمة  الدخل الشامل, إذا  قائمةالدخل و  قائمة بًقا في ستثمارات المعترف بها سااإل
  قائمة الدخل و  قائمةفي رة انخفا  القيمة اني بعد إثبات خسامتائ حدثث بحدو  ة بشكل موضوعي ترتبط الزياد أنمكن يو 

 .لشامل الدخل ا  قائمةالدخل و  قائمةمن خالل سارة االنخفا  في القيمة الدخل الشامل، يتم عكس خ
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 مة( بية )تتالمحاس السياسات ملخص ألهم-3

 )تتمة(ة أدناه:موضحلية الما قوائمإعداد هذه ال الهامة المستخدمة في ج. السياسات المحاسبية
VIII-تتمة(االستثمارات( 
 ة()تتم  المالية موجوداتانخفاض قيمة ال -7

 
  ألقل من عادلة قيمة الل في الو المطو  لكبير أنخفا  اإلاللبيع، يمثل  المحتفظ بها كمتاحة حقوق الملكيةستثمارات في لإلبالنسبة 

 رستما طالما قائمة الدخل  لخال ن م يمةقلا  نخفاا رةخسا س ك ع نك يم ال القيمة, على انخفا   موضوعيًا الً ها دليتتكلف
, عند  فقط رآلخا لشاملال الدخ في لقيمةا  فانخا دبع لةدلعاا لقيمةا في دةياأي ز  تسجيل يتم نه، أي أباألصل افرالعتا

"الربح الدخل تحت بند ئمة ي قاخر ف في الدخل الشامل اآلسابقًا  العتراف بهااتراكمة تم خسارة م ربح أو دراج أيعاد، يتم إاالستب
 .رة المحققة" من االستثمارات المتاحة للبيعالخسا /

٪  25نسبة يعتبر االنخفا  بأو أطول فترة مطولة و  هرش 18عتبر فترة م, تالحكإستخدام تحديد ما هو "هام" أو "مطول"  يتطل 
تقييم المدة أو  عوامل أخرى، ب الشركة، من بينقوم م، تالحك ا ركة, عند إجراء هذ وفًقا لسياسة الش ايً جوهر من التكلفة األصلية 

 .ستثمار أقل من تكلفتهلإلة  المدى الذي تكون فيه القيمة العادل
االئتمانية كما  ةتقييم السوق للجدار مل مثل في عوا يمة، تنظر الشركةالدين منخفض القفي أداة ستثمار إذا كان االتقييم ما  عند
ل  على الوصول إلى أسواق رأس الما  الدولةانية، وقدرة للجدارة االئتمكاالت التصنيف يم و وتقي، داتلسنموضح في عوائد ا هو 

فاء من  اإلعن خالل من خسائر م الدين أصحاب أن يعانى إلى ؤدىقد ي ماة الديون، مإعادة هيكل تمالإلصدار الدين الجديد واح
اسها بالفرق بين التكلفة كمة التي تم قيالخسارة المترامثل مة يالقي نخفا  فيلإلالمسجل إلزامية, إن المبلغ  الديون طوعا أو

  مة قائالدخل و  قائمةبها سابًقا في  المعترف ستثماراتاإللتل   ةلقيمالحالية، ناقًصا أي خسارة انخفا  في ا المطفأة والقيمة العادلة 
 . املل الشالدخ

 
 ملموسة لغير ا األصول-8

  الحقاً  نتاجي محدد وتدرجإ رعم ويكون لهاالتاريخية, ورة( بالتكلفة ل )الفئة المذكمنفصشكل سبة ب موسة المكت غير الملاألصول  تظهر
جي المحدود  اإلنتا ت العمرغير الملموسة ذا لشركة بإطفاء األصولوم ا, تقلقيمةا  نخفاا رخسائ و  ناقصًا اإلطفاء المتراكم بالتكلفة
 ة: لتالي الفترات ا على مدى لثابتسط اطريقة الق مباستخدا

 ات( اجى )بالسنو العمر اإلنت   بيان لا
 4  امجالبر 

 4  التراخيص 
 

 ممتلكات ومعدات  -9
 الدفترية  لقيمةا في لالحقةا تدرج التكاليف يمة,الق   فيخسائر انخفا اكم وأيك المتر الستهاإل لمعدات بالتكلفة ناقًصايتم إثبات الممتلكات وا

قبلية  ست لما تتدفق الفوائد اإلقتصاديةأن  لمحتملا نم فقط عندما يكون  ،للحاا تضىقم حس ، منفصل صلكأ يتم تسجيلها أو لألصل
لدخل  خرى على قائمة ااأليانة والصحات ال صاإل ميل جميع, يتم تحموثوقة بصورة البند تكلفة  سقيا نيمكو  المرتبطة بالبند الى الشركة

طريقة   بإستخدامالمعدات األخرى الممتلكات و  ك تكلفة بنودستهالايتم ر , يتم استهالك األ ال ا,تي يتم تكبدها فيهلالسنة المالية ا اللخ
 المقدرة، على النحو التالي: اإلنتاجيةعلى األعمار  لتكلفةلثابت لتوزيع االقسط ا
 (نواتبالسجي )العمر اإلنتا  بيان لا

 5  السيارات 
 5  االثاث والتجهيزات 

 3  المكتبيةات والمعدالكمبيوتر  زةهأج
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 محاسبية )تتمة( هم السياسات الص ألملخ-3

 ( تتمة)ضحة أدناه:المالية مو  قوائمة المستخدمة في إعداد هذه الج. السياسات المحاسبية الهام
 ( تمة ت) ممتلكات ومعدات-9
 
  ة لهذه عة القيمة الدفتري جمرا , تتمًباذا كان ذل  مناسويتم تعديلها إ قريرت نتاجية في تاريخ كل اإل ارعمواألصول لأل المتبقية  مراجعة القيم تتم

 حالةد, في اي الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترديد انخفا  القيمة عندما يشير حدث أو تغيرات فالموجودات لتحد
 .بلة لالسترداداالق يمتهاى قتخفيض األصول إللالسترداد، يتم ابل ققيم الدفترية عن المبلغ الثما تزيد الا المؤشر وحي وجود مثل هذ

لعمل ا، يتم تحويل اإلنتهاء من تطويرهاتقبل, عند ستخدام في المسيتم تطويرها لال الممتلكات التي ة تحت التنفيذن األعمال الرأسمالي ضمتت 
 . لسياسة الشركةاستهالكه وفًقا يتم و ضمن الممتلكات والمعدات،  يذ إلى الفئة المعنيةتنفال تحت  يالرأسمال

 .لخ دلا قائمة في" في صا، رى خأ راداتي "إ في درجت و  يةر فت دلا لقيمةا مع داتلعائ ا نةر بمقا دالستبعاا رخسائ و  حباأر  دي دتح ميت 
 

 عقود اإليجار -10
  رج المدفوعات التى دت يجار تشغيلية, ود إقكع هاإلى الشركة يتم تصنيفيا الملكية ن مخاطر ومزال جزء كبير متم فيها نقي التي ال  اإليجارات 

  س سا أ  على لتشغيلا ت فاو رمص نضم الدخل قائمة في( رجؤلما ن م مستلمة فزبعد خصم أي حوا ) ية غيللتشا رإليجاا عقود  بموجتتم 
 .رإليجا ا مدى فترة القسط الثابت على

 
 غير الماليةانخفاض قيمة األصول -11

تحديد االنخفا , ًيا لويتم اختبارها سنو  هالكلالست خضع ال ت  -، األر  لى سبيل المثالع -د دإنتاجي غير مح لتي لها عمرالموجودات ا
  لقيمة أن ا لیإ وفظر ل ا في راتلتغي أو ا داثألحا رتشي  مادعن  لقيمةا  نخفاا دي دلتح لإلستهالك تخضع لتيا وداتجو لما جعةرام مت ي 
 .ردادلالست  قابلة ون تک ال دق يةر فت دلا

لغ القابل لالسترداد هو يمكن استرداده, المب ذي ال ة لألصل المبلغي دفتر مة الجاوز به القي لذي تت مبلغ ابال قيمةا  ال فإثبات خسارة انخ يتم
  دنى جميع الموجودات عند أفا  في القيمة، يتم ت خن اإلالقيمة المستخدمة, لغر  تقييم  وأناقًصا تكاليف البيع  القيمة العادلة لألصل

 .نقد(يد التول ل منفصل )وحداتقدية محددة بشكن قات فتد من خالله جداو ت ت  وى مست 
 

 ة للموظفينالخدم نهاية مكافأة-12
لقيمة تقييم المستحقات بام يت  , المملكة العربية السعودية على قوانين العمل السائدة في نهاية الخدمة لموظفيها بناء  زاياركة خطة م لشا تدير

  باستخدام طريقة وحدة رير نة المشمولة بالتقسة النهاي  ن حتىقدمها الموظفو لخدمات التي ي علق بات لمستقبلية المتوقعة فيما يعات االحالية للدف
ظفين وفترات فيما يخص مغادرة المو قة والروات  المستقبلية المتوقعة في اإلعتبا، والخبرة الساب اإلئتمان المتوقعة, يتم وضع مستويات األجور 

  ة لعالي ا دةولج لشراء ذات االمالية مع سندات ا سنةال يةنها في قولسا ئداتاع ستخدامبا عةقولمت ا لمستقبليةالمدفوعات ا خصم يتمالخدمة, 
حقاقها, نهاية الخدمة عند است آت التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة, يتم دفع مكافمكن، حد م قصىأ لىتطابق، إ لتيا تلعمالوا وطربالش

ئمة  ات االكتوارية في قاتراضوالتغيرات في االف خبرةلى الئمة علتعديالت القاارية( نتيجة لاالكتو  لخسائرالقياس )األرباح/ ا ادةيتم إثبات إع
 . الدخل الشامل

 الزكاة وضريبة الدخل -13
  و حقوق الملكية أسعوديين في ال اة على حصة المساهمينائ , يتم احتساب الزكلضر الشركة للزكاة وفقًا ألحكام الهيئة العامة للزكاة وا ضعخت 

لمساهمين األجان  من صافي الدخل ائ  الدخل على حصة اب ضر الزكاة, يتم احتسا وائحوج  لدد بمم األساس المحالدخل باستخداصافي 
 من درلصاا ملتعمي ا لیإ داً ستنااو ، 2017 ريناي  1 نم راً اعتب استحقاق الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي, ا , يتم للسنة معدلال
  في دورةلما حبار ألا ىلع رةمباش بئ رالض وا ةکاز لا لتحميل مصروف بيةحاسملا هاسياست  لي دبتع کةر لشا تقام ، وديسعلا بير عل ا دلنقا سسةؤ م

 . لخدلا قائمة نم الً دب  المساهمين وق حق في  راتلتغي ا قائمة
 
 
 
 
 



 عاونيين التمدة للتأالشركة المتح
   ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة(   م الماليةحول القوائ إيضاحات
 م 2019 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

34 

 
 )تتمة(  اسات المحاسبيةملخص ألهم السي-3

 ( تتمة)ضحة أدناه:و المالية م قوائمه الذة المستخدمة في إعداد ههامالسياسات المحاسبية ال .ج
 مة( )تت وضريبة الدخلة كالز ا -13

 
 التغيرات في محاسبة الزكاه وضريبة الدخل

م ، 2019يوليو  17ريخ لنقد العربي السعودي بتا، تغير أساس االعداد نتيجة إلصدار تعميم من قبل مؤسسة ا 2ا هو مبين في إيضاح كم
السعودي. تعميم  ؤسسة النقد العربياح المحتجزة حس  مب األر تحت   ات في حقوق الملكيةلدخل في بيان التغير ااالعتراف بالزكاة وضريبة  تم

 مايو 1السعودي بتاريخ  م . بأحدث التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي2017أبريل  11مؤرخ في  381000074519رقم 
 الدخل.  ةمقائ لزكاة وضريبة الدخل في  م ، يج  االعتراف با2019

قامت الشركة باحتساب هذا التغيير في المحاسبة عن الزكاة وضريبة الدخل كما . المتعلقة بالزكاةية ب سالمحاسياستها  كة بتعديلقامت الشر 
نة سر انخفا  في دخل الشركة لل. نتج عن هذا التغيي اليةالم قوائمال من 32 يضاحبأثر رجعي وتم اإلفصاح عن آثار التغيير أعاله في اال

 31ة في للسنة المنتهي  ت النقديةن التدفقاتأثير على بيالتغيير أي . لم يكن لل سعوديان ري مليو  4بمبلغ  2019ديسمبر  31المنتهية في 
 م.2019 ديسمبر

 لزكاة.احتساب ضريبة مؤجلة تتعلق ب ة دخل وبالتالي ال يتم ا. ال تحتس  الزكاة كضريب يتم تحميل مصروف الزكاة على الربح أو الخسارة
العربية السعودية كما هو مطلوب بموج  قانون ضريبة ة في المملكة أطراف غير مقيممع  عينةتستقطع الشركة الضرائ  على معامالت م

 الدخل السعودي. 
 الضريبة المؤجلة

غ الفترة لم يتم تعديل مبال يالمالية ، وبالتالقوائم الالمؤجلة ليس جوهرًيا في المحاسبية للضريبة  ياسةالس تطبيقالتأثير المالي لن إ
 السابقة.

 رباحالايع توز -14
 احرب األي السنة التي تتم فيها الموافقة على توزيعات المالية للشركة ف مقوائ تزام في اللشركة كالمساهمي ا رباح علىات األبتوزيعف رات عاإل يتم

 .من قبل مساهمي الشركة
 
 ما في حكمهالنقد و -15

ن ثالثة ل مأق  مدة تحق خاللالصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذل  ودائع المرابحة التي تس النقد في على في حكمه النقد وما يشتمل
 .أشهر من تاريخ االستحواذ

 
 التدفقات النقدية قائمة-16
التدفقات  فلية, يتم تصني ق نقدي من األنشطة التشغي تدفها من عمليات التأمين التي تصنف على أن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي  إن

 .النقدية الناتجة عن أنشطة االستثمار والتمويل وفًقا لذل 
 

 بيةنت أجعمال-17
 تباو لطلموا وداتجو لما لي و حت  ميت يخ المعاملة, الصرف السائد في تار  الريال السعودي بسعرتسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية ب يتم 
, تؤخذ جميع الفروق إلى لماليا زکر لما قائمة يخر تا في دلسائ ا رفلص ا رسع  سسا أ علی سعوديلريال الا لیإ ألجنبيةا تالبالعم يةدلنقا

ام سعر الصرف في تاريخ دية باستخبالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية التي يتم قياسها الشامل, يتم تحويل البنود غير النقد الدخلل و خالد قائمة
  ادات ري "إ في للبيع لمتاحةا راتلإلستثما ألجنبيةا تلعمال ا فرص رخسائ أو  حباأر  تدرجحًقا, ال قياسهاوال يتم إعادة  المعاملة المبدئية

لدوالر األمريكي، اة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى ب عملبالمعامالت الأن , وبما لشاملا الدخل الدخل وقائمة مةقائ  في" ي صاف ،ىرخأ
 جوهرية.األجنبية ليست  تفإن مكاس  وخسائر العمال
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 ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(  خصمل-3

 ( تتمة)دناه:موضحة أ المالية وائمقهذه ال إعدادة الهامة المستخدمة في  ت المحاسبيج. السياسا
 شغيلقطاعات الت -18
 ل تختلف عن ت  التي عوائدضع للمخاطر والوالذي يخ م منتجات أو خدمات )قطاع أعمال(،شركة يعمل في تقدي من المميز  جزءهو  اعالقط

على منتجاتها وخدماتها، وتتضمن  اإعتمادً  أعمال قطاعاتالشركة إلى  لقطاعات األخرى, ألغرا  اإلدارة، يتم تنظيمالموجودة في ا
 عنها: تقريرال تمي ية التي التال قطاعاتال

 بة..في عالج المرض أو اإلصا ةت المتكبدعن النفقا لوثيقةعويًضا لحاملي اتالتأمين الطبي توفر  •

 غطية ضد الخسائر والمسؤولية المتعلقة بالسيارات.ور توتيوفر م •

 طاقة والهندسة.ن التأمي •

 ..االخرىمتلكات ، البحرية ، الحوادث والمسؤولية والفئات تشمل المأخرى  •

انع القرار ص ي. تم تحديدع القرار التشغيلي الرئيسقدمة لصان تتوافق مع التقارير الداخلية الميتم اإلبالغ عن قطاعات التشغيل بطريقة 
باعتباره الرئيس التنفيذي الذي يتخذ القرارات   شغيلية ،ت الت وتقييم أداء القطاعاالتشغيلي الرئيسي ، المسؤول عن تخصيص الموارد 

 السنة.  ية. لم تحدث معامالت بين القطاعات خاللإلستراتيجا
 

 االحتياطات القانونية-19
ى حتياطي القانوني حت همين كل عام إلى اال٪ من صافي دخلها من عمليات المسا20صيص خوم الشركة بت لنظام الداخلي للشركة، تقل وفقاً 
 .للتوزيعاحتياطي مساوي لرأس المال, االحتياطي غير متوفر  م بتكوينتقو 
 

 القيم العادلة-20
القيمة العادلة  لقيم العادلة المقدرة, يتم تقديراللتداول أو  وراق المالية القابلةلأل درجةالم سعاراأللة للموجودات المالية على القيمة العاد تستند

 ص مخاطر مماثلة, وط وخصائ النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شر  التدفقاتأساس حاملة للعمولة على للبنود ال
سوقية ألصول مالية مشابهة أو عندما لإلى القيمة امة العادلة بالرجوع القي  تم تحديدها سوق نشط، ي لالية التي ال يوجد للموجودات الم بالنسبة

  ذج لنماھذه ا تخالدم ذخأ ميت , حديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييمة، يتم ت النشطالعادلة من السوق  ةالقيم ستنباطال يمكن ا
 لة. دلعاا ملقي ا دي دتح في مکحإلستخدام ال حاجة فهناك، نممک رغي  كلذ ون يک مادعن  نلک، و كلذ نمکأ حيثما ةظ للمالح لقابلةا وق لسا نم

 

 الدائنة مستحقاتالو  الدائنون -21
 بها من قبل إصدار فاتورةسواء تمت دمات المستلمة في المستقبل للبضائع أو الخ المستحقة الدفعلمبالغ لوبات يتم إثبات المطل

 .الرد أم مو ال
 

 المخصصات -22
  خارج  تدفق  حدث ومن المحتمل أن ي  ( نتيجة لحدث سابق،تجاري أو قانوني شركة التزام )مخصصات عندما يكون على اليتم االعتراف بال

 .غ االلتزاموثوق لمبلإجراء تقدير م لتسوية االلتزام، ويمكن ةفع اقتصادية مطلوب ضمن منات لذي ياو موارد لل
 

 التسوية ات تحتالمطالبمخصص -23
 

واألطراف الثالثة الناشئة عن المطالبات المقدمة بموج    ائق التأمينوث املي غ المستحقة لحاإلدارة في تقدير المبال الحكم من قبل يتم إستخدام
د تختلف كد، وقتضمن درجات متفاوتة من الحكم وعدم التأول عدة عوامل ت تند هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات حمين, تسأد الت عقو 

المقدرة, تقدر الشركة مطالباتها بناء على خبرتها في  طلوباتمفي ال يرات مستقبليةاإلدارة مما يؤدي إلى تغ النتائج الفعلية عن تقديرات
 .، إن وجدت، بشكل فرديمحكمة أو تحكيما, يتم تقدير المطالبات التي تتطل  قرارات خاصة بهلمين امحفظة التأ

ساس شهري, يتم إدراج أي فرق  ا على أم اإلبالغ عنهلبات المتكبدة ولكن لم يت متكبدة والمطامخصصاتها للمطالبات الراجعة تقوم اإلدارة بم
ئض المتراكم لتل  ن والفاعمليات التأمي  قائمةفي السنة التالية في  لمخصصاتاسويات و ت ي والالمركز المال قائمةبين المخصصات في تاريخ 

 .مستقل خبير اكتواري  ديسمبر من قبل 31 كما في تحت التسوية وإعتمادةخصص المطالبات ق من مالسنة, كما يتم التحق
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 بية )تتمة( ملخص ألهم السياسات المحاس-3

 ( تتمة)موضحة أدناه: المالية قوائمفي إعداد هذه المستخدمة مة الج. السياسات المحاسبية الها
 
 ياطي عجز أقساط التأميناحت-24

حوال واألحداث المستقبلية. يستند ظروف واأل لى ال عدد من االفتراضات تعزى إحساسية بسب  طي عجز أقساط التأمين بالغ الإن تقدير احتيا
معدل الخسارة   لى تقديرقائم من مخاطر الوثائق القائمة. ومن أجل التوصل إللجزء النسبة خسارة المتوقعة بالهذا التقدير على معدل ال

قها من شهر إلى آخر. وبناًء على وقع تطبي تي يت البات وأقساط التأمين والما بين المط االكتواري بالنظر إلى العالقةالمتوقعة، يقوم المقّيم 
ذي استخدمته اإلدارة  رئيسي الختلفة في توقع مؤشرات معدل الخسارة. واالفترا  التماالت مة باحاقتراح المقّيم االكتواري فقد استعانت اإلدار 

 ..على هذا النحو مستقبالً  ر وسوف يستمرنموذج المطالبات الماضية مستقيقوم على أساس أن 
 

 ستمراريةمبدأ اال-25

ا. والشركة على قناعة بأنها تملــك المــوارد بأعماله لقيامالشركة بعمل تقييم لمدى قدرة الشركة على االستمرار في ا إدارةقامت 

كبيرة قد تلقي بظالل من  م بأي ضبابيةر. كما أنه ليس لدى الشركة علار في أعمالها على مدى المستقبل المنظولالستمر  الكفيلة

 تمرارية.االس الشركة في مواصلة أعمالها. وبالتالي، تم إعداد هذه القوائم المالية وفق مبدأ على قدرةالشك 
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 هلنقد وما في حكما -4

 د في البنوك:النق (أ
 :  لنقدية على ما يليقائمة التدفقات ا يف في حكمهمل النقد وما يشت

 

  2019ديسمبر   31  2018ديسمبر  31

  سعودي( ريـال )ألف    سعودي( ريـال )ألف 

  التأمينعمليات    

88,477  ,199216  نقد لدى البنوك 

 عمليات المساهمين    

 نقد لدى البنوك 41,454  1,056

 الي النقد وما في حكمهإجم 257,653  89,533

 ودائع قصيرة االجل (ب
  2019بر  ديسم  31  2018ديسمبر  31

  سعودي( ريـال )ألف    سعودي( ريـال ف )أل

  التأمينعمليات    

 الجليرة اع قصودائ  23,496  -

-  23,496  

 
فترة وة لدرجة االستثماريئتماني من ااال اهتصنيف يتممحلية التي تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع لدى البنوك ال . أ

 .ريخ االستحواذر من تاتزيد عن ثالثة أشهأصلية  هااستحقاق
يء٪  : ال ش2018) 2019ديسمبر  31٪ سنويًا كما في 2.35مولة بمعدل هذه الودائع ع تحصل الشركة من  .ب

 سنويًا(.
 

 صافي –  اقساط تأمين وإعادة تأمين-5
 

 مما يلي: ةقمستحالالذمم المدينة  فتتأل

 2019ديسمبر   31 
 ألف لاير سعودي 

 2018ديسمبر  31 
   ألف لایر سعودي 

ئق حملة الوثا  117,353  98,399 

 321  210 وسطاء ووكالء 

( 23األطراف ذات عالقة )ايضاح   146,671  134,622 

معيدي التأمينمن  ذمم مدينة  22,138  23,059 

 286,372  256,401 

امشكوك في تحصيله مخصص ذمم مدينة  (83,920)  (86,665) 

ي صافين،  لمعيدي التأم  ةدينم وذمم   مينتأأقساط    202,452  169,736 

 
 :ا يليتحصيلها خالل السنة كمالمشكوك في  اقساط التأمينكانت الحركة في مخصص 

 
 2019يسمبر  د 31 

 ألف لاير سعودي 

 2018ديسمبر  31 
  ي ألف لایر سعود

 75,689  86,665 السنة يةالرصيد في بدا

 11,080  ( 2,745) مكون خالل السنة مخصص

 (104)  - نةالست خالل اإلستبعادا

 86,665  83,920 السنة الرصيد في نهاية
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 )تتمة( صافي –  مينإعادة تأمين واقساط تأ-5

 )تتمة( السنة كما يلي: تحصيلها خاللمشكوك في ال اقساط التأمينكانت الحركة في مخصص 
 

  قيمتها خفضتجاوزت موعد استحقاقها دون أن تن 

 2019ديسمبر  31كما في  يوما   90أقل من  يوما   180إلى  91 يوما   180ن أكثر م ــــوعـــمـــالمج
 سعوديلف لاير باأل المبالغ

 اعادة تأمينو اقساط تأمين مدينة 40,946 22,027 76,728 139,701
 جهات ذات عالقة -اقساط تأمين مدينة  91,906 5,288 49,477 146,671
 ين مشكوك في تحصيلهااقساط تأم - ( 3,204) (80,716) (83,920)

 دينة، صافي اقساط تأمين م 132,852 24,111 45,489 202,452

 

  عد استحقاقها دون أن تنخفض قيمتهاجاوزت موت 

ً  180ثر من أك المجمــــــــــوع ً  180ى إل 91 يوما  2018ديسمبر  31كما في  يوماً  90من قل أ يوما
 األلف لایر سعوديغ بالمبال

 واعادة تأمين اقساط تأمين مدينة 41,618 16,499 63,662 121,779
 جهات ذات عالقة -دينة تأمين م اقساط 42,982 26,033 65,607 134,622
 لهاط تأمين مشكوك في تحصيأقسا - (5,946) (80,719) (86,665)

 ي اقساط تأمين مدينة، صاف 48,600 36,568 48,550 169,736

 

 داد جميــع أقســاط التــأمين المدينــة التــي لــم تــنخفض قيمتهــا. لــيس مــنقة، أن يــتم اســترالخبرة الساب من المتوقع بناًء على

 مى منها بدون لذا فإن الغالبية العظذمم المدينة وتبعة لدى الشركة الحصول على ضمانات مقابل الارسة المالمم

لرصــيد                مــن هــذا ا ٪56اً يمثلــون تقريبــ  أرصــدة أكبــر خمســة عمــالءإن ان. وفيمــا يتعلــق بأقســاط التــأمين المدينــة فــ ضم

 (. ٪61:2018) 2019ديسمبر  31كما في 

 

 ثماراتاالست-6
  

 الي: تم تصنيف االستثمارات على النحو الت      
عمليات التأمين           2019سمبر دي  31  

  سعودي ألف لاير

 2018ديسمبر  31 
   ألف لایر سعودي 

    
(1-6ح حة للبيع)إيضامتا استثمارات  227  3,894 

(3-6)إيضاح  استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  -  156,265 

مالياإلج  227  160,159 

 

 تثمارات متاحة للبيعاس. 6-1

 لبيع:تثمارت المتاحة ليمايلي الحركة في االسف       

 

 2019ديسمبر   31  عمليات التأمين
  سعودي ف لايرأل

 2018ديسمبر  31 
   سعودي  ألف لایر 

السنةرصيد اول         3,894  104,262 

 -  20,000 مشتريات خالل السنة

خالل السنة  أستبعاد  (103,391)  (690) 

 (100,000)  78,486 محول إلى عمليات المساهمين

العادلة لالستثماراتر في القيمة التغي  1,238  322 

السنة اخررصيد     227  3,894 
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 تتمة( ) راتاالستثما-6
 )تتمة(  تثمارات متاحة للبيعاس. 6-1

 

 2019ديسمبر   31  عمليات التأمين
 عودي ف لاير سلأ

 2018ديسمبر  31 
   ألف لایر سعودي 

سنداتاستثمارات في   -  3,672 

ستثمارفي صناديق ا استثمارات  227  222 

 227  3,894 

 

مساهمينعمليات ال  2019ديسمبر   31  
 ي  سعودألف لاير

 2018ديسمبر  31 
   ألف لایر سعودي 

 26,277  190,721 (2-6متاحة للبيع)إيضاح  استثمارات

 198,319  - (3-6)إيضاح  فظ بها حتى تاريخ االستحقاقاستثمارات محت

 224,596  190,721 اإلجمالي

 

 استثمارات متاحة للبيع. 6-2

 ة للبيع:االستثمارت المتاح في ركةحلفيمايلي ا

 

يات المساهمينعمل  2019ديسمبر   31  
 ألف لاير سعودي 

 2018ديسمبر  31 
   ألف لایر سعودي 

سنةاول الرصيد         26,277  36,624 

 -  23,576 مشتريات خالل السنة

حتى تاريخ االستحقاقت محتفظ بها المحول من استثمارا  157,585   

نة الل السأستبعاد خ  (24,613)  (13,713) 

لالستثمارات في القيمة العادلةالتغير   7,896  3,366 

السنةرصيد اخر     190,721  26,277 

 

 2019مبر ديس  31  
 ألف لاير سعودي 

 2018ديسمبر  31 
    سعودي ألف لایر 

 1,923  6,613 استثمارات في اسهم

 13,035  164,205 استثمارات في سندات

في صناديق استثمارثمارات است  19,903  11,319 

 190,721  26,277 

 

 حقاقت. استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ األس6-3

 قاق:ا يلي الحركة في االستثمارت المحتفظ بها حتى تاريخ األستحفيم

 

 2019ديسمبر   31  عمليات التأمين
 ألف لاير سعودي 

 2018ديسمبر  31 
   سعودي ألف لایر 

دةرصيد اول الم        265,156   156,060 

سنةلمشتريات خالل ا  (78,486)  - 

 -  (81,099) أستبعاد خالل السنة 

سنة خالل الحقق لربح الما  3,209  - 

يخ االستحقاقإطفاء استثمارات محتفظ بها لتار  111  205 

المدة يد اخر المدةرص    -  156,265 
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 تتمة( ) تاالستثمارا  -6
 تتمة() تاريخ األستحقاق محتفظ بها حتى. استثمارات 6-3

 2019ديسمبر   31  عمليات المساهمين
 لف لاير سعودي أ

 2018مبر ديس 31 
   ألف لایر سعودي 

سنةرصيد اول ال        198,319  98,131 

 -  (42,355) أستبعاد خالل السنة 

ستثمارات متاحة للبيعالمحول الى / )من( ا  (157,585)  100,000 

سنة ال خاللح المحقق الرب  1,446  - 

تحقاقإطفاء استثمارات محتفظ بها لتاريخ االس  175  188 

السنةرصيد اخر     -  198,319 
 

 ةمؤجلتناء وثائق تكاليف اق   -7
    2019ديسمبر   31  2018ديسمبر  31
  سعودي( ريـال لف  أ)  دي( سعوريـال ف )أل

 يناير  1ما في ك 5,699  10,301
 ف المتكبدة خالل السنةالتكالي 10,613  9,283

 المحمل للسنة ( 9,868)  (13,885)

 ديسمبر 31في  كما 6,444  5,699
 
 مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  -8

 التأمين   عمليات 2019ديسمبر   31  2018ديسمبر  31
  سعودي( ريـال )ألف    سعودي(  ل ريـا)ألف 

 ارة المطالبات عاب مؤجلة إلدأت 1,536  1,978
 مصروفات مدفوعة مقدما 1,393  3,193

 (24ضاح ضمان )إيتامين خطابات  22,096  22,096
 فوائد مستحقة -  1,007

 للمطالبات استردادات 5,447  10,931
 لف للموظفينس 1,406  1,766
 أخرى 4,807  4,852

45,823  36,685  
   

 المساهمينعمليات 
 مستحقة فوائد 1,071  1,378

 

 كتبيةاألثاث والتجهيزات والمعدات الم  -9

 
 

 سيارات
اثاث 

 وتجهيزات
كمبيوتر أجهزة 

 ومعدات مكتبية 
على تحسينات 

 مستاجرة مباني
2019 
 االجمالي

2018 
 االجمالي

 ريـال  ف )أل التكلفة:
 دي(وسع  

 ريـال  )ألف 
 سعودي(  

 ريـال  )ألف 
 سعودي(  

ريـال  )ألف 
 ي(سعود

  ريـال)ألف 
 سعودي(  

 ريـال  )ألف 
 سعودي(  

       
 25,292 25,855 4,877 11,914 8,633 431 في بداية السنة 

 563 7,201 625 6,169 288 119 اضافات 

 - (592) - (177) (258) (157) استبعادات

,5025 17,906 8,663 393 هائيالرصيد الن  32, 446  25, 585  

       هالكات:تاالس
,23 4,830 10,268 8,424 431 ي بداية السنة ف 539  22,625 

 1,328 2,095 129 1,816 144 6 المحمل للسنة 

 - (592) - (177) (258) (157) االستبعاداهالك 

802 النهائي الرصيد  8,310 11,907 4,959 25,456 23,953 

       صافي القيمة الدفترية:

008,7 543 5,999 353 113 2019ر ديسمب 31في   - 

 1,902 - 47 1,646 209 - 2018ديسمبر 31في 
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 غير مكتسبة دخل عمولة  -10

 
  2019يسمبر  د 31  2018ديسمبر  31

  سعودي( ال ريـ)ألف    سعودي( ريـال )ألف 

 يناير 1كما في  19,295  31,460

 عموالت مستلمة خالل السنة   49,707  37,475

 ة خالل السنة عموالت مكتسب  (41,233)  (49,640)

 ديسمبر  31كما في  27,769  19,295
  

 غير المكتسبة التأمينالحركة في اقساط    -11

 
  2019ديسمبر   31  2018بر ديسم 31

  سعودي(  ريـال)ألف    ( )ألف ريـال سعودي

 يناير  1قساط غير المكتسبة كما في الي األ إجم 141,051  270,375
 ديسمبر 31مكتسبة كما في ألقساط غير الإجمالي ا ( 163,093)  (141,051)

 ةالحركة في اجمالي األقساط غير المكتسب  ( 22,042)  129,324
    

 يناير   1مكتسبة كما في قساط غير الحصة معيدي التأمين من األ ( 94,750)  (204,792)

 ديسمبر   31في   تسبة كماحصة معيدي التأمين من األقساط غير المك 137,914  94,750

 معيدي التأمين في األقساط غير المكتسبة  صة الحركة في ح  43,164  (110,042)

 ساط غير المكتسبة، صافي في األق  الحركة  21,122  19,282

 

 المطالبات  -12
  2019ديسمبر   31  2018ديسمبر  31

   سعودي( ريـالألف  )  ودي( سعل  ريـا ألف 
 

 البات المدفوعة  الي المطإجم 153,228  212,946
 نهاية السنة بات تحت التسوية في  الإجمالي المط 66,652  111,586
 كبدة وغير مبلغ عنها في نهاية السنة المت بات إجمالي المطال 162,673  209,481

534,013  382,553  

 بداية السنة تحت التسوية في   مطالباتال يإجمال ( 111,586)  (122,927)
 بداية السنة ي غير مبلغ عنها فالمتكبدة وات إجمالي المطالب  ( 209,481)  (281,638)

 إجمالي المطالبات المتكبدة 61,486  129,448
 المبالغ المستردة من معيدي التأمين (92,990)  (138,035)
 السنة  نهايةوية في  التس  إجمالي المطالبات تحت (45,581)  (88,169)

 نهاية السنة  ي ف ر مبلغ عنهاالمتكبدة وغي   مين من المطالباتيدي التأحصة مع (112,881)  (135,637)
(361,481)  (251,452)  

 السنة  بدايةالتسوية في   بات تحتلإجمالي المطا 88,169  89,384
 السنة   بدايةفي  عنهامبلغ  وغيرة المتكبدأمين من المطالبات  حصة معيدي الت  135,637  202,521
 مطالبات ي التأمين من الحصة معيد (27,646)  (69,936)

 ي المطالبات المتكبدةافص 33,839  59,513
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 ة()تتم   تالمطالبا  -12

   
 جدول تطوير المطالبات
لكــل هــا لــم يبلــغ عن المبلغة والمتكبــدة اال انــهبات طالذلك المالمتراكمة بما في  المتكبدة طالباتيبين الجدول التالي الم

يــؤدي  التأمينكمة حتى تاريخه. ان تطور التزامات لمتراكز مالي، ومع الدفعات ابتاريخ كل مر ة حوادث متعاقبةسن
 نهائية للمطالبات.لالشركة على تقدير القيمة اس قدرة االى قي

 
 اء خبــرةلــديها لكــي يــتم حمايتهــا از التــأمينمــال ص اعخصــوكافيــة بات احتياطيــ لــى الحفــاظ علــى ة إالشــرك تهدف

 نلتصبح اكثر تأكيدا فإبات والتكلفة النهائية للمطالبات لمطالاتية، وبينما تتطور امومستقبلية غير تطورات مطالبات و
ث الحــواد ات مــن ســنوات حتياطيــ تبعاد االذلــك اســ اتية سوف يتم حــذفها ممــا يــنجم عــن المطالبات غير الموخبرات 

ت ااحتياطيــ االســتبعاد الــى لكثيــر مــن هــذا الشركة بتحويل افية تقوم ات كااحتياطيرمة. ومن اجل الحفاظ على لمنصا
بالتكلفــة النهائيــة  يتعلــقر بــ ك تــيقن بشــكل اكقا وهنــااالحوادث الحالية عندما يكون تطور المطالبــات أقــل اســتحق سنة

 ت.للمطالبا
  التالية:المالية متداد السنوات لى اث على حوادالتحليل الثالثي للمطالبات عن إ

 2019ديسمبر  31كما في       

 سنة الحوادث لهاما قبو 2015 2016 2017 2018 2019 المجموع

  (سعودي ريـال  )ألف

 148,124 282,050 310,521 675,010 1,582,843 

 تقدير اجمالي تكلفة 
 :المطالبات

 هاية سنة الحادثفي ن

 بعد سنة  1,401,436 622,004 265,368 250,080 - 

 تينبعد سن 1,369,611 571,936 244,958 - - 

 تسنوا 3بعد  1,315,640 556,885 - - - 

 سنوات 4بعد  1,518,502 - - - - 

2,718,549 148,124 250080 244,958 556,885 1,518,502 
ات التقدير الحالي للمطالب

راكمةالمت  

(2,489,224) (69,551) (201,360) (204,391) (519,310) (1,494,612) 
 كمة ات المتراالمدفوع

  حتى تاريخه

229,325 78,573 48,720 40,567 37,575 23,890 
 المطالبات المسجلة في قائمة 

 المركز المالي

 
 2018يسمبر د 31      

 سنة الحوادث وما قبلها 2014 2015 2016 2017 2018 المجموع

  دي(سعوريـال )ألف 

 282,050 310,521 675,010 839,963 1,317,988 

 لي تكلفة قدير اجمات
 لبات:المطا

 ة سنة الحادثفي نهاي

 بعد سنة  1,428,117 831,292 622,004 265,368 - 

 بعد سنتين 1,265,269 809,468 571,936 - - 

 سنوات 3بعد  1,081,714 757,585 - - - 

 اتسنو 4بعد  1,355,213 - - - - 

3,232,152 282,050 265,368 571,936 757,585 1,355,213 
طالبات قدير الحالي للمالت

 كمةالمترا

(2,911,085) (139,330) (198,887) (510,022) (735,238) (1,327,608) 
 ة لمتراكماالمدفوعات 

 حتى تاريخه 

321,067 142,720 66,481 61,914 22,347 28,036 
ائمة المطالبات المسجلة في ق

 يز المالالمرك
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 ئنة اخرىمستحقات وذمم دا  -13
 

  2019ديسمبر   31  2018ديسمبر 31

  ودي( )ألف ريـال سع   سعودي( ريـال  )ألف 

 
 

 
 عمليات التأمين 

 ستحقة م مصاريف  251  345
 ورش الصيانة  632  203
 أتعاب إدارة المطالبات  49  88

 مستحق للمستشفيات  16,416  8,280
 ينء التأموسطا  5,700  4,767
 لمسح  أتعاب ا 2,854  3,234

 وحوافز دائنة   عموالت 3,677  121
 دائنة  أتعاب مجلس الضمان الصحي 94  80

 أتعاب إشراف وتفتيش دائنة  744  391
 ضريبة استقطاع دائنة  25,769  24,408
 فة ضريبة القيمة المضا 4,421  1,049

 أخرى  6,350  12,287

55,253  66,957  

 
 مساهمين ليات العم   
    

 تحقة مصاريف مس 426  489
 ئنون متنوعوندا 71  71

560  497  

    

 

 احتياطي نظامي-14

 

 ً مــن  ٪20اطي نظامي بنســبة ن في المملكة العربية السعودية،  تقوم الشركة بتكوين احتيالتأمي ت مع متطلبات نظام شركاتمشيا

شــركة تكبــدت خســائر ع . بمــا أن الأس المال المدفومن ر ٪100حتياطي هذا االنوي للمساهمين إلى أن يبلغ الدخل الس صافي

 ل السنة.  إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.امي خالظحويل إلى االحتياطي النتم التمتراكمة، كما في نهاية السنة، فلم ي

 

 نظامية وديعة -15

 
  2019ديسمبر   31  2018ديسمبر 31

 لمساهمين عمليات ا سعودي(  ف ريـال)أل   سعودي( ريـال  )ألف 
    

 وديعة نظامية  60,000  73,500

    

 

٪ مــن رأس مالهــا 15قامت الشركة بإيداع ما يعــادل  ،السعوديسة النقد العربي اللوائح التنفيذية لمؤس بموجب كما هو مطلوب

ال يمكــن ســحب , الســعودي د العربــين قبل مؤسسة النقــ معينة مالبنوك السعودي، في أحد  مليون لایر 73,5 وقدره المدفوع ،

لمؤسســة النقــد  تم دفعهــاعن هذه الوديعة يودي، والعمولة المستحقة ي السعدون موافقة مؤسسة النقد العرب ظاميةلنه الوديعة اهذ

حب فــائض تســ  ن لــمولكــ ســعودي  مليــون لایر 90مالهــا بمقــدار رأس ض يخفــ ت، قامت الشركة بخالل السنةالعربي السعودي, 

حصلت الشركة على موافقــة مــن , 2019اثناء  .2018ديسمبر  31كما في  سعودي مليون لایر 13,5 البالغ نظاميةالالوديعة 

 .مليون لایر سعودي 13,5البالغ ائض الوديعة النظامية في لسحب قد العربي السعودمؤسسة الن
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 محتملة رتباطاتات واإلتزام -16

 
 يلي: ت وإرتباطات الشركة فيما إلتزاما تتمثل -أ 2019ديسمبر   31  2018مبرديس 31

  ريـال سعودي(   )ألف  سعودي(  لایر )ألف 
 كاة والدخل عامة للزلصالح الهيئة ال تان اصدر خطابات ضم 22,096  22.096

 حكوميينعمالء غير  ت لصالحان اصدر خطابات ضم 1,400  -
22.096  23,496  

    

 

 م ال شيء(.2018ديسمبر  31م )2019مبر سدي 31الية قائمة كما في مات رأسملم تكن هناك التزا - ب

 

مليــون لایر ســعودي  1,4لحكــوميين بقيمــة ء غيــر اطابــات ضــمان للعمــالقــدمت الشــركة خ،  2019ديســمبر  31فــي  - ج  

 31عودي )ســ ن لایر مليو 22.096خطاب ضمان بقيمة شركة ال قدمتكما ى السيارات ين علعلق بالتأمفيما يت (شئال:2018)

مليــون  22.096 . تــم إيــداع هــامش قــدرهوالــدخللصالح الهيئة العامة للزكاة  سعودي( مليون لایر 22.096: 2018يسمبر د

الــدفعات المقدمــة يــتم إدراجــه ذا الغــرض وبنــك لهــ المليــون لایر ســعودي( لــدى  22.096: 2018ديسمبر  31) ي سعودلایر

 واالصول االخرى.

 

 اإلداريةعمومية والمصاريف ال -17

 
  2019ديسمبر   31  2018ديسمبر 31

 عمليات التأمين   سعودي( ريـال )ألف   سعودي( ريـال  )ألف 
     

  موظفين تكاليف 73,872  78,587

 تدريب 149  676
 اعالنات وتسويق 236  534

 بوعات قرطاسيةمط 1,971  2,183
 دمات مهنيةخ 282  1,443
 إيجارات 6,488  8,427
 مصاريف اتصاالت 1,794  1,525

 ف خدماتمصاري 275  403
 استهالك 2,095  1,328

 مصاريف استثمارات 840  494
  هنيةمنونية وأتعاب قا 2,488  6,537
 مصاريف مكاتب 1,506  2,250

 تمصاريف سيارا 127  145
 ضريبة استقطاع 2,440  1000

 أخرى  5,687  6,108
111,640  100,250  

    
  اهمين ليات المس عم 2019ديسمبر   31  2018يسمبرد 31

  سعودي( ريـال )ألف   سعودي( ريـال  )ألف 

 مهنية أتعاب 584  1,237
 أخرى  636  970

2,207  1,220  
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 المخصصات الفنية -18

 مة واالحتياطياتطالبات القائصافي الم
 -مايلي:تتالف م ياتالبات القائمة واالحتياطصافي المط

 

 

 2019ديسمبر  31
 (عوديلایر س ألف)

 2018ديسمبر 31 
 (ألف لایر سعودي) 

    

 111,586  66,652 المطالبات القائمة

 209,481  162,673 ر الُمبلغ عنهاكبدة غيبات المتالمطال

 229,325  321,067 

 16,454  18,760 ياطي عجز أقساط تأمينمخصص احت

 36,539  9,604 اخري  مخصصات فنية

 257,689  374,060 

    خصم:ي

 (88,169)  (45,581) 12إيضاح  –معيدى التأمين من المطالبات القائمة حصة 

 (135,637)  (112,881) 12إيضاح -ت المتكبدة غير الُمبلغ عنهالمطالبا اأمين من حصة معيدي الت

 (158,462)  (223,806) 

 150,254  99,227 الحتياطياتفي المطالبات القائمة واصا

 
 كتسبةغير الم قساطاالالحركة في 

 -تتالف ممايلي: الحركة في االقساط غير المكتسبة

 

م2019بر ديسم 31هية في للسنة المنت   

ليإجما   الصافي  اعادة تأمين  

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

 46,301  (94,750)  141,051 د في بداية السنة الرصي

 54,278  (366,014)  420,292 سنة ل الخالاالقساط المكتتبة 

 (75,400)  322,850  (398,250) االقساط المكتسبة خالل السنة 

 25,179  (137,914)  163,093 نهاية السنة في  صيدالر

      

 م 2018ديسمبر  31في نة المنتهية للس 

 افي الص  اعادة تأمين  ليإجما 

 (لایر سعوديلف أ)  (ألف لایر سعودي)  (ي سعودألف لایر) 

 65,582  (204,792)  270,374 الرصيد في بداية السنة 

 103,600  (288,368)  391,968 خالل السنة  عمولة مستلمة

 (122,881)  398,410  (521,291) عمولة مكتسبة خالل السنة 

 46,301  (94,750)  141,051 سنة الرصيد في نهاية ال
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 احتياطيات أخرى -19

 

 2019ر يسمبد 31 
 (لف لاير سعوديأ)

 2018ديسمبر 31 
 (ألف لایر سعودي) 

    

 1,692  - اتادارة المطالب مخصص مصاريف

 6,960  5,604 احتياطي إعادة التأمين النسبي 

 24,912  4,000 التأمينترداد اعادة  مخصص اس

 2,975  - التأميناعادة   صص عجزاسترداد اقساطمخ

 9,604  36,539 

 

قيــة حصــة روط اتفافهم بشــأن بعــض شــ ، كتب أحد معيدي التأمين الطبي خطابًا إلى الشــركة ، وعــدد مخــاو 2018 خالل عام        

، حظاتهم. ومع ذلكم مع مالرة. وطعنت الشركة في خالفهي نسبة الخسا٪ من صاف 95الحصص الطبية ، وقدم استبدااًل بنسبة 

معين ، حجزت الشــركة االحتياطيــات ذات الصــلة كتــدبير حــذر. االكتواري ال لنحو الذي أوصى به الخبيرعلى ا 2018خالل 

لمســتحقة يــر المســددة االشركة على اتفاقية حصة الحصص الطبيــة وســدد مبلــغ التســوية غأمين مع وافق معيد الت خالل العام ،

مليــون لایر  1.72)من الموصى به مليون لایر سعودي أكثر  4مبلغ  ب الجديد ، قامت الشركة بحجزالترتي للشركة. بناًء على

 .سعودي( من قبل الخبير االكتواري

 

 ماليةدلة لألدوات الالقيمة العا -20

ة بــين مشــاركين فــي عاملــة منتظمــ ام فــي ميل إلتــزو سداده لتحولحصول عليه لبيع أصل أقيمة العادلة هي المبلغ  الذي يتم اال

ع االصل او تحويل اإللتزام يحدث اما:املة بيض ان معدلة على افترا. يعتمد قياس القيمة العاالقياساألسواق في تاريخ   

 ولتزام، أي لألصل او اإلفي السوق الرئيس •

 المطلوبات.وق مماثل للموجودات أوفي غياب السوق الرئيسي، في افضل س •

 .لمالية قوائم االمسجلة في الرية ياً عن القيمة  الدفتف جوهرالية في قائمة المركز المالي التختللالدوات الملعادلة لقيمة اا

 

 سل هرمي تحديد القيمة العادلة لالدوات المالية علي شكل تسل

يها في تاريخ  ة الوصول إلللمنشأ تي يمكنابقة لها والأو مط شطة لنفس األداة: األسعار المتداولة في األسواق النوى األولالمست

 القياس.

بات المالية المتماثلة او طرق تسعير أخرى والتي والمطلووجودات اق النشطة للمسعار المتداولة في األسوني: األالمستوى الثا 

 السوق. وهرية مبنية على معلومات ملحوظة من طيات الجفيها جميع المعتكون 

 وظة من السوق. ات ملحالمعطيات الجوهرية مبنية على معلوم ن فيها جميعال تكو ير التيث: طرق التسعالمستوى الثال 

 

 لة ة العاددفترية والقيمالقيمة ال

المقيمة  لية، متضمناً مستوى األدوات المالية بات الماوجودات والمطلودول التالي يوضح القيمة الدفترية والقيمة العادلة للمالج

قييمها ات المالية التي لم يتم تلمطلوبمات عن القيمة العادلة للموجودات واتتضمن معلو مي. والسل الهردلة فى التسلبالقيمة العا

 لة. الة أن القيمة الدفترية قريبة نسبياً من القيمة العادلة في حة العادبالقيم
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 )تتمة( مة العادلة لألدوات الماليةالقي -20

 

2019 ديسمبر 31   

الثاني المستوى    االولمستوى ال  الثالث المستوى    المسنوى الرابع  

سعودي  الف لایر  الف لایر سعودي  عادلةالقيمة ال ي  سعوالف لایر    ي سعودالف لایر    

        اصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

        ملكية ادوات حقوق

 227  -  227  - عمليات التأمين-

 26,516  1,923  19,903  4,690 نعمليات المساهمي-

        

        لة اصول مالية مدرجة بالقيمة العاد

        ادوات دين

        نعمليات التأمي

 164,206  -  103,946  60,260 عمليات المساهمين-

 64,950  123,849  1,923  190,722 

 

2018 برديسم  31 

ثوى الثاللمستا  المستوى الثاني  المستوى االول    المسنوى الرابع  

سعودي الف لایر   الف لایر سعودي  العادلة  القيمة ي  سعولایرالف     يالف لایر سعود    

        العادلة   مالية مدرجة بالقيمة اصول

        ادوات حقوق ملكية

 222  -  222  - نعمليات التأمي-  

 13,242  1,923  11,319  - عمليات المساهمين-  

        

ول مالية مدرجة بالقيمة  اص

عادلة  ال  
 

 

 

 

 

 
 

        ادوات دين

        التأمينمليات ع

 3,672  -  -  3,672 ت التأمينعمليا-  

 13,035  -  -  13,035 عمليات المساهمين-  

 16,707  11,541  1,923  30,171 

 

 فينللموظ نهاية الخدمةمكافأة  – 21

مــدفوعات  التزامــاتاء بم الوفــ قــة ائتمــان الوحــدة المتوقعــة بينمــا يــتتقيــيم االكتــواري بموجــب طريقات وفقًــا للم إعــداد المســتحيت

ى قيمته الحالية هــي اًء علبنام خالل السنة استحقاقها. المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي وحركة االلتزستحقاقات عند اال

 :كما يلي

 :يلي هي كمابناء  على قيمته الحالية  الل السنةز المالي وحركة االلتزام خي بيان المركالمبالغ المعترف بها ف . 21-1

                                                                                                 

      

 2019  2018 

 لایر سعودي الف    سعوديلايرالف  

    

 18,018  9,475   نهاية الخدمةالقيمة الحالية اللتزامات 

    



 عاونيين التمدة للتأالشركة المتح
   ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة(   م الماليةحول القوائ إيضاحات
 م 2019 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

48 

 

 تمة()ت فينللموظ نهاية الخدمة مكافأة – 21

  دمةنهاية الخ . حركة التزامات21-2

 2019  2018 

 الف لایر سعودي   الف لاير سعودي 

 20,676  18,018 لسنة الرصيد في بداية ا 

 2,426  5,650 حمل على قائمة الدخل م

 (436)  (1,075) ىشامل االخرالمحمل على قائمة الدخل  

 (4,648)  (13,118) الل السنة مدفوع خ

 18,018  9,475 هاية السنة د في نرصيال

    

 تسويات القيمة الحالية اللتزامات نهاية الخدمة. 21-3

 2019  2018 

 دي لایر سعو الف  دي سعولاير الف 

 20,676  18,018 الرصيد في بداية السنة 

 1,760  5,128 الحالية  تكلفة الخدمة

 666  522 تكاليف مالية

 (436)  (1,075) ارباح اكتوارية

 (4,648)  (13,118) زايا مدفوعة خالل السنة م

 9,475  18,018 

    

 

 مبدأ االفتراض األكتواري .21-4

 لعاملين:امات مزايا االتزتقييم الشركة ل االفتراضات االكتوارية الهامة من قبل من ةتالياللمعدالت ام اتم استخد

 

 2019  2018 

 ٪4,2  ٪2.5 ييم معدل الخصم تق

 ٪4,2  ٪3,5 مختلفة عمار الوى االع لزيادة الرواتب على مستالمتوقالمعدل 

 

 التي:املين كامزايا الع اماتاللتز القيمة الحاليةاثر التغيرات الحساسة على 

 2019  2018 

 لسعودي(اللاير االف )  اللاير السعودي(الف ) 

    يم معدل الخصم تقي

 ( 1,142)  (613) ٪1ة بنسبة زياد - 

 1,220  707 ٪1بة فاض بنسنخا - 

    رواتب على مستوى مختلف األعماريادة الالمتوقع في ز المعدل

 630  692 ٪1زيادة بنسبة  - 

 ( 498)  (613) ٪1بنسبة انخفاض  - 

 2019  2018 

 عودي(اللاير السالف )  عودي(اللاير السالف ) (سنوات 5)ستقبال خالل المدفوعة المتوقعه مالمزايا 

    

2019 -  2,132 

2020 1,974  4,276 

2021 716  2,297 

2022 1,141  2,727 

2023 610  2,961 

2024 516  - 

    سنوات 5.6ين لا العاممتوسط فترة التزام مزاي



 عاونيين التمدة للتأالشركة المتح
   ) شركة مساهمة سعودية ( 
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 م 2019 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

49 

 
 
 االضافيةالمعلومات -22

 
شكل منتظم من قبل تي يتم مراجعتها بشركة والقطاعات ال ة حولات التشغيل على أساس التقارير الداخليعيتم تحديد قطا

  لدىتتم جميع عمليات التأمين  ات وتقييمها.انع قرار رئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعارة الشركة كصمجلس إد
 لنشاطات في ستة خطوط أعمال أساسية.  افي المملكة العربية السعودية. وألغراض ادارية، تم عرض  كةالشر

ً للشروط واالحكام التجالتشغيلية تتم  طبققطاعات االت بين اللتعاما اإليرادات من األطراف الخارجية تم  رية العادية. ا
ن  ماألولية الموجزة. الموجودات والمطلوبات القطأعية تتألف ل الدخ ئمةتم تقييمها لتتوافق مع قا مجلس االدارةتقديمها ل

 عمليات الموجودات والمطلوبات.
 م 2018ديسمبر 31 لربح أو خسارة القطاع منذيم أوأساس القياس اس التقسيرات في أسد تغياليوج

ينة بالصافي والمطلوب مدين التأمفى ودائع مرابحة واقساط الوإستثمارات  ال تشمل موجودات القطاع نقد وما في حكمه
ً والموجودات األخرى الممتلكاومن معيدي التأمين والمصاريف المدف إدراجهم في  تالي تم معدات.وبالت والعة مقدما

 ت غير مخصصة. موجودا
 

ئق التأمين، والمصاريف حق لحملة وثالقطاع المستحق لمعيدي ووسطاء التأمين والمستلوبات وفائض اال تشمل مط
ن المستحقة وبالتالي تم إدراجهم ضمن  يطلوبات االخرى ومكافاة نهاية الخدمة وفائض عمليات التأملمقة واستحالم

 مخصصة. بات غير اللمطلوا
 وجودات / مطلوبات غير مخصصة.ي تم عرضها كمطلوبات المساهمين وبالتالالتشمل موجودات وم 
 

ار التشغيلي الرئيسي في القطاعات ذات  قرنع اللصاغير المخصصة  ليست معروضه والمطلوبات  هذه الموجودات
 ا على أساس مركزي.هالصلة ويتم مراقبت

 
م  2019مبر ديس 31في ت الشركة كما لقطاعية لموجودات ومطلوباالشركة للتقارير االقطاعية  لمجلس إدارة  تم تقديم البيانات

 هية كما يلي:نة المنتروفاتها وصافي الدخل للسمصتها وم، وجميع إيراد2018ديسمبر  31و 

 

 2019ديسمبر  31كما في  

 )الف لاير سعودي(

 

  

 اجمالي عمليات ىأخر هندسي طاقة باتمرك طبي األصول

 نالـتأمي

 عمليات

 نالمساهمي

 االجمالي

غير غير  تأمين لألقساطحصة إعادة ال

 المكتسبة

6,554 7,596 - 

104,260 

19,504 137,914 - 137,914 

طالبات أمين للمحصة إعادة الت

 تحت التسوية

2,424 4,811 - 

6,155 

32,191 45,581 - 45,581 

 للمطالباتالتأمين حصة إعادة 

 لمتكبدة وغير مبلغ عنهاا

1,570 13,551 21,365 

32,197 

44,198 112,881 - 112,881 

 6,444 - 6,444 1,143 3,837 - 839 625 مؤجلة قتناء وثائق كاليف ات

 861,537 375,470 486,067      أصول غير موزعة

 1,164,357 375,470 788,887      إجمال االصول

         اماتأاللتز

 163,093 - 163,093 23,714 106,911 - 18,990 13,478 غير مكتسبةأقساط 

 27,769 - 27,769 3,990 22,162 - 1,617 - سبة ن غيرمكتلة اعادة تأميعمو

 66,652 - 66,652 35,695 6,815 - 19,803 4,339 البات قائمةطم

 162,673 - 162,673 50,263 35,011 21,739 47,165 8,495 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 18,760 - 18,760 340 - - 10,343 8,077 غير االقساط أحتياطي

 9,604 - 9,604 958 347 37 4,020 4,242 ياطيات فنية أخرىأحت

 715,806 408,963 306,843      ألتزامات غير موزعة

 1,164,357 408,963 755,394      زامات األلتإجمالي 
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   ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة(   م الماليةحول القوائ إيضاحات
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 )تتمة( االضافيةالمعلومات -22

 

 م2018مبر ديس 31كما في  

  سعودي()الف لایر

 

  

 لياتاجمالي عم أخرى هندسي ةطاق مركبات بيط األصول

 ـتأمينال

 عمليات

 المساهمين

 الجماليا

غير ط غير قسان لألحصة إعادة التأمي

 المكتسبة

7,528 28,047 - 46,766 12,409 49,750 - 75094, 

 حصة إعادة التأمين للمطالبات

 تحت التسوية

9,124 4,301 254 12,842 61,648 88,169 - 88,169 

 للمطالبات إعادة التأمينحصة 

 ر مبلغ عنهابدة وغيالمتك

12,835 21,763 11,703 55,287 34,049 135,637 - 135,637 

 5,699 - 5,699 613 2,277 - 1,926 883 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة 

 847,662 381,565 466,097      أصول غير موزعة

 1,171,917 381,565 790,352      ل االصولإجما

         أاللتزامات

 141,051 - 141,015 15,815 49,982 - 56,498 18,756 كتسبةط غير مأقسا

 19,295 - 19,295 2,998 10,816 - 5,481 - مين غيرمكتسبة اعادة تأعمولة 

 111,586 - 111,586 66,518 13,317 257 17,948 13,546 طالبات قائمةم

 209,481 - 209,481 38,560 58,758 11,923 84,587 15,653 ير مبلغ عنهادة وغمطالبات متكب

 16,454 - 16,454 2,422 3,731 - 5,561 4,740 أحتياطي عجز االقساط

 36,539 - 36,539 964 1,469 298 5,921 27,887 أحتياطيات فنية أخرى

 637,511 386,265 251,246      ةألتزامات غير موزع

 1,171,917 386,265 785,652      أللتزامات إجمالي ا
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 تمة()ت االضافيةت لمعلوماا-22

م2019ديسمبر  31 للسنة المنتهية في    

 أالجمالي  أخرى هندسي طاقة مركبات طبي 

 سعوديالف لاير    سعوديالف لاير الف لاير سعودي الف لاير سعودي الف لاير سعودي ديسعو الف لاير 

        أاليرادات

        اط المكتتبةلي االقسإجما

 افراد  -
3 12,558 - - 238  12,799 

 منشآت متناهية الصغر  -
5,743 6,436 - 1,291 5,397  18,867 

 منشآت صغيرة    -
10,253 8,471 - 80,449 13,334  112,507 

 منشآت متوسطة  -
12,081 7,643 - 16,859 36,728  73,311 

 يرة شركات كب  -
1,494 5,444 131,785 36,421 27,664  202,808 

 29,574 40,552 131,785 135,020 83,361  420,292 

        أقساط تأمين مسندة

 (21,537)  (4,735) (15,375) - (1,427) - محلية-   

 نبيةجأ-   

 

(14,663) (14,691) (129,517) (114,968) (67,264)  (341,103) 

 (14,663) (16,118) (129,517) (130,343) (71,999)  (362,640) 

        فائض مصاريف الخسارة

 (360)  (293) - - (67) - محلية-   

 (3,014)  (2,635) - - (379) - جنبيةأ-   

 - (446) - - (2,928)  (3,374) 

 54,278  8,434 4,677 2,268 23,988 14,911 صافي أالقساط المكتتبة

 21,122  (802) 564 - 17,057 4,303 افيص -أالقساط غير المكتسبة التغير في 

 75,400  7,632 5,241 2,268 41,045 19,214 ةقساط المكتسبصافي أال

 41,233  15,461 14,876 2,072 8,824 - عموالت إعادة الـتأمين

 116,633  23,093 20,117 4,340 49,869 19,214 إجمالي أاليرادات

        ريف أالكتتابتكاليف ومصا

 153,228  34,402 6,026 - 71,261 41,539 المدفوعة المطالبات اليإجم

 (92,990)  (31,927) (5,743) - (31,008) (24,312) ةالمدفوع إعادة التأمين من المطالبات حصة

 60,238  2,475 283 - 40,253 17,227 المطالبات المدفوعة صافي

 (2,346)  (1,365) 184 (3) 1,345 (2,507) صافي –ائمة ير في المطالبات القالتغ

 (24,053)  1,552 (657) 154 (29,210) 4,108 صافي-غ عنهالمطالبات المتكبدة وغير مبللتغير في اا

 33,839  2,662 (190) 151 12,388 18,828 بدةصافي المطالبات المتك

 2,306  (2,083) (3,731) - 4,783 3,337 ز أالقساط إحتياطي عج

 (26,935)  (6) (1,122) (261) (1,901) (23,645) اخرىإحتياطيات فنية 

 9,868  2,955 2,557 - 2,954 1,402 وثائقتكاليف اقتناء 

 2,549  470 469 659 378 573 مصاريف إكتتاب أخرى

 21,627  3,998 (2,017) 549 18,602 495 الي تكاليف ومصاريف أالكتتابمإج

 95,006  19,095 22,134 3,791 31,267 18,719 كتتابالدخل أصافي 
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م2019ديسمبر  31في المنتهية  للسنة    

 جماليأال  أخرى هندسي طاقة مركبات طبي 

 ف لاير سعوديال  الف لاير سعودي ديالف لاير سعو سعوديف لاير ال  سعوديلايرالف  الف لاير سعودي 

        يف( / إيرادات تشغيل أخرىمصار)

        

 (101,470)       مومية وإداريةمصاريف ع

 2,745       تحصيلها ن مشكوك فيمخصص ديو

 (883)       فأة مجلس أإلدارةمكا

 286       ستحقاقريخ أالحتى تا اإطفاء إستثمارات محتفظ به

 308       لتوزيعاتدخل ا

 10,707       ستثماراتخل العموالت على االد

 6,103       تمحققة على أالستثمار وزيعات وخسارةت

 3,753       إيرادات أخرى

 (78,451)       رىغيل أالخمصاريف التش إجمالي 

        

 16,555       نةالس  لدخصافي 

 (1,016)       التأمينليات إلى عم السنة المسند خسارةصافي 

 15,539       مينمسند إلى المساهصافي دخل السنة ال
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 )تتمة( االضافية المعلومات-22

 

م2018 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في    

 أالجمالي  أخرى هندسي طاقة مركبات طبي 

 الف لایر سعودي  يالف لایر سعود  سعوديالف لایر الف لایر سعودي الف لایر سعودي  سعوديالف لایر 

        أاليرادات

        تتبةاالقساط المك إجمالي

 391,968  61,234 52,115 104,537 115,156 58,926 باشرةم -  

 58,926 115,156 104,537 52,115 61,234  391,968 

        ةأقساط تأمين مسند

 (12,271)  (2,594) (4,826) - (4,851) - محلية-   

 يةنبأج-   

 

(28,844) (51,833) (102,739) (42,419) (47,610)  (273,445) 

 (28,844) (56,684) (102,739) (47,245) (50,204)  (285,716) 

        الخسارةفائض مصاريف 

 (270)  (166) - - (104) - محلية-   

 يةأجنب-   

 

(154) (716) - - (1,513)  (2,383) 

 (154) (820) - - (1,679)  (2,653) 

 103,599  9,351 4,870 1,798 57,652 29,928 قساط المكتتبةصافي أال

 19,282  554 204 - 15,154 3,370 صافي –التغير في أالقساط غير المكتسبة 

 122,881  9,905 5,074 1,798 72,806 33,298 قساط المكتسبةصافي أال

 49,640  11,625 16,841 1,550 19,624 - عموالت إعادة الـتأمين

 172,521  21,530 21,915 3,348 92,430 33,298 ي أاليراداتإجمال

        تكاليف ومصاريف أالكتتاب

 212,946  23,378 3,780 3,012 103,225 79,551 جمالي المطالبات المدفوعةإ

 (138,035)  (20,953) (3,345) (2,975) (48,072) (62,690) المطالبات المدفوعة أمين منحصة إعادة الت

 74,911  2,425 435 37 55,153 16,861 عةي المطالبات المدفوصاف

 (10,126)  (2,598) (546) (80) (8,311) 1,409 فيصا –التغير في المطالبات القائمة 

 (5,272)  (900) (1,709) (325) (869) (1,469) صافي-انهمبلغ ع التغير في المطالبات المتكبدة وغير

 59,513  (1,073) (1,820) (368) 45,973 16,801 طالبات المتكبدةافي المص

 12,888  2,343 3,313 - 5,561 1,671 إحتياطي عجز أالقساط 

 29,615  (765) 208 (32) 2,317 27,887 ىإحتياطيات فنية اخر

 13,885  2,191 3,293 - 4,486 3,915 تكاليف اقتناء وثائق

 3,278  298 458 522 696 1,304 إكتتاب أخرى مصاريف

 119,179  2,994 5,452 122 59,033 51,578 كتتابأال إجمالي تكاليف ومصاريف

 53,342  18,536 16,463 3,226 33,397 (18,280) دخل أالكتتابصافي )خسارة( / 
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 ة(م)تت االضافيةالمعلومات -22

 

م8201ديسمبر  31في منتهية لسنة الل    

 يأالجمال  أخرى هندسي طاقة مركبات طبي 

 سعوديالف لایر   الف لایر سعودي الف لایر سعودي يلایر سعود الف ي سعودالف لایر الف لایر سعودي 

        ىشغيل أخر)مصاريف( / إيرادات ت

        

 (113,847)       ريف عمومية وإداريةمصا

 (11,080)       شكوك في تحصيلهاديون م مخصص

 (1,225)       أإلدارةمكافأة مجلس 

 392       اقيخ أالستحقى تارظ بها حتإطفاء إستثمارات محتف

 11,477       دخل العموالت على االستثمارات

 (2,932)       على أالستثمارت رة محققةتوزيعات وخسا

 3,701       إيرادات أخرى

 (113,514)       التشغيل أالخرىمصاريف إجمالي 

        

 ( )60,172       السنةافي )خسارة( ص

 -       أمينإلى عمليات الت السنة المسندصافي دخل 

 ( )60,172       ى المساهمينصافي دخل السنة المسند إل

 

 العالقة معامالت مع األطراف ذاتال -23

 

ية جميــع رة الرئيستشمل اإلداي اإلدارة الرئيسيين )رئيسيين والمديرين وموظفهمين الة المساقتمثل األطراف ذات العال

أي التــي هــم مالكوهــا الرئيســيون وفيذيين واإلدارة العليا( للشركة ، والشركات وغير التن يذيينين التنفالمديرين والمدير

اســات التســعير وشــروط هــذه تمــاد سييــتم اع .لــديهم نفــوذ مــؤثر عليهــالمشــتركة أو ت أخرى خاضــعة للســيطرة اكيانا

ات الصــلة خــالل الرئيســية ذطــراف مالت األارة. فيما يلــي تفاصــيل معــامجلس اإلدة الشركة والمعامالت من قبل إدار

 .السنة واألرصدة ذات الصلة
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 )تتمة( راف ذات العالقةمع األط المعامالت -23

 

 إلى كما في/رصدة المستحقة من األ ةالمنتهيللسنة   تمبلغ المعامال طبيعة المعامالت 

 2018يسمبر د 31 2019ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 2019سمبر دي 31  

 وديالف لاير سع  

      المساهمين الرئيسين

   6,932 8,761 أقساط مكتتبة ضاعلي رحاج حسين 

ت مدفوعات مستلمة ومطالبا 
 مدفوعة

(8,069) (8,925) 10,355 9,663 

   72,398 127,499 مكتتبةأقساط  الدن السعودية  جوعة بنم

ومطالبات  ت مستلمةمدفوعا 
 مدفوعة

(116,171) (104,764) 117,001 105,673 

   4,407 7,491 أقساط مكتتبة سي بي سي

مدفوعات مستلمة ومطالبات  
 مدفوعة

(7,543) (5,928) 19,174 19,226 

مستلمة ومطالبات  مدفوعات لبناني المتحدة للتأمين التعاون
 مدفوعة

- (203) - - 

      زميلة

 (270) (270) - -  مينلخدمات التأ نجم

 ركةتذات سيطرة مش  سيطرة اوخاضحة للانات كي

 ذات عالقة او نفوذ مؤثر بواسطة أطراف

 
    

   45 - أقساط مكتتبة لمتحدةتجارية االوكاالت ال

 821 847 - 26 مدفوعات نيابة عن الشركة 

   36 - تبةأقساط مكت ن التعاونيمركز صيانة المتحدة للتأمي

مستلمة ومطالبات  مدفوعات 
 مدفوعة

- 281   

   (917) - مدفوعةت لبامطا 

 (3) (3)  - مدفوعات 

 محامي حسان محاسنيمكتب ال
   467 434 بةأقساط مكتت

فوعات مستلمة ومطالبات مد 
 مدفوعة

(362) (418) 132 60 

   9 - أقساط مكتتبة مجموعة الشرق االوسط

ة ومطالبات لممدفوعات مست 
 مدفوعة

- (49) 1 1 

 

موجــودات أخــرى، مســتحق الــدفع أقساط تأمين مدينــة، صــافي والمصــروفات المدفوعــة مقــدما واله في صدة أعرإدراج األتم 

 خرى.لتأمين والمصروفات المستحقة والمطلوبات األئق ااملي وثالح
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 )تتمة( ةالمعامالت مع األطراف ذات العالق  -23

 :دارة خالل السنةكبار موظفي اإلويضات  ي تعفيما يل
2018  012 9  

  الف لاير سعودي   سعودي لایرالف 
 أخرى   روات  ومزايا 4,530  5,001
 الخدمة  مكافأة نهاية 147  492

 اإلجمالي  4,677  5,364
 

 بالحوكمة مكلفين  فأة الكام 883  1,225
 

 ريبة الدخلالزكاة وض -24

 الدخل في المملكة العربية السعودية.كاة وضريبة  مة الز ا ألنظالمستحقة على الشركة وفقً   كاة والدخلضريبة الز  تم احتساب 
 

  2019ديسمبر  31  2018يسمبر د 31
ديالف لاير سعو   سعودي الف لایر  لما يلي:ة وفقا  ل للسندختم حساب مخصص الزكاة وضريبة ال 
 رأس المال  400,000  490,000
 ظاميةوديعة ن (60,000)  (73,500)
 ظاميتياطي نإح 31,944  31,944

 خسائر متراكمة ( 71,684)  (97,512)
 ايا نهاية الخدمةمز  18,018  20,676

 ها حتى تاريخ أإلستحقاقإستثمارات محتفظ ب ( 157,585)  (354,584)
 افتتاحية أخرى مخصصات   143,638  130,214
 فيصا  –كتبية  ت ومعدات مأثاث وتجهيزا ( 7,008)  (1,902)
145,336  297,323  
 السنة)خسارة(    /دخل   16,555  (60,172)
 كوك في تحصيلهامخصص ديون مش ( 2,745)  11,080
 ايا نهاية الخدمةمز  ( 8,543)  (2,658)
 مخصصات فنية أخرى  ( 24,629)  42,503
 المعدل للسنةالربح   ( 19,362)  (9,247)
 ء االزكوي الوعا 277,961  136,089
 (2018:٪ 99)  %99ين اهمين السعوديالمسند الى المس 275,181  134,728
 ٪2.5الزكاة   6,880  3,368
 (2018:٪ 1)  %1ديين  لغير سعو المسند الى المساهمين ا ( 194)  (92)
 ٪20الدخل  ضريبة   -  -

 دخللزكاة وضريبة الا 6,880  3,368
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 )تتمة( ريبة الدخلالزكاة وض -24

 ات اإلدارة.تقدير  ركة بناًء على الدخل المستحقة على الشة  احتساب الزكاة وضريبتم 
 

  2019ديسمبر  31  2018ديسمبر  31
وديالف لاير سع  الف لایر سعودي   :كة في الزكاة المستحقة هي كما يلي الحر  

 اول السنة  رصيد 21,788  23,073
 ة للسنةلزكاة المحملا 7,900  3,900

 خالل السنة ة  الزكاة المدفوع  ( 1,552)  (5,185)
 السنة  رصيد اخر 28,136  21,788

    
 حقة:ي الحركة في ضريبة الدخل المستفيما يل   

  2019سمبر دي 31  2018ديسمبر  31
  يالف لاير سعود  الف لایر سعودي 

 السنة  رصيد اول 700  635
 لمحملة للسنةضريبة اال 100  100
 ةسنالمدفوعة خالل ال  ضريبة الدخل -  (35)
 نةرصيد اخر الس 800  700

 
 .المالية ذات الصلةللوائح   يسي إلى بعض التعديالت وفًقابشكل رئ  والنتائج الزكويةالمالية   الفات بين النتائج ختاال ترجع
 

  الزكــاة  مــةانظتخضــع  الســعودي,  ا فــي المملكــة العربيــة  لزكــاة المعمــول بهــ نظمــة اى فهــم الشــركة أللــ الوعاء الزكوي استنادًا إ تم احتساب 
 .دمة من قبل الشركةد تختلف عن االقرارات الزكوية المقق الهيئةستصدرها  تي الفة والربوط  إلى تفسيرات مختل

 
 الزكوى:  الموقف

 .الزكوية الالزمة  الشهادةوحصلت على  2018وحتى  2009عن السنوات من    ةالزكوى  ات قدمت الشركة االقرار 
 

فيمــا يتعلــق بالمحفظــة  ل  عامة للزكاة والدخالمن الهيئة    2008حتى    2005ة للسنوات من  ويالربوط الزكلشركة تسلمت ا ,2017خالل 
  16.09بمبلــغ    عوالتزامــات ضــريبة اســتقطادي  مليــون ريــال ســعو   6.01كــاة بمبلــغ  تزامــات ز بال  المطالبــةالقديمــة    الشــركةمــن    المحولــة

  الربــوطا علــى  ًضــ اإلدارة اعتراكافيــة. قــدمت    االســتقطاعة  يبلحاليــة للزكــاة وضــر اإلدارة أن المخصصــات اال ســعودي. تعتقــد  ليــون ريــ م
الهيئــة العامــة  لح  صدرت الشركة ضماًنا بنكًيا لصا، أ  2017إيجابي. ومع ذل  ، خالل عام  كورة أعاله وهي واثقة من تلقي حكم  المذ

 (.8ل سعودي( )إيضاح  مليون ريا 22.096: 2018ون ريال سعودي )ملي 22.096بقيمة    لدخلاللزكاة و 
 

ة  لبــة زكــاة وضــريبة إضــافية بقيمــ تطالــ  فيــه بمطا  2013و    2012زكــاة والــدخل تقييمــًا لعــامي  يئــة العامــة للخــالل العــام ، أصــدرت اله
كة علــى التقيــيم  والضــريبة كــاٍف. ومــع ذلــ  ، اعترضــت الشــر   ةمليون ريال سعودي. تعتقد اإلدارة أن المخصص الحالي للزكــا 15.84
 نهائية.ول إلى تسوية  نازعات لتحديد موعد والوصلمقابلة لجنة فض الموتخطط  

 
٪ مـــن  99. تطبـــق الزكـــاة علـــى  2018إلـــى    2014م مــن  ن التقـــديرات المقـــررة لألعـــوالــم تنهـــي الهيئـــة العامـــة للزكـــاة والــدخل حتـــى اآل  

 ٪ من المساهمين.1ة الدخل على  بالمساهمين بينما ضري
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 رأس المال  – 25

 
  10قيمة السهم الواحد مليون سهم  49ى سعودي مقسم المليون ريـال  490والمصدر ه لمصرح بأس المال ايبلغ ر

 ريـال سعودي.  
       ض م بتخفي2017يونيو  08هـ الموافق 1438رمضان  13دة بتاريخ ه المنعقجلست صى مجلس اإلدارة فيأود لق

في  سهم.  40,000,000لى إ ي مقسمةلایر سعود مليون  400 سعودي إلى مليون لایر 490رأس مال الشركة من 
 وافق  (2018يونيو  7وافق )المهـ  1439رمضان  23دية المنعقدة بتاريخ العامة غير العاتماع الجمعية إج

  تخفيض رأس لمتعلقة بهذا التخفيض حيث تم اون على هذا التخفيض والتغيرات المطلوبة في لوائح الشركة المساهم
مون حتفظ بها المساهأسهم ي 5.44ل سهم مقابل ك 1خالل تخفيض ن تخفيض مسيكون الو مليون 90المال بمبلغ 

بما يتماشى مع قانون الشركات. لن  للشركة  المال و إعادة هيكلة رأس ال هالغرض من تخفيض رأس المإن حالياً. 
 كة.  الية للشررأس المال على االلتزامات الم يكون هناك تأثير لتخفيض

ً إلى ن لایر سعودي مقمليو 400مبلغ  2019ديسمبر  31مدفوع في اللمصدر ومصرح به وابلغ رأس المال ال سما
 . لایر سعودي 10سهم لكل مليون سهم القيمة األسمية  40
 

 رأس المالإدارة  - 26

جاريــة وزيــادة قيمــة دافها التب رأس مال جيدة مــن أجــل دعــم أهــ سيتم تعيين األهداف من قبل الشركة للحفاظ على ن

 ساهمين.الم

مطلوبــة القصور بين مســتويات رأس المــال المصــرح بهــا وال ل تقييم أوجهمتطلبات رأس مالها من خال تدير الشركة

وق ى مستويات رأس المال الحاليــة فــي ضــوء التغيــرات فــي ظــروف الســ ديالت عللى أساس منتظم. يتم إجراء تعع

تقــوم الشــركة بتعــديل  المــال أو تعديلــه، قــدالحفــاظ علــى هيكــل رأس  وخصائص مخاطر نشاطات الشركة. من أجل

  .لمدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهمعات االرباح اتوزي

ت رأس المــال التــي فرضــت خــالل الســنة الماليــة ذات لمتطلبــا رة، ان الشركة تمتثــل بالكامــللس اإلداوفي رأي مج

 القوائم المالية. الصلة بهذه

الجدول  66  ودي في المادةمؤسسة النقد العربي السع توجيهية التي وضعتهاالها وفقًا للمبادئ التحتفظ الشركة برأس م

يه. يجب أن تحافظ الشركة على لحفاظ علفصيل هامش المالءة المطلوب امن الالئحة التنفيذية التي توضح بالت 4و   3

 :العربي السعوديتنفيذية لمؤسسة النقد الطرق الثالث التالية وفقًا للوائح ال مش مالءة مالية يعادل أعلىها

 .ون لایر سعوديملي 200المال لحد األدنى المطلوب لرأس ا -

 .هامش المالءة المالية أقساط التأمين -

 طالبات.هامش المالئة المالية للم -

مــال  م. يتكــون هيكــل رأسهــامش مــالءة ماليــة ســليتمتثل الشركة لجميع متطلبات رأس المــال المفروضــة خارجيًــا ب

: 2018ديســمبر  31عودي )مليــون لایر ســ  400المال المدفوع بقيمــة  من رأس 2019ديسمبر  31الشركة كما في 

مليون  71.68: 2018ديسمبر  31)  سعوديمليون لایر 64.15تراكمة بقيمة مليون لایر سعودي( وخسائر م 400

  .كز الماليلایر سعودي( في قائمة المر

 

 لماليــةلفتــرة المفروضة من الخــارج خــالل امتطلبات رأس المال االشركة بالكامل ب تزمتس اإلدارة ، الفي رأي مجل

 المذكورة.

 السهم األساسي والمخفض خسارة(ربحية ) – 27
 

المــرجح  للســنة علــى المتوســط )الخسارة(الدخل / ة عن طريق قسمة صافي سهم للسنال خسارة()ربحية / تم حساب 

اكمــة المترطريــق إقفالــه مــع الخســائر  بتخفيض رأس مالهــا عــنللسنة. قامت الشركة ة المصدرة والقائم لعدد األسهم

تحقة فــي العــام رة والمســ عاديــة المصــدســهم الح لعــدد األالمــرجتم إعادة تحديد المتوسط  ( ، ونتيجة لذلك25ضاح )إي

 يتم إعادة بيان ربحية السهم. هم ، وبالتاليمليون س 40إلى المعدل السابق 

 حداث الالحقةاال – 28

حصــلت الشــركة علــى ـهــ ،  1441 ثــانيالجمادى  17افق م المو2020 فبراير 11في  الحقة لنهاية السنة،في فترة 

مؤسسة النقد العربي السعودي , ال يمكن للشركة ان اعتماد ن تاريخ م .التأمين إعادةإلغاء رخصة الموافقة المطلوبة ب

 تولى اعمال إعادة التأمين.ت
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 ث الحقة )تتمة(أحدا -28

م وانتشــر فــي جميــع أنحــاء جمهوريــة 2020ي أوائل عــام ( فCovid-19س تاجي جديد )تم تأكيد وجود فيرو ,الحقا

ال التجارية والنشاط االقتصادي وزيادة في مطالبــات في االعمجها ، مما تسبب في اضطرابات الصين الشعبية وخار

التفشي حــدث غيــر قابــل عتبر الشركة أن هذا طبي في تلك المناطق. تالمتعلقة بشكل رئيسي بقطاع األعمال ال التأمين

ممكــن نه من الور السريع، فإننا ال نعتبر أالمركز المالي. نظًرا ألن الوضع غير مستقر ويتسم بالتطديل في قائمة للتع

التفشــي علــى مخصــص يرات الشركة. سيتم النظر في تأثير هــذا في تقد تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لهذا التفشي

 م.2020نهائية للمطالبات في عام لاللتزامات العنها في تقديرات الشركة  ات متكبدة وغير مبلغمطالب

 

 . معلومات اضافية 29

 أ(  قائمة المركز المالي 

 
 م 2018يسمبر د 31 م2019ر  ديسمب 31 

 
عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 مين المساه

 االجمالي 
عمليات 

 نالتأمي 
ت عمليا

 مساهمينال
 االجمالي 

 ف لاير سعودي أل 

       ودات الموج 
 89,533 1,056 88,477 257,653 41,454 216,199 حكمه  ما في نقد وال

    23,496  23,496 جل ودائع قصيرة اال
ذمم مدينة لمعيدي التأمين، تأمين و أقساط 
 صافي 

202,452 - 202,452 169,736 - 169,736 

قساط غير التأمين من األحصة معيدي 
 المكتسبة  

137,914 - 137,914 94,750 - 94,750 

ت  مطالبات تحالتأمين من الحصة معيدي 
 التسوية  

45,581 - 45,581 88,169 - 88,169 

البات  ين من المطحصة معيدي التأم
 متكبدة غير المبلغ عنهاال

112,881 - 112,881 135,637 - 135,637 

 5,699 - 5,699 6,444 - 6,444 ق مؤجلة تكاليف إقتناء وثائ 
 384,755 224,596 160,159 190,948 190,721 227 تستثماراإ

 4,700 4,700 - 33,493 33,493 - تأمينال عمليات  من مستحقة لغمبا
جودات  دماً ومومصاريف مدفوعة مق

 أخرى  
36,685 1,071 37,756 45,823 1,378 47,201 

 1,902 - 1,902 7,008 - 7,008 ي تلكات ومعدات، صافمم
 78,400 78,400 - 78,400 78,400 - الشهرة 

 73,500 73,500 - 60,000 60,000 - وديعة نظامية 

 2,635 2,635 - 3,824 3,824 - امية عائد إستثمار الوديعة النظ

 788,887 408,963 1,197,850 790,352 386,265 1,176,617 

) (33,493) - داخلة ف العمليات المت ناقصا: حذ  9333,4 ) - (4,700)  (4,700)  

 1,171,917 381,565 790,352 1,164,357 375,470 788,887 مالي الموجودات إج
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 ة )تتمة( ضافي. معلومات ا29

 تمة( لمالي )تأ(  قائمة المركز ا

 م 2018سمبر دي  31 م2019ديسمبر   31 

 
عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

 االجمالي 
عمليات 

 أمينالت 
 عمليات

 ساهمينالم
 االجمالي 

  سعودي ألف لاير 

       المطلوبات 

 19,361 - 19,361 13,419 - 13,419  ة الوثائق مطالبات حمل
 55,813 560 55,253 67,454 497 66,957 ستحقة ومطلوبات أخرىم  مصاريف

 122,227 - 122,227 178,413 - 178,413 نة لمعيدي التأمينذمم دائ 
 141,051 - 141,051 163,093 - 163,093 ةر مكتسب مين غي أقساط تأ

 19,295 - 19,295 27,769 - 27,769 تسبةمين غير مكتأ عموالت إعادة 
 111,586 - 111,586 66,652 - 66,652 تسوية المطالبات تحت 

 209,481 - 209,481 162,673 - 162,673 مبلغ عنهامطالبات متكبدة غير ال
416,45 18,760 - 18,760 نتأمي إحتياطي عجز أقساط   - 16,454 

 36,539 - 36,539 9,604 - 9,604 حتياطيات فنية أخرى إ
 4,700 - 4,700 33,493 - 33,493 التأمين ملياتع إلى  مستحقة مبالغ
 270 270 - 270 270 - عالقة  ذات  هات ج إلى حقمست 

 18,018 - 18,018 9,475 - 9,475 ة خدم مخصص مكافأة نهاية ال
 36,037 - 36,037 37,053 - 37,053 مينالتأعمليات ائض ف

دلة  القيمة العا ة إحتياطي خسار
 لإلستثمارات

15 - 15 (86) - (86) 

 22,488 22,488 - 28,936 28,936 - لدخل ة وضريبة االزكا
عة النظامية المستحق  عائد إستثمار الودي 

    لساما
- 3,824 3,824 - 2,635 2,635 

 787,376 33,527 820,903 789,916 25,953 815,869 

 (4,700) - (4,700) (33,493) - (33,493) لمتداخلة حذف العمليات ا  ناقصا:

 811,169 25,953 785,216 787,410 33,527 753,883 وبات إجمالي المطل

       
       وق المساهمين حق

0.00040 400.000 - رأس المال   - 400.000 400.000 
1.9443 31.944 - امية لنظوديعة اال  - 31.944 31.944 

 (71,684) (71,684) - (64,145) (64,145) - ائر متراكمة خس
مة العادلة  إحتياطي خسارة القي 

 اراتلإلستثم
- 7,637 7,637 - 52 52 

 360,312 360,312 - 375,436 375,436 - كية حقوق الملإجمالي 

اية  افأة نهمك إلتزام طي إعادة قياس حتياإ
 التأمينمليات المتعلقة بع دمة الخ

1,511 - 1,511 436 - 436 

 360,748 360,312 436 376,947 375,436 1,511 لكية ق المحقو جمالي إ

 1,171,917 386,265 785,652 1,164,357 408,963 785,652 وبات و حقوق الملكية مالي المطلإج

 22,096   23,496   دات والتعه اإللتزامات
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 علومات اضافية )تتمة( .م29

 قائمة الدخل   ( أ

 
ديسمبر   31ة المنتهية في للسن   

 
عمليات  

 مين التأ
عمليات  
 ين المساهم

م  2019
 األجمالي 

ليات عم
 التأمين

مليات ع
 المساهمين

م 2018
 الي األجم

ف لاير سعودي أل   

       إليرادات ا
       كتتبةالتأمين الم إجمالي أقساط 

 391,968 - 391,968 420,292 - 420,292 مباشر

 420,292 - 420,292 391,968 - 391,968 
       سندة: المعادة التامين اط إأقس

 (12,271) - (12,271) ( 21,537) - ( 21,537) محلي
 (273,445) - (273,445) ( 341,103) - ( 341,103) دولي 

 (362,640 ) - (362,640 ) (285,716) - (285,716) 
       مصاريف فائض الخسارة 

 (270) - (270) ( 360) - ( 360) محلي
 (2,383) - (2,383) ( 3,014) - ( 3,014) دولي 

 (3,374 ) - (3,374 ) (2,653) - (2,653) 

       
 103,599 - 103,599 54,278 - 54,278 اط التامين المكتتبة افي أقسص

تامين غير  قساط الالتغير في أ
 المكتسبة، صافي 

21,122 - 21,122 19,282 - 19,282 

 122,881 - 122,881 75,400 - 75,400 التامين المكتسبة  صافي أقساط 
 49,640 - 49,640 41,233 - 41,233 لة إعادة تأمين مكتسبةعمو

 172,521 - 172,521 116,633 - 116,633 إجمالي اإليرادات 

       
       مصروفات اإلكتتاب كاليف وت

,228153 إجمالي المطالبات المدفوعة   - 153,228 ,946212  - 212,946 
دي التأمين من ي حصة مع

 المدفوعة لبات المطا
(92,990) - (92,990) (138,035) - (138,035) 

 74,911 - 74,911 60,238 - 60,238 ت  المطالباصافي  
ية  ت التسوالتغير في المطالبات تح 

 صافي   و إحتياطيات فنية أخرى،
(2,346) - (2,346) (10,126) - (10,126) 

  متكبدة غيرطالبات الالتغير في الم 
 ها، صافيالمبلغ عن 

(24,053) - (24,053) (5,272) - (5,272) 

 59,513 - 59,513 33,839 - 33,839 لمتكبدة صافي المطالبات ا
 12,888 - 12,888 2,306 - 2,306 جز أقساط التامينحتياطي عا

 29,615 - 29,615 ( 26,935) - ( 26,935) ات فنية أخرى احتياطي 
 13,885 - 13,885 9,868 - 9,868 تأمين ثائق قتناء وا تكاليف

 3,278 - 3,278 2,549 - 2,549  اكتتاب أخرى  اريفمص
فات  ليف ومصروإجمالي تكا 
 اإلكتتاب 

21,627 - 21,627 119,179 - 119,179 

       
 53,342 - 53,342 95,006 - 95,006 صافي دخل اإلكتتاب 
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 تمة( )ت  .معلومات اضافية29

 )تتمة( دخل ب( قائمة ال 

بر ديسم  31ية في للسنة المنته   

 
عمليات  
 التأمين 

عمليات  
 همين المسا

 م  2019
 األجمالي 

عمليات 
 لتأمينا

عمليات 
 اهمينالمس

 م 2018
 األجمالي 

 لاير سعودي ألف  

يل  إيرادات / )مصروفات( تشغ
 أخرى

      

 (113,847) (2,207) (111,640) ( 101,470) ( 1,220) ( 100,250) وفات عمومية وإدارية مصر
 (11,080) - (11,080) 2,745 - 2,745 ا يون مشكوك فيهمخصص د

 (1,225) (1,225) - ( 883) ( 883) - دارة مكافأة مجلس اال
 10 10 - 308 308 - دخل التوزيعات 

فظ بها حتى  اء استثمارات محت اطف
 تاريخ اإلستحقاق 

111 
175 

286 204 
188 

392 

 11,477 6,921 4,556 10,707 6,260 4,447 لى اإلستثمارات ولة ععمدخل 
محققة من   )خسارة(   / ربح

 االستثمار
4,346 

1,757 
6,103 (511) 

(2,431) 
(2,942) 

 3,701 - 3,701 3,753 - 3,753 رى رادات اخاي 
  دات إيرا  /   ()مصروفات  إجمالي 

 (113,514) 1,256 (114,770) (78,451) 6,397 (84,848) تشغيل أخرى 

       
من   )العجز(   /ائض  الف   يصاف
 (60,172) 1,256 (61,428) 16,555 6,397 10,158 ليات التأمين  عم

ساهمين للعجز /  ستيعاب المإ
 - (61,428) 61,428 - 9,142 (9,142) للمساهمين( المحول  الفائض)

عد  عمليات التأمين ب صافي ناتج 
 يناهمى المسإلالمحول   استيعاب

 (60,172) (60,172) - 16,555 15,539 1,016 قبل الزكاه وضريبة الدخل 

       

 (3,900) (3,900) - ( 7,900) ( 7,900) - اه خالل السنة الزك

 (100) (100) - ( 100) ( 100) - السنة  خاللضريبة الدخل 

 - (,0008 )  (,0008 )  - (,0004)  (,0004)  

(64,172) - 8,555 7,539 1,016 نة للس الخسارة( ) صافي الدخل /   (64,172)  

       
لواحد  ( للسهم ا رةسااألرباح / )الخ 

       ( )باللاير السعودي لكل سهم 
األسهم   المتوسط المرجح لعدد 

.00040  - الف( مة )باآلالعادية القائ   -  00040.  

هم  الخسارة األساسية والمخفضة للس
المعدل   – (السعودي  لایربالالواحد )

– 2018 -  0.19 -  (1.60( 
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 )تتمة( . معلومات اضافية  29

 الدخل الشامل  قائمة 

 
ديسمبر 31 سنة المنتهية فيلل   

 
مليات  ع

 التأمين

عمليات  

 المساهمين 

م 2019

 جماليال 

مليات  ع

 التأمين

عمليات  

 المساهمين

 م2018

 األجمالي  

 لاير سعودي ألف  

 (60,172) (60,172) - 8,555 7,539 1,016 ة  سنلل   خلالد /)الخسارة(  صافي

 - - - - - - ر خاأل  الشامل دخلال /)الخسارة(  

الحقا الى  ة تصنيفهاعاد إ لن يتمبنود 
 ة حقفي الفترات الالقائمة الدخل 

      

مكافأة نهاية   الربح اإلكتواري من إلتزام
   الخدمة

1,075 - 1,075 436 - 436 

يفها الحقا  عادة تصنإ ميمكن ان  يتبنود 
 الفترات الالحقة فيالدخل الى قائمة 

      

       حة للبيع: أستثمارات متا

 746 935 (189) 9,134 7,896 1,238 ة القيمة العادل صافي التغير في -

 2,942 2,431 511 (1,448) (311) (1,137) غ المحولة الى قائمة الدخل المبال صافي-

 (60,048) (60,806) 758 17,316 15,124 2,192 ة الشامل للسن (رة)الخسا / الدخلإجمالي 
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 ية )تتمة( اضاف . معلومات29

 النقدية    قائمة التدفقات

 للسنة المنتهية في 31  ديسمبر  

 
  عمليات
 التأمين 

عمليات  
 المساهمين 

م  9201
 الي األجم

عمليات 
 نالتأمي 

عمليات 
 المساهمين

م 8012
 األجمالي 

  سعودي ألف لاير 

       غيلية نقدية من األنشطة التشال التدفقات

 (60,172) (60,172) - 16,555 15,539 1,016 للسنة    )خسارة(  /  دخل  صافي

       

       نقدية: بنود غير الديالت للالتع

 1,328 - 1,328 2,095 - 2,095 إستهالكات الممتلكات والمعدات 

 - - - ( 71) - ( 71) ممتلكات والمعدات ال يعب  أرباح

 10,976 - 10,976 ( 2,745) - ( 2,745) تحصيلها  مخصص ديون مشكوك في /  رد( )

 2,941 2,430 511 ( 6,103) (1,757) (4,346) محققة من االستثمارات  خسارة /  ( باحأر)

يخ ارات محتفظ بها حتى تاراطفاء استثم
 اإلستحقاق 

(111) (175) (286 ) (205) (188) (393) 

 2,426 (57,930) 2,426 5,650 - 5,650 مخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 1,488 13,607 15,095 15,036 (57,930) (42,894) 
       تشغيلية التغيرات في الموجودات والمطلوبات ال

 72,909 - 72,909 (29,971) - (29,971) عيدي التأمينأقساط تأمين وذمم مدينة لم

 110,042 - 110,042 (43,164) - (43,164) ين من األقساط غير المكتسبة  التأمحصة معيدي 

حت  التأمين من المطالبات ت عيدي حصة م
 42,588   التسوية

- 
42,588 

1,215 - 1,215 

المتكبدة غير المطالبات   من التأمين حصة معيدي
 22,756 غ عنهاالمبل

- 
22,756 

66,884 - 66,884 

 4,602 - 4,602 (745) - (745) مؤجلة ليف إقتناء وثائق تكا

 6,714 (107) 6,821 9,445 307 9,138 أخرى  مدفوعة مقدماً وموجودات فمصاري 

 (1,187) (1,187) - (1,189) (1,189) - حقة على وديعة نظامية عموالت مست 

 12,888 - 12,888 2,306 - 2,306 نإحتياطي عجز أقساط تأمي 

 29,614 - 29,614 (26,935) - (26,935) ى نية أخرإحتياطيات ف

 10,184 - 10,184 (5,942) - (5,942) ائق وذمم دائنةة الوث مطالبات حمل

 (41,549) ( 57) (41,492) 11,641 ( 63) 11,704 ت أخرىومطلوبا مصاريف مستحقة 

 (55,918) - (55,918) 56,186 - 56,186 ئنة لمعيدي التأمينذمم دا

 (129,323) - (129,323) 22,042 - 22,042 بةير مكتسأقساط تأمين غ

 (12,165) - (12,165) 8,474 - 8,474 عادة تأمين غير مكتسبةت إعموال

 (11,341) - (11,341) (44,934) - (44,934) ت التسوية تح  مطالبات

 (72,157) - (72,157) (46,808) - (46,808) دة غير المبلغ عنهالبات متكب مطا

 1,187 1,187 - 1,189 1,189 -   نظامية المستحق لسامالديعة امار الوعائد إستث 

 41,756 - 41,756 28,793 - 28,793 ت المساهمينمستحق لعمليا

 (41,756) (41,756) - (28,793) (28,793) - لعمليات التأمين  مستحق

 6,976 (14,942) (7,966) 49,555 (99,850) (50,295) 

 (4,648) - (4,648) ( 13,118) - (13,118) لمدفوعة امكافأة نهاية الخدمة 

,1) (1,522) - وضريبة الدخل المدفوعة  الزكاة 225 ) - (5,220) (5,220) 

  الناتج من /مستخدم في(  )النقد ي الصاف
 األنشطة التشغيلية 

(6,142) (16,494) (22,636) 44,907 (105,070) (60,163) 
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 . معلومات اضافية )تتمة( 29

 قدية )تتمة( ات النق قائمة التدف

 للسنة المنتهية في 31  ديسمبر  

 
عمليات  

 مين التأ
عمليات  

 همين المسا
م  9201

 األجمالي 
ت عمليا
 ينالتأم

عمليات 
 مينالمساه

م 8201
 األجمالي 

 عودي ألف لاير س 

       طة اإلستثمارية تدفقات النقدية من األنشال

 - - - (23,496) - ( 23,496) جل ودائع أل
 - - - (43,576) (23,576) (20,000) رات امإستث  شراء

 11,463 11,283 180 251,458 66,968 184,490 إستثمارات المتحصل من بيع
 (563) - (563) (7,201) - (7,201) افات ممتلكات ومعدات اض

 - - - 71  71 ممتلكات ومعدات د ااستبعمتحصل من ال
  ( المستخدم فيالناتج من / )د صافي النق
 10,900 11,283 (383) 177,256 43,392 133,864 ية ثمارإلستاألنشطة ا

       تمويلية طة النشالنقدية من األالتدفقات 

 - - - 13,500 13,500 - نظامية تخفيض الوديعة ال

 - - - 13,500 13,500 - لتمويلية األنشطة امن الناتج  صافي النقد 

 (49,263) (93,787) 44,524 168,120 40,398 127,722 في النقد و ما في حكمه في التغيرصا
 138,796 94,843 43,953 89,533 1,056 88,477 رةوما في حكمه، بداية الفت  النقد

 89,533 1,056 88,477 257,653 41,454 216,199 وما في حكمه، نهاية الفترة النقد  

       معلومات غير نقدية: 
تغير في القيمة العادلة  صافي ال

697 654 322 9,134 7,896 1,238 بيعمتاحة للت اللألستثمارا  

 

 الشهرة – 30

ليــات مائع"( وبناًء عليها استحوذت الشركة علــى عبالبحرين )"ال –. أيه للتأمين ة مع يو. سيركة في اتفاقيدخلت الش

يــون مل 656.95بمبلــغ إجمــالي مقــداره  2008يســمبر د 31مين البائع في المملكة العربية الســعودية اعتبــاراً مــن تأ

ؤسســة النقــد العربــي لــة مــن قبــل ماعتمــاد المعاممليون ريـال سعودي. تم  78.4هرة مقداره يـال سعودي ومبلغ شر

وبعــد الحصــول علــى الموافقــة  2008عام لكامل بعد دفعة با لمؤسسة"(. مبلغ الشهرة المستحق للبائع تماالسعودي )" 

 .مؤسسة النقد العربي السعودي المحددة من
 

لنقــد التــي ت المحققة لداد من الوحدادير المبلغ القابل لالسترلقيمة يتطلب تقض الشهرة النخفاض اى تعرمد إن تحديد

تســاب القيمــة قيــد االســتعمال باســتخدام توقعــات إلــى اح م تحديد المبلغ القابــل لالســترداد اســتناداً تتتعلق بها الشهرة. 

. إن معــدل النمــو مدة خمس سنوات اإلدارة التي تغطي مجلس قبلدية من الموازنات المالية المعتمدة من قالتدفقات الن

. إن معدل النمو السنوي (٪ 35.3 :2019 )٪23.8: 2020 اط التأمين في عامإلجمالي أقسفي الميزانية المرصود 

إلــى  ٪10( في حــدود 2024 -2021لقادمة )اي الميزانية إلجمالي أقساط التأمين خالل السنوات األربع مرصود فلا

لمحققــة للنقــد ن الوحــدات اقات النقدية ممستخدم يشير إلى أن التدفمعدل النمو ال (. إن٪11إلى  10٪: 2018) 11٪

 ٪10قعــات التــدفقات النقديــة هــو طبــق لتوم(. ومعدل الخصم ال٪4.24: 2018) ٪4.24كون تبعد خمس سنوات س

(2018 :10٪.) 

 ة لالسترداد.من القيمة القابل هي أقلة تائج التقييم أن القيمة الدفترية للشهرن لقد اتضح من
 
 بالنسبة لالفتراضات التالية:ثر حساسية تعمال هي األكن احتساب القيمة قيد االسإ

 
 معدل نمو أقساط التأمين •

 معدالت الخصم •

 قعتوالمستخدمة في استقراء التدفقات النقدية ما بعد فترة ال وت النممعدال •
 

االفتراضــات معقوال محتمال في أي مــن  دم توافر تغيراً اإلدارة تعتقد بع ل، فإنماأما بخصوص تقييم القيمة قيد االستع

 .المالي زالمركخ لقيمة القابلة لالسترداد بشكل كبيرفي تاريبب في تجاوز القيمة الدفترية االه قد تتسأع

 



 عاونيين التمدة للتأالشركة المتح
   ) شركة مساهمة سعودية ( 

 )تتمة(   م الماليةحول القوائ إيضاحات
 م 2019 رديسمب 31للسنة المنتهية في 

66 

 

 إدارة المخاطـر   - 31
 

 حوكمة المخاطر

ة المقــررة والتــي لوســائل الرقابيــ اسات واإلجراءات وان السيم وكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعةح تتمثل

ب بها تركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تي الحالي للهيكل التنظيمتستخدم ا

دارة. إلارة وقبــول المخــاطر والمعتمــدة مــن مجلــس اإدلمعروفة والتي تتوافق مــع الخطــة اإلســتراتيجية المتعلقــة بــ او

ميــة، ومخــاطر االئتمــان لبــات النظامتعلقــة بالمتطادة التــأمين، والمخــاطر الر التــأمين، وإعــ تتعــرض الشــركة لمخــاط

 السوق.والعملة األجنبية وأسعار العمولة ومخاطر  والسيولة
 

  هيكل إدارة المخاطر
 كة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.شرتم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل ال

 
 

 دارة لس اإلمج

يات التوجيهات واعتماد اإلستراتيج قوم بتقديمالمخاطر حيث يلعليا المسؤولة عن حوكمة ارة هو الجهة اإن مجلس اإلد

 ركة.والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للش
 
 دارة العلياإلا

 حددة مسبقاً مــن قبــلياسة مس من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمنة اإلدارة العليا مسئولة عن العمليات اليومي

 بول المخاطر.الشركة بشأن ق
 

  اخليةمراجعة الدجعة وإدارة اللجنة المرا
عة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفايــة جة المراة المخاطر داخل الشركة سنوياً من قبل إداريتم مراجعة عمليات إدار

لتقــويم مــع اإلدارة كافة عمليات ا لداخلية ببحث نتائجاجعة امراللتزام بهذه اإلجراءات. تقوم إدارة الا اإلجراءات ومن

 راجعة.والتوصيات مباشرة إلى لجنة المبالنتائج  وتقديم تقرير العليا
 

اليــة بمــا م الية للشركة هو حماية الشركة من احداث تعيق تحقيق اهدافمخاطر الإن الهدف الرئيسي الطار إدارة الم

 في ذلك عدم استغالل الفرص.
 
 تها:خفيف من حدل اإلدارة للتركة والطرق المتبعة من قبتي تواجهها الشملخصاً بالمخاطر الا يلي يمف

 
  إدارة مخاطر التأمين 

وع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن قوحتمال بإن المخاطر بموجب عقد تأمين تمثل المخاطرإ

 لي ال يمكن التنبؤ به.عشوائي وبالتا  ين ، فإن هذا الخطرالتأم قد, وبحكم طبيعة عالناتجة عن ذلك الحادث بةالمطال

ي تزيد  تفوعة اللعقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدتي تواجهها الشركة بموجب هذه الرئيسية المثل المخاطر اتت

عة أكثر من تلك  المدفوة لتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعليك عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين.  ويخضع ذل

الخسائر  ات المخاطر وذلك بتوزيع مخاطر تتحسن تغيرطويلة األجل. طورات الالحقة للمطالبات قدرة أصال والتالم

ً تكون أقل تأثراً بالتغيرات في أي جليث أن اعلى محفظة كبرى من عقود التأمين ح من   زءمحافظ األكثر تنوعا

 المحفظة واألحداث غير المتوقعة.
 

يــذ عمليــات الحيات تنفوأيضــاً وضــوح صــ وعمليــات التــأمين وحــدودها علقة باألقساط ات واإلجراءات المتالسياسن إ

عقود التــأمين وإعــادة التــأمين وغيرهــا  رن اختيام بشكل دقيق االشخاص المخولين المسؤولين عالتأمين هي التي تنظ

لمي فــي الســوق العــا تم مراقبــة التطــوراتكما تــ  رييتم التأكد من تطبيق هذه النظم بشكل دو. من الظروف المحيطة

تها إلى أسس وقواعــد تحكــم عمليــات التفاعل مع هذه التطورات وترجمألمر، يتم إذا ما تطلب اواالقليمي والمحلي. و

 التأمين.
 

 تحويــل هــذه المخــاطر إلــى أطــراف ثالثــة مــن فيس مراقبة المخاطر الرئيسي بالنسبة لمخاطر التأمين يكمن اإن مقي

 ادة التأمين. الل إعخ
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 مة()تتر التأمين إدارة مخاط

 

لخطوط االعمــال. يــتم ا ة تبعتلفأساس نسبي وغير نسبي مع حدود احتجاز مخة بعملية إعادة التأمين المسنديتم وضع 

 إعادة تأمين منفرد. عقدد أو ون الشركة معتمدة على معيد تأمين منفركتنويع عقود إعادة التأمين بحيث ال ت
 
إال أن هــذا ال يعفــي  ين،كة لديها ترتيبات إعادة تأمغم من أن الشرلتأمين. وبالرة التأمين إلدارة مخاطر استخدم إعادت

لنســبة إلعــادة التــأمين ائيسي وبذلك فإن التعرض لمخــاطر االعتمــاد ال يــزال قائمــا بر كمؤمنها الشركة من مسؤوليت

 التــأمين هــذه. ترتيبــات إعــادةى الوفاء بمسؤولياته ضــمن ير قادر علون عنده معيد التأمين غيك الذي المسند إلى الحد

تأمين ذوي تقييم جيد يتم مراقبتــه ي معيد مع ان هذه بالدخول في ترتيبات إعادة تأمينئتمتقلل الشركة من مخاطرة اإل

بــل إبــرام المالية ق ي وذلك بمراجعة مالءتهمسنوبشكل يم السمعة االئتمانية لمعيدي التأمين يعلى اساس دوري. يتم تق

التأمين التي تم تسليمها ولم تــتم ات ن خالل رصد المخصصات لمطالبر االحتياطي مم مراقبة مخاطأي عقد معهم. تت

 إذا دعت الحاجة لذلك. -تظم وبتعديل هذا المخصص منبشكل ها تسويت
 

 توارية()المراجعة اإلك مطالباتال اطياتخبير التأمين المستقل للمطالبات واحتي مراجعة

راجعــة الدوريــة لنمــاذج للمخدام خبير في شؤون التــأمين م الشركة باستر التأمين تقوأجل التخفيف من حدة مخاط من

 .تاريخ المركز المالي في المتوقعة وكذلك التحقق من كفاية احتياطيات المطالباتت طالباالممطالبات الشركة و
 

 ئيسيةاالفتراضات الر

ويــتم تحديــد الخســارة قــدرة للشــركة، النهائيــة الم لتقديرات هو نسبة الخســارةيكمن في ا االفتراض األساسي الذي إن

 االمكان. دربق( نأميخبير الت) األساليب اإلكتواريةاستخدام ة بالنهائي

 

 الحساسيات

ة ت تحــت التســوية ناقصــا حصــ لبــاالمطالمطالبات بموجب عقود التأمين )اجمالي اتعتقد الشركة أن المطلوبات نتيجة 

كــدة وأن المــدفوعات مؤ يــة، إال أن هــذه المبــالغ غيــراية السنة كافلتسوية( في نهتأمين من المطالبات تحت امعيدي ال

ين حساســة لعــدد مــن مالمطالبــات المســجلة فــي القــوائم الماليــة. إن مطلوبــات التــأت تزامــاال الفعليــة قــد تختلــف عــن

المتكبــدة فــي المطالبــات لوبــات المطالبــات والتغيــر تغير في مطخسارة للسنة بالنسبة للال ساسيةاالفتراضات. تستند ح

يــادة / نقــص فــي ز ٪15و ويةة / نقــص فــي احتيــاطي المطالبــات تحــت التســ يادز ٪10المبلغ عنها على أساس غير 

 هو موضح أدناه: المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما
 

 2019 
 ي ألف ريـال سعود

 2018 

 ألف ريـال سعودي 

  %10تأثير  ينتحت التسوية لمعيدي التأمالمطالبات صافي 

 زيادة 

  %10تأثير  

 نقص 

 ٪10تأثير  

 زيادة

 ٪10ير تأث  

 نقص

        

 (2,107 )  2,107  (2,342)  2,342 

 

 2019 
 ألف ريـال سعودي 

 2018 

 ألف ريـال سعودي 

 معيـديلحتياطي مطالبـات متكبـدة لـم يبلـغ عنهـا ا

 تأمينال

  %15تأثير 

 زيادة 

  %15تأثير  

 نقص 

 ٪15تأثير  

 زيادة

 ٪15أثير ت  

 نقص

        

 (7,469 )  7,469  (11,077)  11,077 

 13,419  (13,419)  9,576  ( 9,576) المجموع
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  غهاتكرار المطالبات ومبال
طر كة بشــكل رئيســي بتغطيــة مخــاتقــوم الشــرث حيــ العديــد مــن العوامــل. ها ببالغيمكن أن يتأثر تكرار المطالبات وم

قــود عليــات كعمالعامــة، والتــأمين البحــري. تعتبــر هــذه ال دثات، والحريق، والسطو، والحــواطبي، والمركبالتأمين ال

أنه أن مــن شــ هــذا بــات وتســويتها خــالل فتــرة زمنيــة قصــيرة. وتأمين قصيرة األجل ألنه يتم عادةً اإلبالغ عن المطال

 التأمين. يل من مخاطريساعد في التقل
 

  الحريق والسطو
 رالمخــاطن الرئيسي في األضرار من الحريق وغيرهــا مــ  طرد الحرائق والسطو، يتمثل الخود التأمين ضبالنسبة لعق

ه. تعتبــر من لــ المــؤساس التعويض مع القيم المناســبة لمصــلحة الناجمة المتعلقة بها، بالرجوع إلى قيمة االستبدال أو أ

ل مــن عمــ ليات التي تــؤدي إلــى إعاقــة الللبدء بالعم لوقت المستغرقيم الممتلكات المتضررة وابناء أو ترمتكلفة إعادة 

يــتم تغطيتهــا لبات. وفيما يتعلق بتراكم الضمانات المتعلقــة بالممتلكــات اى المطتوالعوامل الرئيسية التي تؤثر على مس

 .نسبيةن التأميمن خالل إتفاقيات إعادة ال
 

  المركبات
الجسدية وتبديل أو  اتات المتعلقة بالوفاة واإلصابة في المطالبمخاطر الرئيسين على المركبات، تتمثل النسبة للتأميبال

ســيارات والــذي يمثــل ى المركبات المؤمنة. لدى الشركة تركيــز فــي التــأمين علــى اللضافة إإ إصالح ممتلكات الغير

 ألقساط التأمين.لي اإجمامن (30٪:  2018)٪ 10

ن أهــم مــ  ودرجــة االضــرار فــي الممتلكــات ات واالصــاباتيتعلق بالوفيــ  التي تقررها المحاكم فيماالتعويضات  يعتبر

تضــرر  ى الشركة تغطية إعادة تأمين عن أخطار الخسائر الناتجة عــندبات. لالالعوامل التي تؤثر على مستوى المط

 أكثر من مركبة في حادث واحد.
 
  ث العملعامة والتعويض عن حوادث الحوادال
ية، وتعويضــات العمــال، خصــ ل فقدان المــال، والحــوادث الشى الحوادث مثمن التأمين علم اإلكتتاب لفئات متنوعة يت

ضــات المحتملــة التــي قــد والتعويضات المهنية. إن حجــم الخســائر أو األضــرار والتعوي ،الغير ضدوالسفر، والتأمين 

 المطالبات. ثر في مستوىوامل الرئيسية التي تؤالع ي منتقررها المحاكم ه
 

  البحري
نفســها ة تلف البضاعة المــؤمن عليهــا أو تلــف الســفينو ي التأمين البحري هو فقدان أئيسي للخطر فبر العنصر الريعت

أو  ســارةســارة الكليــة أو الجزئيــة.  إن مقــدار الخسبب الحوادث المختلفة مما يؤدى إلى مطالبــات تعــويض عــن الخب

نطــاق المملكــة العربيــة  ى المخاطر فيتم التأمين علر على مستوى المطالبات. يسي الذي يؤثالضرر هو العامل الرئي

 خالل اإلتفاقيات النسبية. مين منتأة. يتم إجراء ترتيبات مع شركات إعادة الديالسعو
 

 تركيز مخاطر التأمين  

ين متعــددة . لمخــاطر تــأم ة يمكــن أن تعــرض الشــركةنفــرددث مالشركة عقد يغطي المخاطر بالنسبة لحــوا ليس لدى

وي علــى دعــاوي قضــائية. لــيس لــدى نطــ ف لمواجهــة المخــاطر التــي قــد تن على نحو كابإعادة التأميقامت الشركة 

واحــدة مــن تــاريخ اإلبــالغ  ةســن كبيرة لم يتم التوصل إلى مبالغها أو توقيت دفعهــا فــي غضــون طالباتم الشركة أي

 عنها.
 
 طبين التأميال

مــن حيــث نــوع المخــاطر طر بشــكل جيــد ان تنــوع المخــاالطبي الخاصة بالشركة لضمية التأمين تم تصميم إستراتيج

خالل تنوع القطاعات والمنــاطق الجغرافيــة وذلــك  نكبير مل زايا المؤمن عليها. ويمكن تحقيق ذلك بشكلمومستوى ا

ت الفعلية وسعر المنــتج ية للمطالباية والمراجعة االعتيادلحالية اأن األسعار تأخذ باالعتبار الظروف الصحللتأكد من 

 ة المطالبات. صيلية لمتابعإلجراءات التفوا
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 مخاطـر )تتمة( رة الإدا - 31

 )تتمة( التأمين الطبي

 

 ربلية غيــ مطالبات وذلك لتغطيــة المخــاطر المســتقلل لشركة باتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة والنشطةوم اتق كما

ً المتوقعة التي يمكن أن ت  من الخسائر المتعلقــة بــأي عادة تأمين للحدلشركة تغطية إ على الشركة. يوجد لدى اؤثر سلبا

 بة فردية.مطال
 

  اميةلنظبات االمخاطر المتعلقة بالمتطل
فقــط  األنظمــةكــة العربيــة الســعودية. ال تتطلــب هــذه مملتخضــع عمليــات الشــركة لمتطلبــات األنظمــة المحليــة فــي ال

مــال لتقليــل مخــاطر ثل كفايــة رأس البعض القيود م النشاطات فحسب، بل وتفرض ومراقبة الحصول على الموافقات

 ماتها غير المتوقعة عند نشوئها.لتزاد إن سداس من قبل شركات التأمين ولتمكينها ماإلفالالعجز و
 

 إعادة التأمين مخاطر
مــع إلى اتفاقيــات  سياق العملمن مطالبات كبيرة ، تدخل الشركة ، في  اشئالمالي النللخطر من أجل تقليل التعرض 

 .ألغراض إعادة التأمين أطراف أخرى

شــركات إعــادة التــأمين ل بتقييم الوضع المــاليالشركة  معيدي التأمين ، تقوم فالسإلتقليل تعرضها لخسائر كبيرة من 

خصــائص ل أو اقتصــادية مماثلــة تشــغيلية يــة أو أنشــطةمخاطر االئتمــان الناشــئة عــن منــاطق جغراف ومراقبي تركيز

 .معيدي التأمين

نيــة. لجنــة الفالو الشــركة مــديرينمجلس التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي وضعها  معيدياختيار  يتم

 :يمكن تلخيص المعايير على النحو التالي

 أو BBB نالتي ال تقل ع (S&Pمثل) تصنيف المعترف بهاتماني األدنى المقبول من قبل وكاالت الالتصنيف االئ •

 .ما يعادل

 . لتأمين الخاصةشركات إعادة اسمعة  •

 .عالقة العمل القائمة أو السابقة مع معيد التأمين •
 

  اإلئتمان  مخاطر
بد الطرف ة مالية ما، مما يؤدي إلى تكه بشأن أداوفاء بالتزاماتلمخاطر االئتمان في عدم مقدرة طرف ما على ا تتمثل

ى للشركة ن القصوالشركة، فإن مخاطر االئتماالمقتناة من  يةالمالة فئات الموجودات بة لكافاآلخر خسارة مالية. بالنس

 كز المالي.رئمة المتمثل القيمة الدفترية المفصح عنها في قا
 

 ها الشركة:مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لدة لتقليل جراءات المعتمإلفيما يلي بياناً بالسياسات وا
 

الشــركة سياسة  بها وذات سمعة جيدة. وتكمنع جهات معترف م ن فقطمين وإعادة التأميود التأتقوم الشركة بإبرام عق

اقبــة لــذلك ، يــتم مر ةحقق والدراسة من الناحيــة اإلئتمانيــة. إضــافتمعهم للبأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل 

 ونالــدي عــرض الشــركة لمخــاطرتقليــل تمين وإعــادة التــأمين بصــورة مســتمرة للغ المستحقة بموجــب عقــود التــأالمبا

 المعدومة.
 

وســيط، ومراقبــة ول وكيــل علقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكطر المتقوم الشركة بالحد من المخات

 الذمم المدينة تحت التسوية.
 

 المعتمــدة مــن لجنــة تثماريةاالستثمار وذلك طبقاً للسياســة االســ ة للشركة من قبل لجنة إدارة االستثماريتدار المحفظة 

 مار.تثاالس
 

وك تجارية ذات نقط مع بلموجودات المالية األخرى، تقوم الشركة بالتعامل فجة عن اعلق بمخاطر اإلئتمان الناتفيما يت

 ة جيدة.يمركز مالي قوي وسمعة إئتمان
 

 شركة.ي مخاطر إئتمان هامة داخل الجد تركيز فال يو
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 مخاطـر )تتمة( رة الإدا - 31

 )تتمة( خاطر اإلئتمانم

 ائمة المركز المالي:نات ققصى لمخاطر االئتمان لمكوه الحد األح الجدول أدنايوض
 

 2019ديسمبر    31كما في   تأمين ل مليات ا ع   عمليات المساهمين 
  سعودي( ـال ري)ألف   سعودي( ريـال )ألف 

 حكمه فى  انقد وم 216,199  41,454

 استثمارات   227  184,101

 ةدين إعادة تأمين مأقساط تأمين وأرصدة  202,452  -

 في أقساط غير مكتسبة نحصة معيدى التأمي  137,914  -

 مطالبات تحت التسوية مين في أدى الت حصة معي  45,581  -

 طالبات التى لم يتم اإلقرار عنهان من المحصة معيدي التأمي  112,881  

1, 107  خرى عة مقدما وموجودات أ مصاريف مدفو 36,685  

226,626  751,939  
 
 

 

 2018ديسمبر    31كما في   عمليات التأمين  اهمينس عمليات الم 
  دي( سعوريـال  )ألف   سعودي( ريـال  لف )أ

 د وما فى حكمه نق 88,477  1,056

224,596  160, 915    ثماراتاست  

 ة تأمين مدينةأرصدة إعادأقساط تأمين و 169,736  -

 قساط غير مكتسبةأ ين فيحصة معيدى التأم 94,750  -

 معيدى التأمين في مطالبات تحت التسوية  ة حص 88,169  -

 عنهايتم اإلقرار  التى لم  حصة معيدي التأمين من المطالبات 135,637  

 وجودات أخرى مدما ومصاريف مدفوعة مق 45,823  1,378

227,030  782,751  

 

وفقًا للتصــنيف االئتمــاني للشــركة  تصنيف األصول تمان للشركة من خاللاالئ الجدول أدناه معلومات بشأن التعرض لمخاطر يقدم

تقــع خــارج نطــاق درجــة  مكــن. يــتم تصــنيف الموجــودات التــيصــنيف مت لألطراف المقابلة. يعتبر تصنيف االســتثمار هــو أعلــى

 ها.( أو متأخرة عن السداد ولكن ال تنخفض قيمتمار على أنها فئة غير استثمارية )مرضيةاالستث

 
  ي استثمار مستوى   ثماري ير است مستوى غ 

   مينعمليات التأموجودات المالية ال  جيد  تضمحل استحقت ولم   االجمالي 
  عودي( سل ريـا)ألف 

 ا فى حكمه د ومنق 216,199 - - 216,199

 ة تأمين مدينةأرصدة إعادأقساط تأمين و 2,182 132,425 67,845 202,452

 ت التسوية تأمين في مطالبات تحدى الة معي حص 45,581 - - 45,581

112,881  - 112,881 
حصة معيدي التأمين من المطالبات التى لم يتم  

 عنهااإلقرار 
 ودائع الجل  23,496 - - 23,496

 ثماراتاست  227 - - 227

 موجودات أخرى دما ومصاريف مدفوعة مق - 36,685 - 36,685

 2019مبر ديس 31كما في  400,566 169,110 67,845 637,521

     
  استثماريمستوى   ري ثما ير است وى غ مست 

   جيد  تضمحل استحقت ولم   االجمالي
   عودي( سريـال  )ألف 

 د وما فى حكمه نق 88,477 - - 88,477

 أرصدة إعادة تأمين مدينةتأمين و أقساط  2,936 84,082 82,718 169,736

 ت التسوية ات تحة معيدى التأمين في مطالب حص 88,169 - - 88,169

135,637 - - 135,637 
صة معيدي التأمين من المطالبات التى لم يتم  ح

 عنهااإلقرار 
 ثماراتاست  160,159 - - 160,159

 موجودات أخرى دما وعة مقمصاريف مدفو - 45,823 - 45,823

 2018 ديسمبر 31كما في  475,378 129,905 82,718 688,001
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 طر )تتمة( المخا إدارة - 31

 ()تتمةاإلئتمان  اطرمخ
  استثماري مستوى   ثماري ير است مستوى غ 

  المساهمينعمليات موجودات المالية ال  جيد  حل تضم استحقت ولم   االجمالي 
  عودي( سريـال )ألف 

 د وما فى حكمه نق 41,454 - - 41,454

 ثماراتاست  190,721 - - 190,721

711,0  - ,0711  خرى موجودات أ ما ودمصاريف مدفوعة مق - 

 ودائع الجل  60,000 - - 60,000

293,246 - ,0711  2019سمبر دي 31في كما  292,175 

     
  استثماريمستوى   ثماري ير است ستوى غ م 

   جيد  تضمحل استحقت ولم   جمالياال 
   عودي( سيـال  ر)ألف 

 ى حكمه وما ف دنق 1,056 - - 1,056

 ثماراتاست  224,596 - - 224,596

 موجودات أخرى دما ومصاريف مدفوعة مق - 1,378 - 1,378

 جل ودائع ال 73,500 - - 73,500

 2018ديسمبر  31كما في  299,152 1,378 - 300,530

 

 مخاطر السيولة

ت الماليــة. قــد تنــتج رتبطة باألدوال للوفاء بااللتزامات الماألمواخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع مخاطر السيولة هي م

اقبــة متطلبــات الســيولة علــى ته العادلــة. تــتم مرب من قيممخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قري

 لشركة متداولــة ، باســتثناءأصول البية أي التزامات عند نشوئها. جميع أموال سائلة كافية لتضمن اإلدارة توفر أساس شهري وت

ات المالية للشــركة المطلوب لمعدات واألصول غير الملموسة واإليداع القانوني ، وهي غير متداولة بطبيعتها. تتكونالممتلكات وا

ت صــلة التأمين والمبلــغ المســتحق ألطــراف ذا مبلغ المستحق لعملياتأمين المستحقة والمن المطالبات القائمة وأرصدة إعادة الت

شــهًرا  12المالية غير خاضعة للعمولة ومن المتوقع أن يتم تسويتها في غضون  ميع المطلوباتوبعض الخصوم األخرى. إن ج

 ولة.ات طبيعة غير متداثناء مكافآت نهاية الخدمة ، والتي هي ذمركز المالي ، باستبيان ال من تاريخ

 
 

 قاقواريخ االستحت

ى اساس االلتزامات التعاقدية غير لشركة وذلك علخاصة باطلوبات المالية الاق المدناه تواريخ استحقيلخص الجدول أ

 المتوقعة المتبقية:المخصومة 
 

 اإلجمالي 
أقل  ولكن    نة س أكثر من  

 ة واحدة سن   حتى  سنوات   5من  
 

 2019ديسمبر    31كما في  عودي( سريـال )ألف  سعودي( يـال ر)ألف  سعودي( ريـال )ألف 

 ليات التأمين ية لعم المطلوبات المال   
178,413 ,10843  دائنة إلى معيدي التأمين   ذمم 135,305 
 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 66,957 - 66,957
 تحت التسوية مطالبات  24,933 41,719 66,652
 اإلقرار عنها ت لم يتممطالبا 162,673 - 162,673
474,695 84,827 389,868  

 للمساهمين وبات المالية المطل    
 ة ومطلوبات أخرىت مستحقمصروفا  497 - 497

 ية لسامانظامعمولة مستحقة للوديعة ال 3,824 - 3,824
 عالقة  ذات إلى جهة مستحق   - 270 270

4,591 270 4,321  
 إجمالي المطلوبات المالية  394,189 85,097 479,286
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 المخاطر )تتمة(  رةإدا - 31

 تتمة() خ االستحقاقواريت

 

 جمالياإل 
أكثر من سنة ولكن أقل  

 حتى سنة واحدة سنوات  5من  
 

 2018ديسمبر  31كما في  سعودي( ال يـر)ألف  سعودي( ريـال )ألف  ي( سعوديـال ر)ألف 
 المطلوبات المالية لعمليات التأمين   

212 ,227 91  ن التأميعيدي ذمم دائنة لم 102,990 237,
55,253 - 55 , 325  ىبات أخرحقة ومطلومصروفات مست 

 مطالبات تحت التسوية 111,586  111,586
 اإلقرار عنها تمبات لم يمطال 209,481 - 209,481

849 ,547 19,237 479,310  

 يناهمالمالية للمسالمطلوبات    
 ومطلوبات أخرىمستحقة مصروفات  560 - 560

 ة لساماية مستحقة للوديعة النظامعمول 2,635 - 2,635
 جهة ذات عالقة  مستحق إلى - 270 270

3,465 270 3,195  

 ت المالية المطلوباإجمالي  482,505 19,507 502,012

 

 لسيولةمحفظة ا

 ة المخصــومة وأن جميعهــا مســتحقةالنقديــ  بنية على أســاس التــدفقاتي مالمركز الماليوجد مطلوبات بتاريخ قائمة ال 

 اله.عاد وفق األسس المذكورة أالسد
 

 لعمالت االجنبيةمخاطر ا

الصــرف  ة للتغيــرات فــي أســعارمــا نتيجــ  ب قيمــة أداة ماليــةعــن تذبــذتتمثل مخاطر العمالت فــي المخــاطر الناتجــة 

بب ن مخاطر وقوع خســائر جوهريــة بســ دارة بأـال السعودي. تعتقد اإللريية للشركة باجنبي. تتم المعامالت الرئيساأل

 .م الشركة بالتحوط لمخاطر العمالت األجنبيةوبالتالي ال تقوجنبي ضئيلة، ألتقلبات في أسعار الصرف اال
 

  ي عود ريـال س  دوالر أمريكى  اإلجمالي 

 2019ديسمبر    31كما في   عودي( سريـال )ألف  سعودي( ـال ري)ألف  عودي( سريـال )ألف 

 ات عمليات التأمين وجودم   

 نقد وما فى حكمه  213,461 2,738 216,199

 متاحة للبيع استثمارات 227 - 227
 التأمين، صافيذمم تأمين مدينة لمعيدي  202,452 - 202,452
 ط غير مكتسبةفي أقساحصة معيدى التأمين  137,914 - 137,914

 ة سوي حصة معيدى التأمين في مطالبات تحت الت  45,581 - 45,581
 ا وموجودات أخرى مقدم مصاريف مدفوعة 36,685 - 36,685

 أمين التمجموع موجودات عمليات  636,320 2,738 639,058
    
 ين موجودات المساهم   

5441,4  - 45441,  ه نقد وما فى حكم  

 متاحة للبيع استثمارات  135,198 55,523 190,721

 همين سامجموع موجودات الم 176,652 55,523 232,175

 ات وجودالم مجموع   812,972 58,261 871,233
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 إدارة المخاطــــــــر )تتمة( - 31

 مة()تت مخاطر العمالت االجنبية
 

  ريـال سعودي  يكىدوالر أمر  جمالياإل 

 2018مبر  ديس   31ي  كما ف  سعودي( ريـال  لف )أ سعودي( ريـال   )ألف  سعودي( ريـال  )ألف 

 مينت التأموجودات عمليا   

88,476 13,755 74, 172  حكمه نقد وما فى  

 ارات متاحة للبيعاستثم 223 3,671 3,894

 تحقاق تاريخ االسبها حتى ارات محتفظ تثماس - 156,265 156,265

916 ,736 - 916  صافي ن ، ذمم مدينة أقساط تأمي  736,

 يدي التأمين، صافيدينة لمعذمم تأمين م 94,750 - 94,750

88,169 - 88, 691  سبةأقساط غير مكت التأمين في معيدى  حصة  

 دى التأمين في مطالبات تحت التسوية حصة معي  45,823 - 45,823

 وموجودات أخرى   ريف مدفوعة مقدمامصا 74,721 13,755 88,476

 عمليات التأمين مجموع موجودات  473,422 173,691 647,113
    
 ات المساهمينموجود   

 كمه ما فى حونقد   908 148 1,056

26,277 13, 350  متاحة للبيعتثمارات اس  13,242 

 حقاق اريخ االست ى ت استثمارات محتفظ بها حت  102,063 96,256 198,319

522  مجموع موجودات المساهمين 116,213 109,439 652,

872,765 283,130 5589,63  مجموع الموجودات  

 

  ريـال سعودي  دوالر أمريكى  جمالي اإل 

 2019ديسمبر    31كما في   ( يعودسال ريـ)ألف  ودي( سعريـال )ألف  سعودي(  ـالري)ألف 

 مطلوبات عمليات التأمين   
 دي التأمين لمعي  مم دائنةذ 178,413 - 178,413
 ات أخرىمصروفات مستحقة ومطلوب  66,957 - 66,957
 تم اإلقرار عنهامطالبات لم ي  66,652 - 66,652
 ت تحت التسوية امطالب  162,673 - 162,673
 طلوبات عمليات التأميني مإجمال 474,695 - 474,695

    
 ساهمينمطلوبات الم   

 خرىمصروفات مستحقة ومطلوبات أ 497 - 497
 وديعة النظامية لساماقة للمولة مستحع 3,824 - 3,824
 جهة ذات عالقة حق إلى  مست  270 - 270

 مطلوبات المساهمين  مجموع 4,591 - 4,591

 مجموع المطلوبات 479,286 - 479,286
 
 

  ريـال سعودي  أمريكى  دوالر  ماليإلج ا 

 2018ديسمبر    31ما في  ك  سعودي( ريـال  )ألف  سعودي( ريـال  )ألف  سعودي( ريـال  )ألف 

 لوبات عمليات التأمينمط   
 أمين نة لمعيدي الت ذمم دائ  122,227 - 122,227
55,253 - 55, 325  لوبات أخرىمصروفات مستحقة ومط 

 ر عنهايتم اإلقرا لم مطالبات  111,586 - 111,586
 مطالبات تحت التسوية  209,481 - 209,481
498,547 - 498, 754  ات عمليات التأمينوبإجمالي مطل 

    
 مطلوبات المساهمين   

 لوبات أخرىحقة ومطمست  مصروفات 560 - 560
 ة لساماتحقة للوديعة النظامي عمولة مس 2,635 - 2,635

 ة الق مستحق إلى جهة ذات ع 270 - 270

 ت المساهمينجموع مطلوبام 3,465 - 3,465

 اتمجموع المطلوب 502,012 - 502,012
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 رة المخاطر )تتمة( إدا - 31

 سعار العموالتأ مخاطر

ستقبلية ألداة ماليــة مــا نتيجــة التغيــرات فــي ية المدت النقالتدفقات عن تذبذب في القيمة أو ر العموالتنشأ مخاطر أسعا

ت الناتجــة اطر أسعار العمــوالمالية بعمولة عائمة الشركة لمخال ألدوات. تعرض العموالت السائدة في السوقأسعار ا

ة لــ طر عمومن مخا لمخاطر العموالت الناتجة رض الشركةدوات المالية بعمولة ثابتة تعاألالتدفقات النقدية، بينما عن 

 مة العادلة. القي
 

حكمــه والودائــع ألجــل. تقــوم في د وما شأن النقبشأن بعض استثماراتها وب تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت

ســجلة بهــا ي أســعار العمــوالت بــالعمالت المفــ  ت وذلــك بمراقبــة التغيــراتأسعار العمــوال كة بالحد من مخاطرالشر

 االستثمارات.
 

بب التغيــرات المحتملــة عار العمــوالت علــى قائمــة الــدخل الشــامل للمســاهمين بســ اطر أسخأثر م ل أدناهيعكس الجدو

 األخرى ثابتة. عموالت مع بقاء كافة المتغيراتال أسعار عقولة فيالم
 
العموالت على دخــل الشــركة ت المفترضة في أسعار التغيرالمساهمين أثر على قائمة الدخل الشامل لية مثل الحساست

 سمبر:دي 31كما في مالية بعمولة عائمة والمقتناة ال الموجودات المالية والمطلوباتى أساس عل للسنة وذلك
  

 للسنة  األثر على الدخل / )الخسارة( الشاملة
 سعودي( ريـال لف )أ س قاط األسا التغير في ن  

2019 50 787 

2018 50 1,773 

 
 مخاطر أسعار السوق 

ليــة نتيجــة ت النقديــة المســتقبلية ألداة مافقاقلبات القيمــة العادلــة للتــدعلقة بتر المتالمخاط ان مخاطر أسعار السوق هي

ت( ســواء كانــت هــذه العمــالمخــاطر  مخــاطر أســعار الفائــدة أوسعار السوق )بخالف تلك الناشئة عن رات في أللتغي

ؤثرة فــي كافــة أخــرى مــ  عوامل أو بأيةة أو بالجهة المصدرة لها خاصة بهذه األداة الماليعوامل  ت ناتجة عنالتغيرا

 المشابهة المتداولة في السوق. ليةاألدوات الما
 

 ت مجلس اإلدارة.من قبل صندوق متخصص وفقاً لتوجيها ستثماراتتتم إدارة اال
 

 لقيمة العادلة: قيدة بالماليه المالتسلسل الهرمي لألدوات اأدناه الجدول يظهر 
 

 جموعالم 3ى المستو  2المستوى   1توى المس  
        2019ديسمبر  31كما في 

        ارات متاحة للبيع تثماس
        م حقوق ملكية: اسه

722  -  عمليات التأمين   - 722  
 26,516 1,923  19,903  4,690  ليات المساهمينعم

        اسهم ائتمانية:
 164,206 -  103,946  60,260  عمليات المساهمين

  64,950  123,849  1,923 722190,  
 
 

 المجموع 3مستوى ال  2المستوى   1المستوى   
        2018ديسمبر  31كما في 

        متاحة للبيع  استثمارات
        وق ملكية: اسهم حق

 222 -  222  -  مينعمليات التأ
 13,242 1,923  11,319  -  ات المساهمينعملي 

        هم ائتمانية:سا
 3,672 -  -  3,672  ليات التأمينعم

 13,035 -  -  13,035  المساهمين عمليات
  16,707  111,541  1,923 013 , 117  
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 دارة المخاطـر )تتمة(إ - 31

  تمة()ت مخاطر أسعار السوق 
 ند ها فقط ع التغير في سعر يري والتي يتم ادراج أثر  ع التأش عر البي مدرجة مقيدة بالتكلفة أو س  حقوق ملكية غير كة أدوات  لدى الشر 

ل للمساهمين. لم يكن هناك تناقالت ما بين  ل الشام خ يتم قيد التأثير في قائمة الد ها  بيع األداة أو عند انخفا  قيمتها، وعند 
 . 2018و    2019ديسمبر    31  نة المنتهية في خالل الس   الثاني والثالث ألول و المستوى ا 

 مخاطر التشغيل
، عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات    الناتجة غير المباشرة  اشرة أو  الخسارة المب   مخاطر التشغيلية هي مخاطر ال 
ت الشركة ، ومن العوامل خدما   قدمي خارجًيا لدى م  لشركة أو داخل ا إما داخلًيا    ، يا والبنية التحتية الداعمة لعمليات الشركة لتكنولوجا 

عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة بشكل   الناشئة   سيولة مثل تل  ئتمان ، مخاطر السوق وال الخارجية بخالف اال
 تثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة. ارة االسعام لسلوك إد 

ها مع تحقيق ائر المالية والضرر بسمعتلية وذل  لتحقيق التوازن بين الحد من الخس لتشغي في إدارة المخاطر ا ثل هدف الشركة  يتم 
بط على المخاطر التشغيلية على  يذ الضوا ستثماري في توليد عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنف دفها اال ه 

 :  ية التال ضوابط في المجاالت  ه المسؤولية ال عاتق مجلس اإلدارة. تشمل هذ 
 واألدوار والمسؤوليات ؛متطلبات الفصل المناس  بين الواجبات   •
 بة المعامالت ؛ومراق  ات التسوي تطلبات  م  •
 ؛  االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى  •
 الضوابط واإلجراءات ؛  توثيق  •
واإلجراءات لمعالجة المخاطر   الرقابية   ابط الضو   تم مواجهتها وكفايةتشغيلية التي ت متطلبات التقييم الدوري للمخاطر ال  •

 المحددة؛
 ؛ و   قية والتجارية المعايير األخال  •
 سات وإجراءات تخفيف المخاطر سيا  •

 

 اهمين وعمليات التأمين المس اندماج - 32
 

ذه التغييــرات كمــا تــم ســنة الحاليــة, هــ لتتوافــق مــع عــرض ال اتبويبهــ ض أرقام المقارنــة وإعــادة بع نيفإعادة تصتم 

 يسعودي التطلبات مؤسسة النقد العربتتوافق مع مليصها أدناه، كانت بشكل أساسي ختل
ات النقدية بشكل  دفقالت الدخل و قائمة المركز المالي, قائمة  لهذه القوائم المالية، تم عرض 2فصاح في إيضاح ا تم االكم  •

ئمة  سواًء في قا م مالية على مستوى الشركة ككلئ جمعها معًا لتقديم قوا ساهمين التي تمالتأمين وعمليات الممنفصل لعمليات 
 ت النقدية, التدفقا مة خل وقائ الد المركز المالي, قائمة 

صلة في قائمة  ت قد تم اإلبالغ عنها بصورة منفكان تى تأمين الالى" المساهمين و عمليات ال يتم استبعاد المبالغ "المستحقة من/ •
 )أ( (   28اإليضاح المالي )راجع  المركز

ين وعرضها بشكل  ات التأملي ين و عمساهمبين عمليات الم 90/10سبة تم قسمتها بن ئض عمليات التأمين التى كان ي احصة ف •
 )ب((,  28في قائمة الدخل )راجع إيضاح  منفصل, يتم عرضها االن كمصروف  
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 أرقام المقارنة   -33

 .عرض في السنة الحالية وافق مع الالمالية لتت قام السنة السابقة للقوائمف بعد أرتم إعادة تصني

 
 :الزكاه (أ

أساس االعداد نتيجة إلصدار مؤسسة النقد العربي السعودي المنشور  ، فقد تغير 2 رقم وكما ورد في اايضاح 
 .الجديد

األثر التالي على بنود قائمة الدخل ،   ( له3رقم  ما هو مبين في إيضاحمعالجة المحاسبية للزكاه )كير في الفإن التغي
 الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية : 

 م:2018ديسمبر  31في هي المنت السنةفي نهاية 
 المعدل الرصيد اثر التعديل الرصيد قبل التعديل التأثير على القوائم المالية الحساب

 الف ريال سعودي  
 ( 4,000) ( 4,000) - قائمة الدخل  الزكاه

 ( 64,172) ( 4,000) ( 60,172) قائمة الدخل  صافي الدخل للسنة 
 ( 1,60) ( 0,10) ( 1,50) قائمة الدخل  السنة الخسارة للسهم خالل  

 - 4,000 ( 4,000) قائمة التغير في حقوق الملكية الزكاه

 نة اجمالي الدخل الشامل للس
الدخل الشامل وقائمة   قائمة

 التغير في حقوق الملكية
(56,806 ) (4,000 ) (60,086 ) 
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