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 55,,101015( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم تحدة للتأمين التعاوني )"الشركة"الشركة الم
. يقع المركز الرئيسي للشركة في مركز المخمل )الطابق األول والرابع(، شارع األمير سعود م4005 يونيو .هـ الموافق ,114جمادى الثاني  .بتاريخ 

 المملكة العربية السعودية. 41144جدة  ,501الفيصل، حي الخالدية ص.ب 
 

ربيع الثاني  ,4ودية. في إعادة التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة بها في المملكة العربية السعوتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة أعمال التأمين 
( من البنك المركزي السعودي )"ساما"(، وهو صالح 400514/,1الترخيص رقم: )ان ام تي/ (، حصلت الشركة علىم4005 مايو 5هـ )الموافق ,114

 1لسعودية. بدأت الشركة أعمالها في لمزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية ا م4041 يوليو .الموافق  1115ذو الحجة  ,4حاليًا حتى 
 م.,400 يناير

 

فيما يتعلق بطلب الشركة إلغاء رخصة إعادة  البنك المركزي السعوديهـ، تلقت الشركة موافقة 1111جمادى الثاني  15الموافق  م4040فبراير  11في 
 إعادة التأمين. ، لم تقم الشركة بمزاولة أعمالالبنك المركزي السعوديالتأمين. ومن تاريخ موافقة 

 

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

    %0, تحويل إلى عمليات المساهمين
    %10 تحويل إلى عمليات التأمين

 100%    
 

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

افي الفائض ، صالبنك المركزي السعودي، تقترح الشركة توزيع، شريطة موافقة البنك المركزي السعوديالصادرة عن التنفيذية الالئحة من  50وفقًا للمادة رقم 
 وفقًا للمعايير التي حددها مجلس اإلدارة.السنوي لحاملي وثائق التأمين مباشرةً إلى حاملي وثائق التأمين كدفعة واحدة 

 

 أسس اإلعداد .0
 

 االمتثالبيان  (أ)
 

بل الهيئة رى المعتمدة من قأعدت هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخ
  )يُشار إليها بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. للمراجعين والمحاسبينالسعودية 

 

 أسس العرض والقياس (ب)
 

ت منافع والتزاما المتاحة للبيعتم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات 
كز المالي للشركة مة المرالموظفين المحددة التي يتم إثباتها بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. ال يتم عرض قائ

صيرة األجل، ، والودائع قفي حكمهولة: النقد وما باستخدام التصنيف المتداول/ غير المتداول. ومع ذلك، سيتم تصنيف األرصدة التالية بشكل عام على أنها متدا
بالصافي، وحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة وتكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة ومصاريف  - أقساط التأمين وإعادة التأمين المدينةو

 أقساط التأمين غيرصدة معيدي تأمين دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى ومدفوعة مقدماً وموجودات أخرى ومبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين وأر
الزكاة و ى، وعمولة إعادة تأمين غير مكتسبة ومطالبات قائمة ومطالبات متكبدة غير المبلغ عنها واحتياطي عجز أقساط التأمين واحتياطيات فنية أخرالمكتسبة

 لقوائم المالية األخرى على أنها غير متداولة ما لم يذكر خالف ذلك.ضريبة الدخل مستحقة. عموماً يتم تصنيف كافة بنود او
 

ة التنفيذية الصادرة حتقوم الشركة بعرض قائمة المركز المالي على نطاق واسع بحسب ترتيب سيولتها. طبقا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية "الالئ

بدفاتر محاسبية منفصلة لـ "عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". وفقًا لذلك، يتم تسجيل الموجودات "، تحتفظ الشركة البنك المركزي السعوديعن 

كة والموافقة روالمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط. يتم تحديد المصاريف من العمليات المشت

 أعضاء مجلس اإلدارة. تحتفظ الشركة بالحيازة الفعلية لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين.عليها من قبل اإلدارة و

 

الذي تم تقديمه كمعلومات  11تم عرض قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين في االيضاح 

ير الدولية ، وغير المطلوبة بموجب المعايللبنك المركزي السعوديالية تكميلية، ولاللتزام بمتطلبات المبادئ التوجيهية الصادرة بموجب اللوائح التنفيذية م

لوبات واإليرادات ين الموجودات والمطفصاًل واضًحا ب البنك المركزي السعوديللتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. تتطلب اللوائح التنفيذية 

  والمصاريف الخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين.

 

امالت عمليات ج أرصدة ومععند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يتم دم

 مساهمين. إن األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غير المحققة، إن وجدت، يتم حذفها بالكامل أثناء الدمج. إن السياساتالتأمين وعمليات ال

 المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظل الظروف المماثلة.
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 )تتمة( –أسس اإلعداد  .0
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض)ج( 
 

ال السعودي بالري يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة
 إلى أقرب ألف، ما لم يذكر غير ذلك.

 
 

 السنة المالية)د( 
 

 ديسمبر. 11الشركة السنة المالية المنتهية في  تتبع
 

 

 أحكام وتقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة( ـ)ه
 

بات ت والمطلويتطلب إعداد القوائم المالية للشركة استخدام تقديرات وأحكام تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودا
ائم المالية، وكذلك المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف خالل السنة المالية. وبالرغم من أن هذه التقديرات واألحكام مبنية على المحتملة كما في تاريخ القو

 أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة، فإن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقديرات.
 

حكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع أن تكون معقولة يتم تقييم التقديرات واأل
 حسب الظروف.

 

لمطلوبات عن الموجودات وايتطلب إعداد القوائم المالية استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المعلنة في الموجودات والمطلوبات وعن االفصاح 
على أفضل  ألحكام مبينةالمحتملة كما في تاريخ القوائم المالية والمبالغ المعلنة في االيرادات والمصاريف خالل سنة التقرير. بالرغم من أن هذه التقديرات وا

 تلك التقديرات معرفة لإلدارة باألحداث والظروف الحالية فإن النتائج الفعلية  النهائية يمكن أن تختلف عن

 
 االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين  (3

 
يد من مصادر هناك العدإن تقدير المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية بالنسبة للشركة. 

ين االعتبار في تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لقاء هذه المطالبات. يتم إجراء التقديرات في نهاية سنة عدم التأكد التي يجب أخذها بع
المطالبات غير طلوبات قدير مالتقرير للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة المبلغ عنها والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها. يتم ت

ات المطالبات للسنة م تقديرالمدفوعة المبلغ عنها باستخدام مدخالت التقييمات للحاالت الفردية المبلغ عنها إلی الشرکة. في نهاية كل فترة مالية، يتم إعادة تقيي
فتراضات هامة حول عدة عوامل تتضمن درجات السابقة للتأكد من كفايتها وإجراء تغييرات على المخصص. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى وضع ا

لمطالبات التي . تقّدر اأحكام هامة ومتفاوتة وعدم تأكد، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة
تقوم شركات تسويات خسائر مستقلة بتقدير المطالبات العقارية والهندسية. تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حدة. 

ي. كما يتم نوتقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة على أساس شهري، والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها على أساس ربع س
ات المتكبدة غير المبلغ عنها واحتياطيات عجز أقساط التأمين واالحتياطيات الفنية األخرى، كما وكذلك المطالب تحت التسويةالتحقق من مخصص المطالبات 

إن المخصص للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها  من قبل خبير اكتواري مستقل. ديسمبر 11في 
 ز المالي، والذي وقع فيه الحدث المؤمن قبل تاريخ قائمة المركز المالي. الحقًا لتاريخ قائمة المرك

 
سابقة وللمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها يتمثل في استخدام الطرق ال المبلغ عنها إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير التكلفة للمطالبات 

، المطالباتب لتنبؤوارية  لاالكت طرقاللتسوية المطالبات للتنبؤ بطرق تسوية المطالبات المستقبلية. يتم احتساب االلتزام في تاريخ التقرير باستخدام مجموعة من 
ات الحالية التي قد تشتمل على هامش للتغير العكسي. في كل فترة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة بناًء على البيانات التجريبية واالفتراض

 السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص. ال يتم خصم هذه المخصصات للقيمة الزمنية للمال.  

 
، وطريقة بورنهوتر فيرغسون، وطريقة معدل الخسارة المتوقعة من قبل الخبراء االكتواريين السلم التسلسلييتم استخدام نطاق واسع من الطرق مثل طريقة 

طبي. تشتمل هذه للتحديد هذه المخصصات. كما استخدم الخبير االكتواري النهج القطاعي بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو لكل سنة بالنسبة لخط التأمين ا
 فتراضات صريحة أو ضمنية والمتعلقة بقيم التسوية المتوقعة لها وأنماط تسوية المطالبات.الطرق على عدد من ا

 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

15 

 

 )تتمة( –اإلعداد أسس  .0

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

 
 االستثمارات المتاحة للبيع في قيمة اإلنخفاض (0

 
كان ا إن تحديد ما إذتحدد الشركة االستثمارات المتاحة للبيع إذا كان هناك انخفاض دائم أو جوهري في القيمة العادلة للموجودات المالية بأقل من تكلفتها. 

من التكلفة األصلية جوهريًا  ٪10شهراً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض بنسبة  14االنخفاض دائماً أو جوهرياً يتطلب حكًما. تعتبر السنة التي تتكون من 
ة في سعر التقلبات العادي ،باإلضافة لعوامل أخرى ،هذا الحكم، تقيّم الشركة . عند إصدارمشتركت الملكية و صناديق االستثمار الالدوا وفقاً لسياسة الشركة

وفي حالة  .ةليوالتشغيوالتدفقات النقدية التمويلية  ،والتغيرات في التكنولوجيا ،وأداء الصناعة والقطاعات ،، والوضع المالي للشركة المستثمر فيهاالسهم
قدير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة تلك الموجودات استناداً استثمارات الصكوك المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة على أساس فردي بت

راكمية التي تقاس على التإلى نفس المعايير المتبعة بشأن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة. ومع ذلك، فإن المبلغ المثبت لالنخفاض في القيمة يمثل الخسارة 
 يمة العادلة الحالية، ناقصا أي خسائر انخفاض في قيمة استثمارات سبق إثباتها في قائمة الدخل.أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والق

 
 التأمين أقساط عجز احتياطي (1

 

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

 .التأمين أقساط

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية (0

 

على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية في األسواق أو القيم العادلة  اولة في األسواق النشطة في تاريخ التقريرتحدد القيمة العادلة لألدوات المالية المتد
يتم  المتشابهة.اطر ط والمخالمقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشرو
يتم تقدير القيم  هذه الحاالت،تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يوجد لها سوق نشطة أو التي ال تتوفر لها أسعار مدرجة باستخدام أساليب التقييم. وفي 

لنماذج. وعندما تكون معلومات السوق التي يمكن رصدها غير العادلة من المعلومات التي يمكن رصدها فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام ا
م تقييمها ومراجعتها ، يتمتوفرة، يتم تقديرها بناء على االفتراضات المناسبة. وعند استخدام أساليب التقييم )على سبيل المثال، النماذج( لتحديد القيم العادلة

ً من قبل أفراد مؤهلين ومستقلين عن الذين قاموا بت عيينهم. يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها، وتتم معايرتها للتحقق من أن المخرجات تعكس دوريا
ان طر االئتمالبيانات الفعلية وأسواق السوق المقارنة. وإلى أقصى مدى عملي، تستخدم النماذج بيانات يمكن رصدها فقط، أما المجاالت األخرى مثل مخا

 األخرى( فإن التقلبات واالرتباطات تستدعي قيام اإلدارة بإجراء تقديرات. )مخاطر االئتمان للشركة وللشركات

 
 االستمرارية  (6

 

من  ٪44، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة م4040 سبتمبر 10أنه في  "تداول"هـ، أعلنت الشركة في 1114ربيع األول  44الموافق  م4040 نوفمبر  5في 

 (.٪45: م4040من رأس مالها ) ٪15، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة م4041 ديسمبر 11رأس مالها. كما في 

 

مليون ريال سعودي( وكان لها تدفق نقدي  11655خسارة  : صافي م4040مليون ريال سعودي )  5165ركة صافي خسارة بمبلغ خالل السنة، تكبدت الش

. أثارت هذه الظروف حالة من عدم التأكد بشأن قدرة الشركة على سعودي(يال مليون ر 16.4,: م4040ريال سعودي )مليون  56,1بلغ  تشغيلي سلبي

اظ و مستويات احتف و اتخذت مبادرات استراتيجية تضمن العودة للسوق  بشكل صحي الشركة خطة عمل إدارة فقد أعدت االستمرار في أعمالها. ومع ذلك، 

بزيادة  اعلنت الشركة عن توصية مجلس االدارة  م4041ديسمبر  11و عالوة على ذالك ، خالل  ،كافية و البقاء ممتثلة للمتطلبات التنظيمية المعمول بها 

 مليون ريال سعودي لدعم خطة نمو الشركة.  100رأس المال من خالل طرح أسهم حق قدرها 

 

ب. وفقاً أساس االستمرارية إلعداد البيانات المالية مناس ليس لدى ادارة الشركة اي نية لتصفية الشركة او وقف العمليات في المستقبل القريب ، و بالتالي فإن

   لذلك ، تم اعداد البيانات المالية على اساس االستمرارية
 

 قيمة الموجودات غير المالية بما في ذلك الشهرة انخفاض (5
 

في تاريخ كل تقرير أو أكثر تكراراً، إذا ما وجدت أحداث أو تغيرات في الظروف، بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعّرض  الشركةتقوم 
بلغ القابل مبتقدير الالشركة القيمة لألصل سنويا، تقوم اختبار تدني في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر  لتدنيالموجودات 

ترداد هي القيمة لالسلالسترداد لألصل. بالنسبة للشهرة، تقوم الشركة سنويًا باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة. القيمة القابلة 
قات نقدية ها لألصل الفردي، ما لم يكن األصل ال يولد تدفالعادلة لألصل أو وحدة توليد النقد، أيهما أعلى، ناقًصا تكلفة البيع، وقيمتها قيد االستخدام، ويتم تحديد

عن الموجودات أو المجموعات األخرى. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر  داخلة مستقلة إلى حد كبير
تها اد. ولتقدير القيمة من االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيماألصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترد

مة العادلة ناقصا يالحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد الق
مصدر مناسب مثل األسعار التي يمكن رصدها، وفي حال عدم وجودها، تستخدم األسعار التقديرية للموجودات المماثلة، وفي حال عدم  تكاليف البيع، يستخدم

 .41 وجودها يتم االعتماد على حساب التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة. تمت مناقشة تأثيرات هذه االفتراضات والمدخالت في اإليضاح رقم
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 )تتمة( –عداد أسس اإل .0
 

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

 منافع الموظفين المحددة التزامات (9
 

في معيار المحاسبة  بهيتم تحديد التزامات المنافع المحددة للموظفين من قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة على النحو الموصى 
الفائدة  ة الصادرة المقدرة باستخدام معدالت"منافع الموظفين". يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة من خالل خصم التدفقات النقدي ,1الدولي رقم 

 المقومة بالريال السعودي والتي لها فترات استحقاق تقارب التزامات المنافع المحددة للموظفين. السائدةعلى أدوات الدين 
 

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

 تاريخ كل تقرير مالي.
 

 السياسات المحاسبية الهامة .1
 

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

رير المالي المعدلة الجديدة والتفسيرات الصادرة والمعايير الدولية للتق م4040 ديسمبر 11تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

)أ(، والتي لم يكن لها أثر جوهري على المركز المالي أو األداء المالي  1عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي كما هو مذكور في اإليضاح 

  للشركة.
 

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

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

 1والتي تم اصدارها من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتي أصبحت مطبقة من  ،طبقت الشركة التعديالت والتغيرات التالية على المعايير الحالية
 .م4041يناير 

 

 0المرحلة  –عر الفائدة ( إعادة تشكيل معيار س35( ورقم )0( ورقم )9التعديالت على معيار التقرير المالي الدولي رقم )
 

ارتياح  4مع واحد بديل. اعطت تعديالت المرحلة  متضمنة استبدال معيار واحد ،إعادة التشكيل القضايا التي ظهرت من تطبيق 4المرحلة تعديالت عالجت 
( لتحوط العالقات المتأثرة ,( ومعيار التقرير المالي الدولي رقم ),1اضافي مؤقت من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط محددة في معيار المحاسبة الدولي رقم )

 (. لم تحدد الشركة أي أثر جوهري كنتيجة لهذا التعديل.ايبوربادل الداخلي للبنوك )مباشرة بإعادة تشكيل سعر الت
 

 المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية بعد (ب)
 

، ادرةهي المعايير والتفسيرات الص . القائمةمعروضة بالجدول أدناهالمالية للشركة  القوائمالمعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول حتى تاريخ إصدار 
  لة.تكون فعاوالتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن تكون قابلة للتطبيق في تاريخ مستقبلي. تعتزم الشركة اعتماد هذه المعايير عندما 

 

مطبق للفترات التي تبدأ في أو  البيان  المعيار / التفسير 
 بعد التواريخ التالية

 م4044يناير  1 العقود المرهقة: تكلفة إتمام العقد  15 رقم الدوليالمعيار المحاسبي 
 م4044يناير  1 4040-4015التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية للتقارير المالية
 م4044يناير  1 قبل االستخدام المقصودالممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات   .1المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  م4044يناير  1 إشارة إلى اإلطار المفاهيمي  1 رقم المعيار الدولي للتقارير المالية

 انظر أدناه عقود التأمين  15معيار التقرير المالي الدولي رقم 
 انظر أدناه االدوات المالية  ,معيار التقرير المالي الدولي رقم 

 )تعديالت معيار المحاسبة الدوليتصنيف االلتزامات كمتداولة او غير متداولة   1معيار المحاسبة الدولي رقم 
 (1رقم 

 م4041يناير  1

 م4041يناير  1 تعديل  – تعريف التقديرات المحاسبية  5 رقم معيار المحاسبة الدولي
 م4041يناير  1 المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة من معاملة واحدةالضرائب المؤجلة  14المعيار المحاسبي الدولي رقم 

وبيان  1 رقم المعيار المحاسبي الدولي
للمعايير الدولية إلعداد  4الممارسة 

 التقارير المالية 

 م4041يناير  1 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

 10م رق المعيار الدولي للتقارير المالية 
 45المحاسبة الدولي رقم ومعيار 

 بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو المشروع المشترك
ومعيار المحاسبة الدولي  10)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 (45رقم 

متاح للتطبيق المبكر / تم 
تأجيل تاريخ التطبيق الى أجل 

 غير محدد
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 )تتمة( –الهامة  السياسات المحاسبية .1
 

 األدوات المالية - ,المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 . يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:,1، واستبدل معيار المحاسبة الدولي رقم م4011 يوليو 41تم نشر هذا المعيار في 
 

 التصنيف والقياس: (أ
 

منهًجا واحًدا لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ,للتقرير المالي رقم يستخدم المعيار الدولي 
 :تحقق كل مما يلي اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا

 

  باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ وتم االحتفاظ 

 لغ أصل بأن تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى نشوء تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تقتصر على مدفوعات ألصل الدين والفائدة على م
 الدين القائم.

 

بيع، خسارة عند القياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو اليتم 
 في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

 

  النقدية التعاقدية وللبيع.االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات 

 .اقتصرت الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية على مدفوعات ألصل الدين والفائدة 
 

مبدئي، يمكن د اإلثبات اليتم قياس الموجودات المالية للدين التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، عن
تقليل  ى إزالة أومنشأة استخدام الخيار لتصنيف أصل مالي وكل من أدوات الدين وحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلألي 

 عدم تطابق المحاسبة بشكل جوهري.
 

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

 

ي العائدة و الخسارة، يتم إثبات قيمة التغير في القيمة العادلة لاللتزام المالباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أ
شامل اآلخر زام في الدخل الإلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لهذا االلتزام في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي إثبات آثار تغيرات المخاطر االئتمانية لاللت

 ائمة الدخل أو زيادته.إلى وجود عدم تطابق محاسبي في ق
 

 في القيمة: نخفاضاال (ب
 

خسائر االئتمان المتكبدة بموجب  على العكس من  الخسائر االئتمانية المتوقعة، , يعكس نموذج االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
، لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل إثبات خسائر االئتمان. ,. بموجب نهج المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ,1معيار المحاسبة الدولي رقم 

ي تاريخ تلك الخسائر. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة ف بدالً من ذلك، تقوم المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في
 كل فترة تقرير ليعكس التغيرات في المخاطر االئتمانية منذ اإلثبات المبدئي.

 

 محاسبة التحّوط: (ج
 

نحو أوثق مع إدارة المخاطر. كما تحدد  متطلبات جديدة بشأن محاسبة التحوط التي تربط محاسبة التحوط على ,قدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
ات محفظة القيمة طالمتطلبات منهًجا يقوم بشكل أكثر على المبادئ إلى نموذج محاسبة التحوط العام. تطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحو

ا ية"(. بالنسبة لذلك، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليً العادلة لمخاطر سعر الفائدة )يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة العادلة الكل
 . تم منح هذا االستثناء بشكل كبير ألن مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.,1ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 تاريخ السريان
 

"عقود  1. ومع ذلك، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم م4015 يناير 1كان في  ,إن تاريخ نشر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 سبتمبر 14"عقود التأمين"، المنشور في  - 1"األدوات المالي مع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  - ,التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 1الحالي للسماح للمنشآت التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  1مالي رقم ، غيرت المعيار الدولي للتقرير الم.401
قبل أن يُصبح معيار عقود التأمين الجديد الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي،  ,بتخفيف بعض اآلثار لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 "عقود التأمين"(، ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: 15للتقرير المالي رقم )المعيار الدولي 
 

 :حتى ما يسبق من ,تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .3
 

 .تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين 
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 )تتمة( –السياسات المحاسبية الهامة .  1
 

 حاسبة التحّوط )تتمة(ج( م
 

 )تتمة( تاريخ السريان
 

  يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد تاريخ سريان المعيار م4040 مارس 15. في م4041 يناير 1فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد ،
يناير  1من  1في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ,المالي رقم واإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير  15الدولي للتقرير المالي رقم 

. إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة بالموجودات المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. وهذا الخيار متاح فقط للمنشآت التي م4041 يناير 1إلى  م4041
 سابقًا. أو ,لتقرير المالي رقم ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي ل

 
، ولكن بالنسبة لبعض الموجودات المالية، إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبية والتي قد تحدث ,تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  .0

 مطلوبة. ، هناك إفصاحات إضافيةالسنةقبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من الربح أو الخسارة. خالل 
 

 

( تمت مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي 1: )م4015 يناير 1كة تقييماً مفصالً اعتباراً من أجرت الشر
( 4بمجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها؛ و))بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المتضمنة غير الممولة من عقود التأمين(  1للتقرير المالي رقم 

قررت الشركة  تقييمات،تمت مقارنة مجموع القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة المرتبطة بالتأمين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. بناًء على هذه ال
حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقود التأمين. ويتم  ,يار الدولي للتقرير المالي رقم أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المع

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

 تقييم األثر
 

  551654: م4040)مليون ريال سعودي  .5.564، بلغ مجموع الموجودات المالية والموجودات المتعلقة بالتأمين لدى الشركة م4041ديسمبر  11في  كما
على التوالي. تتكون حالياً الموجودات المالية المحتفظ بها  ،(سعودي ريال مليون  10651.: م4040مليون ريال سعودي ) ,10,6و  (سعودي ريال مليون

مليون ريال  ,10.65: م4040ديسمبر  11مليون ريال سعودي ) ,11560وبعض الذمم المدينة األخرى البالغة  في حكمهبالتكلفة المطفأة من النقد وما 
مليون ريال  ,45165: م4040ديسمبر  11مليون ريال سعودي ) 450651لغ سعودي(. تتكون الموجودات المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمب

 سعودي(.
 

مليون ريال سعودي(  4.1: م4040ديسمبر  11)ريال سعودي  مليون 44161تم قياس سندات الدين هذه بالقيمة العادلة بمبلغ ، م4041ديسمبر  11في  كما
. تبلغ القيمة العادلة للموجودات (سعودي ريال مليون ,161: م4040ديسمبر  11) مليون ريال سعودي 1.641 بمبلغ السنة خالل العادلة القيمة في تغيرات مع

مع تغير القيمة العادلة خالل  م4041ديسمبر  11كما في  (سعودي ريال مليون 45615: م4040ديسمبر  11سعودي ) ريالمليون  45611المالية األخرى 
 .(سعودي ريال مليون 06.4 : م4040ديسمبر  11) وديمليون ريال سع 064 السنة بمبلغ

 
 يالدول للمعيار المستوى عالي تأثير تقييم إلى سبق ما ويستند. م4040و م4041ديسمبر  11الموجودات المالية للشركة مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  لدى

 المعلومات أو التفصيلية التحليالت من المزيد عن الناشئة للتغييرات يخضع وقد حاليًا المتاحة المعلومات على األولي التقييم هذا يعتمد. , رقم المالي للتقرير
 الواردة القيمة في تدنيال متطلبات لتطبيق التأثير بعض وجود الشركة تتوقع عام، بشكل. المستقبل في للشركة إتاحتها يمكن التي والداعمة المعقولة اإلضافية

 لمعيارا هذا تطبيق آلثار معقول تقدير تقديم يمكن ال الحالي، الوقت في. جوهريًا يكون أن المتوقع من ليس ذلك، ومع. , رقم المالي للتقرير الدولي المعيار في
 .تفصيلي فحص بإجراء بعد تقم لم الشركة أن حيث الجديد

 
 "عقود التأمين" 39المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
 

 نظرة عامة
 

، وهو يحدد مبادئ اإلثبات والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين ويحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي م4015مايو  15المعيار في يتم نشر هذا 

 عقود التأمين. - 1رقم 

 

ًضا تشاركية تقديرية بشرط أن تصدر الجهة أيينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع ميزات 

 عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:
 

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

 

 
 (.15والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ,المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي رقم يجب احتساب هذه 
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 )تتمة( –السياسات المحاسبية الهامة .  1
 

 حاسبة التحّوط )تتمة(ج( م
 

 القياس
 

والذي سمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام السياسات المحاسبية ألغراض القياس الموجودة قبل ، 1على عكس متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 نماذج القياس المختلفة التالية: 15، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم م4015يناير 

 

 األساسية" التالية: الركائزيعتمد النموذج العام على "
 

 والتي تشمل:، المتحصلةالتدفقات النقدية  .أ
 

 خاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية.المحتملة المرجحة التقديرات ال 

 .تعديل يعكس القيمة الزمنية للنقود )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية 

 .تعديل للمخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 
 

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

ً عند بدايته؛ سيتم تسجيل  اشرة في الربح أو دء مبالتدفقات النقدية عند البلتحصيل  السالبمبلغ صافي اليمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سلبيا

 الخسارة. في نهاية كل فترة تقرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين على إنها إجمالي:
 

  ذلك التاريخ.ي ف للشركةالتزام التغطية المتبقية، والذي يشمل التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية 

  لتاريخ.في ذلك ا للشركةالتزام المطالبات المتكبدة، والذي يقاس على أنه التدفقات النقدية المستوفاة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة 
 

، لذلك اً البقدية سيكون هامش الخدمة التعا يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحًقا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية ولكن ال يمكن أن

عن تأثير التغييرات في  احاالفصسيتم يتم إثبات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة. 

 يتم تحديده من خالل اختيار السياسة المحاسبية. ، والذيو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخرمعدالت الخصم إما في الربح أ
 

جراء هذا التقييم اشرة"(. يتم إيعد نهج الرسوم المتغيرة نموذًجا إلزامًيا لقياس العقود بميزات التشاركية المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "العقود التشاركية المب
ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا. بالنسبة لهذه العقود، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا باإلضافة إلى حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد 

 وذج العام؛التعديل بموجب النم
 

 التغييرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للبنود األساسية.  .3
 ال تتعلق بالبنود األساسية.التغييرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي   .0

 

نموذج العام أو إذا عن اليُسمح باستخدام نهج تخصيص أقساط التأمين المبسط لقياس التزام التغطية المتبقية إذا كان ذلك يوفر قياًسا ال يمثل اختالفًا جوهريًا 
لمة التأمين، فإن التزام التغطية المتبقية يتوافق مع أقساط التأمين المستكانت فترة التغطية لكل عقد ضمن المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج تخصيص أقساط 

لك، ال يُطلب من المنشأة دة. ومع ذعند اإلثبات المبدئي، ناقًصا التدفقات النقدية القتناء التأمين. ويظل النموذج العام قابالً للتطبيق لقياس التزام المطالبات المتكب
 قبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/ استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل منتعديل التدفقات النقدية المست

 تاريخ تكبد المطالبات.
 

 تاريخ السريان
 

وتلقى تعليقات من  م,401خالل يونيو  15ية رقم مسودة عرض تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المال أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية
قترحة على ت ممختلف أصحاب المصلحة. يعيد المجلس الدولي لمعايير المحاسبة حاليًا مناقشة القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألية تعديال

ر ع المعايير. التاريخ الفعلي للمعيار الدولي للتقاري، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية سوف يتبع إجراءاته المعتادة لوض 15المعيار الدولي للتقارير المالية 
. يُسمح بالتطبيق م4041يناير  1، هو حالًيا  1في المعيار الدولي للتقارير المالية  ,وتأجيل اإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15المالية رقم 

األدوات المالية . تعتزم  - ,اإليرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية  - 15لمالية المبكر إذا تم أيًضا تطبيق المعيار الدولي للتقارير ا

 .الشركة تطبيق المعيار في تاريخ نفاذه
 

 التحول
 

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

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

 )تتمة( –السياسات المحاسبية الهامة  .1
 

 حاسبة التحّوط )تتمة(م ج(
 

 األثر
 

، لم يتم بعد تقييم األثر المالي لتطبيق المالية القوائم. اعتباًرا من تاريخ نشر هذه 15أكملت الشركة تصميم متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 المجاالت الرئيسية للفجوات كما يلي:، وكانت كة. أجرت الشركة تحلياًل للفجواتالمعيار بشكل كامل من قبل الشر

 

 ملخص األثر مجال األثر

 ال تزال الشركة تقيم األثر المالي الكامل. األثر المالي

 / أثر البيانات
أنظمة تكنولوجيا 

 المعلومات

 
 

 

   متغيرة؛الرسوم الومنهج نموذج القياس العام قساط، ألا منهج توزيعلمخطط حسابات جديد من أجل تم تطوير التصميم المفاهيمي 
  تم تطوير متطلبات البيانات االكتوارية والمالية بشكل أكثر دقة؛ 
  يجب تخزين نسب الخصم و تتبعها إلحتساب تراكم الفائدة حسب نموذج القياس العام / منهج الرسوم المتغيرة؛ 
  ؛تضمين احتساب تعديل المخاطر في النظام االكتواري 
   ؛لتعديل المخاطرالحصول على ارقام فاصل الثقة 
   ود منهج وكذلك تحديد "الحقائق والظروف" لعقتم تطوير التصميم المفاهيمي لتحديد المدخالت الرئيسية الختبار العقود المكلفة

 توزيع االقساط؛
  .تصميم مفاهيمي إلحتساب وتتبع هامش الخدمة التعاقدية 

 

 أثر العملية
 

   تمت صياغة التصميم المفاهيمي للعمليات المالية، االكتوارية، االكتتابية وعمليات تكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع المعيار
ر ضوابط جديدة للتعامل مع المعيار ديدة من إطار الحوكمة. سيتم تطويمع مجموعة ج 15الدولي العداد القوائم المالية رقم 

 ؛التطبيقخالل فترة  15الدولي رقم 
  سيتم وضع عمليات تسوية جديدة بين مصادر البيانات المالية، االكتوارية واالكتتابية؛ 
  ؛التصميم المفاهيمي لسياسات محاسبية جديدة تناسب كل منها نموذج القياس والقرارات الفنية التي تم تحديدها لكل مجال 
   واالحكام المتعلقة بعقود التأمين؛مراقبة الشروط 
   تم وضع تصميم مفاهيمي لعملية توزيع المصروفات الجديدة، تكاليف االقتناء، تكاليف تسوية المطالبات وتكاليف االكتتاب

 ؛لتحديد الربحية على مستوى العقد
  .يجب وضع نظام لتتبع فترة التغطية للعقود المستقبلية 

 

األثر على 
السياسات وأطر 

 الرقابة

 ؛15للمعيار الدولي للتقارير المالية  تم إنشاء لجنة توجيهية جديدة 
 المشروع للتصميم والتنفيذ على مستوى النشاطات. تم وضع خطة 

 
 

مالية . قدمت الشركة تقرير المرحلة الثالثة من المعيار الدولي إلعداد التقارير الطبيقتوجيهية لمراقبة الت تطبيقوشكلت لجنة  طبيقبدأت الشركة في عملية الت
، حيث تم توثيق جميع المنهجيات متطلبات التنظيمية لمرحلة التصميلالمتثال للم م4041 مايوفي  البنك المركزي السعودي" إلى طبيق"تصميم خطة الت 15رقم 

 م4041و ولي" في يالدورات التجريبيةتعليمات إلى الشركة للمرحلة الرابعة " البنك المركزي السعودي بالسياسات واالنتهاء منها. أصدر والقرارات المتعلقة
. كان مطلوبًا من الشركة إعداد المجموعة الكاملة من البيانات المالية بموجب المعيار م4044مايو  11بحلول  ةالثاني ةالتجريبي دورةحيث يجب تقديم نتائج ال

والمعيار الدولي للتقارير  15، وتقدم مقارنة بين المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم م4040 المالية لسنة القوائمبناًء على  15الدولي للتقارير المالية رقم 
 دورةة في تقديم النتائج وفقًا لل. وقد نجحت الشركم4041نوفمبر  10في من المقرر اجراؤها  ، والتي كانالتجريبية األولى دورةب البموج 1 رقم المالية

.م4041بناًء على السنة المالية  م4044مايو  11الثانية بحلول  الدورة التجريبيةالتجريبية األولى. يجب تقديم نتائج 
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 )تتمة( –ة السياسات المحاسبية الهام .1

 

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

 عقود التأمين  (أ

 
من حامل وثيقة  ةتصدر الشركة عقود تأمين تقوم بتحويل مخاطر التأمين. تعرف عقود التأمين هي العقود التي يقبل بموجبها شركة التأمين مخاطر تأمين كبير

أمين. وكقاعدة تالتأمين، وذلك بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة التأمين في حال وجود حدث مستقبلي محدد غير مؤكد يؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة ال
على األقل عن  ٪10د بنسبة عامة، تقوم الشركة بتحديد مخاطر التأمين الكبيرة لديها، كاحتمال وجوب دفع منافع في حالة وقوع الحدث المؤمن عليه الذي يزي

 المنافع المستحقة إذا لم يقع الحدث المؤمن عليه.

 
لفترة ما لم اوحال تصنيف العقد على  انه عقد تأمين، فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبقية من عمرة حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل جوهري خالل 

 الحيتها .يتم إنهاء كافة الحقوق وااللتزامات أو انقضاء ص

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

 عقود تأمين قصيرة األجل.

 
قام عالج مرض أو داء أو إصابة. يتم تقديم التأمين الطبي في الم تم تصميم التأمين الطبي لتعويض حاملي وثائق التأمين عن المصاريف التي يتكبدونها في

 األول للعمالء من الشركات ذات الكثافة السكانية الكبيرة التي يجب تغطيتها بموجب السياسة.
 

ية / بدن السفينة رتم تصميم التأمين البحري لتعويض حاملي وثائق التأمين عن األضرار والمسؤولية الناتجة عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالناقالت البح
لذي يلحق بالمركب سارة أو الضرر اوالحوادث البحرية التي تؤدي إلى خسارة كلية أو جزئية للبضائع. بالنسبة للتأمين البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في الخ

 السفينة والبضائع. جسمالبحري / 
 

تعويضات عن  يتهدف عقود التأمين على الممتلكات بشكل اساسي إلى تعويض عمالء الشركة عن األضرار التي تأثرت بها ممتلكاتهم. يمكن للعمالء أيًضا تلق
بة لعقود التأمين على الممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في نشوب الحرائق وتوقف االعمال خسارة أرباحهم بفعل الربح الفائت وانقطاع األعمال. بالنس

 وحدوث سرقات.

 
. يتم أيضاً لحوادثيهدف التأمين على السيارات إلى تعويض حاملي العقود عن األضرار التي لحقت بمركباتهم أو االلتزام تجاه األطراف الثالثة الناشئة عن ا

عقود التأمين على السيارات في حالة حريق أو سرقة مركباتهم. كما تصدر الشركة وثائق تأمين شاملة للسيارات. تغطي التمديدات المختلفة تعويض حاملي 
 األخطار الطبيعية ومزايا الحوادث الشخصية وإصالحات الوكالة.

 
حوادث الشخصية وتأمين المجوهرات وجميع المخاطر المتعلقة بالمجوهرات، يشمل التأمين العام ضد الحوادث على التأمين على األموال، وضمان األمانة وال

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

 
 يغطي التأمين الهندسي نوعين رئيسيين:

 
مباني الشقق و أمين "جميع مخاطر المقاولين" والذي يغطي فترة التشييد أو بناء المباني أو القيام بأعمال الهندسة المدنية كالمنازل والمتاجر ووحدات)أ( ت

  ي والجسور وأعمال الصرف الصحي والخزانات.المصانع والطرق والمبان

 
عمال ألتأمين "جميع مخاطر التركيب" والذي يغطي فترة التشييد أو التركيب لمصنع وآالت كمحطات الطاقة ومصافي البترول واألعمال الكيميائية وا)ب( 

هندسي أيًضا التأمين على أعطال اآلالت وانقطاع األعمال بعد تعطل االسمنتية والهياكل المعدنية أو أي منشأة تتضمن مصنع وآالت. يشمل مجال التأمين ال
 اآلالت ويشمل التأمين على المعدات اإللكترونية والمراجل وتلف المخزون.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية تم إدراجها أدناه:  .ج
 

 تحقق اإليرادات (ب

 والعمولةإيراد األقساط تحقق 

ل )البناء و التشييد( جيتم تسجيل األقساط والعموالت في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدار سنة تغطية وثيقة التأمين باستثناء الوثائق  طويلة األ
 ط الثابت على تغطية وثيقة التأمين باستثناء:والشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القس

 

 ؛ وسبة من التأمين على الشحن البحريأقساط األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ التقرير المالي تعتبر غير مكت 

 ة إحتساب أقساط أقل خالل السنحتساب المحدد مسبقاً لفئة "الهندسة"، وذلك لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة. وفقا لهذا اإلحتساب، يتم اال

 ؛األولى ثم تزداد تدريجيا في نهاية تغطية وثيقة التأمين
 

لمکتسبة ر اغياألقساط  صمخصتمثل األقساط غير المكتسبة جزءاً من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية من التغطية التأمينية. ويتم ترحيل التغير في 
 طر.لخدى فترة اعلی مرادات باإليراف العتم فيه ايتالترتيب الذي س نفل في خدلالی قائمة إ

 

 عمولةالإيرادات 
 

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

 إيرادات االستثمار
 

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

 
 إيرادات توزيعات أرباح

 
 يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح ألدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع عند وجود الحق الستالم المدفوعات.

 
 المطالبات (ج

 

صاريف تسوية الخسائر ذات العالقة، بعد خصم االستردادات األخرى. تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة  لحاملي وثائق التكافل واألطراف الثالثة و م
ا إلى جنب مع الي جنبيشتمل إجمالي المطالبات القائمة  تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز الم

لتبليغ عنها أم ال من قبل المؤمن. يتم تكوين مخصصات المطالبات المبلغ عنها وغير المسددة بتاريخ قائمة تكاليف التعامل مع المطالبات ذات العالقة سواًء تم ا
فة تسوية المطالبات كلالمركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حدة. وباإلضافة لذلك، يتم االحتفاظ بمخصص بناء على تقديرات االدارة والخبرة السابقة، لت

يتم إظهار المطالبات قيد التسوية على أساس   ر المبلغ عنها المرتبطة بتكاليف التعامل مع المطالبات ذات العالقة بتاريخ قائمة المركز المالي.المتكبدة وغي
دفوعة ألنه المطالبات غير المإجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة. باإلضافة إلى ذلك، ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء 

 يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي.

 
 استردادات الخردة والتعويض (د
 

الحق أطراف أن تتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع موجودات مقتناة )التي عادة ماتكون تالفة( عند تسوية المطالبة )مثل الخردة(. ويحق للشركة أيضاً 
مة. المخصص ئأخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف )مثل التعويضات الحلول(. يتم إدراج تقديرات المبالغ المستردة كمخصص في قياس التزام المطالبات القا

قائمة. وهذا التزام المطالبات الهو المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول من استبعاد األصل. تعتبر التعويضات المستردة من الخسائر كمخصص في قياس 
 المخصص هو تقدير للمبلغ الذي يمكن استرداده من الطرف الثالث.
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 )تتمة( –.  السياسات المحاسبية الهامة 1

 

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

 المحتفظ بها هـ(   عقود إعادة التأمين
 

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

 خسائر إعادة التأمين.فائض المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية. يتأثر جميع إعادة التأمين بموجب عقود إعادة التأمين االختيارية و
 

 سارة وفائض الخسائر. إن العقود التي تبرمها الشركة مع شركاتيتم توزيع إعادة التأمين بين عقود إعادة تأمين اختيارية وعقود إعادة تأمين تتعلق بوقف الخ
قود التأمين ع إعادة التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر في واحد أو أكثر من العقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف

يف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذه على أنها موجودات مالية. يتم تسجيل )ج( مصنفة كعقود إعادة تأمين محتفظ بها. يتم تصن 1في اإليضاح 
لتأمين ن معيدي االموجودات أو المطلوبات في قائمة المركز المالي لتمثل المدفوعات المطلوبة من معيدي التأمين والحصة في الخسائر القابلة لالسترداد م

ين. يتم تقدير القيم المدينة من معيدي التأمين بطريقة ثابتة جنبا إلى جنب مع التزام المطالبات المصاحبة لألطراف وأقساط التأمين المطلوبة من معيدي التأم
 الُمؤمن عليها. يلغى إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند انتهاء الحقوق التعاقدية أو عند نقل العقد لطرف آخر.

 

كل تقرير أو بشكل متكرر أكثر عند ظهور مؤشر على انخفاض القيمة خالل السنة المالية. يحدث انخفاض القيمة  تاريخ يتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة في
صل عليها حعند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد ال تسترد المبالغ المستحقة بموجب شروط العقد وعندما يمكن قياس التأثير على المبالغ التي ست

 .الدخل عند تكبدها قائمةن بشكل موثوق. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في الشركة من معيد التأمي
 

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

 

 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة (و
 

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

ريق تغيير صادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طالدخل. يتم المحاسبة عن التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقت
أكثر عند ظهور  رفترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغيير في التقدير المحاسبي. يتم إجراء مراجعة االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو بشكل متكر

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

 

 اختبار كفاية المطلوبات (ز
 

عند  لعالقة.ا بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة ذاتفي 
. يتم تحميل أي المصروفات اإلدارية، تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات وإجراء هذه االختبارات

 عجز في القيم الدفترية مباشرة على قائمة الدخل من خالل تكوين مخصص للخسائر الناتجة عن اختبارات كفاية االلتزام وفقًا لذلك.

 
 أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة (ح

 

العتراف ض من عقود التأمين ، ناقًصا مخصًصا ألي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم ايتم إثبات األقساط المستحقة القبض بإجمالي األقساط المكتتبة المستحقة القب
م مراجعة القيمة المستحق. تتبأقساط التأمين وأرصدة إعادة التأمين المدينة عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو 

فاض في القيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال يمكن استردادها ، يتم تسجيل خسارة االنخفاض في الدفترية للذمم المدينة لالنخ
ة قوق التعاقديحالقيمة في "مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها" في بيان الدخل. يتم استبعاد أرصدة المدينين عندما ال تعود الشركة تسيطر على ال

يد إلى طرف ثالث الرصالتي تتكون من رصيد المدينين ، وهو ما يحدث عادة عندما يتم بيع رصيد المدينين ، أو يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى 
 ."التأمين"عقود  1رقم ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  5مستقل. تقع الذمم المدينة المفصح عنها في إيضاح 
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 استثمارات (ط
 

 استثمارات متاحة للبيع .3
 

م يتم تصنيفها على لتشمل االستثمارات المتاحة للبيع سندات حقوق الملكية والديون. استثمارات حقوق الملكية المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع هي تلك التي 
ن م للمتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل. سندات الدين في هذه الفئة هي تلك التي يعتزم االحتفاظ بها لفترة غير محددةأنها محتفظ بها 

، والتي تمثل القيمة  ةالوقت والتي يمكن بيعها استجابة الحتياجات السيولة أو استجابة للتغيرات في ظروف السوق. يتم تسجيل هذه االستثمارات مبدئيًا بالتكلف
أية أرباح أو خسائر يتم االعتراف بالعادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرةً إلى اقتناء االستثمار ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. 

 م إلغاء االعتراف باالستثمارات أو انخفاض قيمتها حيث يتم إعادة تصنيفغير محققة ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل حتى يت
اض / )خسائر( االستثمارات لغير أغر م اإلفصاح عنها كأرباحأي مكاسب أو خسائر متراكمة معترف بها سابقًا في حقوق الملكية إلى بيان الدخل للفترة ويت

 .المتاجرة
 

العموالت وأرباح/ خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في قوائم الدخل أو قائمة الدخل الشامل كما يتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات 
  عمليات المساهمين كجزء من صافي إيرادات/ خسارة االستثمار. -ذات الصلة 

 

البالغ عنها في قائمة الدخل الشامل ذات الصلة كمصروفات االنخفاض يتم تعديل أي انخفاض جوهري أو مطول في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع وا
مة العادلة للبنود يتم تقدير القي في القيمة. تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس األسعار المتداولة لألوراق المالية أو القيم العادلة المقدرة.

نقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة. بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة، التي تحمل عمولة على أساس التدفقات ال
استخدام مجموعة تم تحديدها بيتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن اشتقاق القيم العادلة من األسواق النشطة، ي

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

 
 محتفظ به بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .0

 

د عنإستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل کدارة إلل اقبن تعيينها مم تأو  رةلمتاجت مقتناة لغرض اکانإذا ة لفئهذه افي رات الستثماف اتُصن
يتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتم تسجيلها في قائمة المركز لي وألراف االعتا

 .بصافي الدخل / الخسارة التجارية لي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخلالما
 

في ر الموضحة لمعايي، إذا أستوفى ائيدلمبراف االعتد اعندارة، إلل اقبن مر كإستثمار مصنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الستثمان تصنيف ايمک
 وقة.ثومورة لة بصدلعااقيمتها س اقين لتي ال يمکطة وانشوق سغير المتداولة في لملکية وق احقء إستثمارات ادوات باستثنا ,1لي دولا لمحاسبةر امعيا

رات في القيمة العادلة يراف بالتغاإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها في قائمة المركز المالي مبدئيا بالقيمة العادلة. ويتم األعت
ارات المصنفة اإلستثمفي قائمة الدخل في السنة التي تنشأ فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعامالت، إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند االعتراف األولي ب

ات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ضمن إيرادات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تظهر إيرادات الفوائد وإيرادات التوزيعات على الموجود
 المتاجرة أو إيرادات من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

 
 استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  .1

 

دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تواريخ إستحقاق محددة اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات 
حقاق بالقيمة العادلة ستولدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم اإلعتراف باإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اال

تسجل اإلستثمارات المحتفظ بها  .ياسها الحقآ بالتكلفة المطفأة مطروحاً منها مخصص انخفاض القيمةبما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة واإلضافية ويتم ق

ي اإلستثمارات في ف حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة وتعدل بإطفاء العالوة أو الخصم باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية. يتم اإلعتراف بأي ربح أو خسارة
 استبعاد اإلستثمار أو إنخفاض قيمته. قائمة الدخل عندما يتم

 

 إعادة التصنيف  
 

وال يمكن تصنيفها  فاإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على قدرة الشركة على استخدام هذا التصني
 كبند تحوطي فيما يتعلق بمخاطر معدل العمولة أو الدفع المسبق، مما يعكس الطبيعة طويلة االجل من هذه االستثمارات. 

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

 لى ع المبيعات أو إعادة التصنيف التي تكون قريبة جداً من تاريخ االستحقاق التي تغيير من معدل العمولة في السوق لن يكون لها تأثير جوهري
 القيمة العادلة. 

 مبيعات أو إعادة التصنيف بعد قيام الشركة بالتحصيل قيمة األصول األصلية بشكل كبيرال 
 

 المبيعات أو إعادة التصنيف التي تعزى إلى أحداث غير متكررة خارجة عن سيطرة الشركة والتي لم يكن توقع حدوثها بشكل معقول. 
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 )تتمة( –السياسات المحاسبية الهامة  .1
 

 )تتمة( –استثمارات  (ط
 

 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )تتمة( .1
 
 إلغاء إثبات األدوات المالية (ي

 

دفقات يتم ذلك عادة عند بيعها، أو عند انتقال التقوق التعاقدية التي تتكون منها ويتم الغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على الح
 ثالث مستقل أو عند إنتقال كافة المخاطر والمزايا بشكل جوهري.النقدية المتعلقة بها إلى طرف 

 
 المقاصة (ك

 

كون درجة وعندما يتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية و يدرج الصافي في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ نظاما لمقاصة المبالغ الم
ل لمصاريف في قائمة الدخاواحد. ال تتم مقاصة االيرادات و ييل الموجودات وسداد المطلوبات في آنلدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو تس

 الشامل إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به بموجب المعايير المحاسبية أو تفسيراتها.

 
 المحاسبة بتاريخ المتاجرة (ل

 

ة بشراء و بيع الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع يتم إثبات أو إلغاء قيد كافة العمليات االعتيادية المتعلق
منية التي تنص لفترة الزالموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل ا

 بصفة عامة أو تلك المتعارف عليها في السوق. عليها األنظمة
 
 المالية قيمة الموجوداتالهبوط في  (م

 

جة لحدث ة نتيتقوم الشركة في كل تاريخ  تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي او مجموعة من الموجودات المالي

المبدئي لألصل )"حدث خسارة"( ويكون لذلك الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات 

 مجموعة الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به.
  

 وقد يشمل الدليل الموضوعي على الهبوط في القيمة المؤشرات التالية: 
 

 لجهة  المصدرة أو المدين.صعوبة مالية كبيرة تواجه ا 

 .خرق بنود العقد مثل العجز عن السداد او التأخر في سداد الدفعات 

 .وجود إحتمال بدخول الجهة المصدرة او المدين في إجراءات اشهار افالس أو إعادة هيكلة مالية 

 .إختفاء السوق النشط لالصل المالي بسبب الصعوبات المالية 

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

 االثبات المبدئي لتلك الموجودات، على الرغم من عدم إمكانية تحديد الهبوط في قيمة كل أصل من الموجودات المالية للشركة، بما في ذلك:

  أو ;السداد للجهات المصدرة او المدينين للشركةتغيرات سلبية في حالة 

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

 

 إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة هبوط في أصل مالي، يتم تحديد هذا الهبوط كما يلي:

 القيمة العادلة، يتم إحتساب الهبوط على أساس الهبوط الدائم او الجوهري في القيمة العادلة لألصل المالي.للموجودات المالية المسجلة ب 

 مة بمعدل العمولة وبالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند الهبوط في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخص

 .األصلي الفعلي
 

ن االستثمار أو لى أبالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم الشركة بإجراء تقييم في تاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي ع

 مجموعة من االستثمارات قد تعرضت النخفاض في قيمتها.
 

يم فردي إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة. قد يشمل الدليل الموضوعي على في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع، تقوم الشركة بتقي
له في مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبات مالية جوهرية كبيرة أو عجز او إخفاق في دخل العمولة الخاصة أو اصل المدفوعات، او احتمالية دخو

 انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية، كالتغيرات فيى ت البيانات القابلة للمالحظة تشير المالية أخرى واذا كانحالة إفالس أو إعادة هيكلة 
ف بين القيمة ختالالظروف االقتصادية التي ترتبط باالخفاق ومع ذلك، فإن القيمة المسجلة للهبوط في القيمة هي الخسارة المتراكمة التي تقاس على انها اال

إذا زادت، في ل. ووالقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أي خسارة هبوط في القيمة لتلك االستثمارات المعترف بها سابقاً في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامالمطفأة 
لدخل وقائمة ض القيمة في قائمة افترة الحقة، القيمة العادلة ألداة الدين، ويمكن أن ترتبط الزيادة بشكل موضوعي بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفا

 الدخل الشامل، يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة من خالل قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
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 )تتمة( –الهبوط في قيمة الموجودات المالية  (م
 

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

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

 

التكلفة  %10شهراً أو أكثر فترة طويلة ويعتبر االنخفاض البالغ  14وضع األحكام. تعد الفترة التي تصل إلى إن تحديد ماهية "جوهري" أو "دائم" يتطلب 
الستثمار عن العادلة ل األصلية جوهريا وفقاَ لسياسة الشركة. وعند القيام بهذا التقدير، تقوم الشركة، من بين عوامل أخرى، بتقييم مدة أو مدى انخفاض القيمة

 تكلفتها.
 

 موجودات غير ملموسة (ن
 

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

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

 إطفاء األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

 

 ممتلكات ومعدات (س
 

اثباتها تم يأو لدفترية لألصل اة لقيمالالحقة في التكاليف رج اديتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم و خسائر انخفاض القيمة. ويتم إ
لبند اتكلفة س يمكن قياكة ولشرالى إلمرتبطة بالبند المستقبلية اية دالقتصاالمنافع اتتدفق أن لمحتمل امن ن فقط عندما يكواالقتضاء، حسب ، صل منفصلكأ

خالل السنة المالية. ال يتم استهالك األرض. يحمل تكلفة يتم تحميل جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى المتكبدة على قائمة الدخل موثوقة. رة بصو
ار االنتاجية عمالممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت، ويتم توزيع تكاليف الموجودات ذات الصلة على قيمتها المتبقية على أساس األ

 التقديرية التالية:
 

 سنوات 1 سيارات
 سنوات 1 أثاث وتجهيزات

 سنوات 1 أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية
 سنوات 1 تحسينات على عقار مستأجر

 

ية للموجودات قيم الدفترتتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير مالي ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسباً. تتم مراجعة ال
أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيثما لتحديد انخفاض القيمة عندما يشير حدث 

 تزيد القيمة الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.
 

فيذ إلى الفئة المعنية ، سيتم نقل األعمال الرأسمالية قيد التنالستخدام المستقبلي. عند التكليفتي يتم تطويرها لاألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ الممتلكات ال تتضمن
ترية ويتم إدراجها لدفضمن الممتلكات والمعدات، وسيتم استهالكها وفقًا لسياسة الشركة. يتم تحديد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة ا

 .الدخل قائمة"اإليرادات األخرى في في 
 

 

 عقود اإليجار (ع
 

اإليجار في  لتزامبالنسبة لعقود اإليجار بخالف عقود اإليجار قصيرة األجل أو إيجار الموجودات منخفضة القيمة، تقوم الشركة بإثبات حق استخدام األصل وا
 وبعد ذلك بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ويتم تعديله معتاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس حق االستخدام مبدئًيا بالتكلفة، 

ومة باستخدام اريخ البدء، مخصإعادة قياس التزام اإليجار. يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئًيا بالقيمة المحددة مسبقًا لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في ت
  .واستهالكه باستخدام فترة االيجار ايبور باإلضافة إلى المخاطرسنة واحد من معدل س

 

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

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

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

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

ي قائمة ف يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وكافة عقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصاريف
 شهراً أو أقل. 14ات فترة إيجار مدتها الدخل. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذ

 
 غير المالية الموجودات في قيمة  اإلنخفاض (ف

 

لإلستهالك ويتم اختبارها سنوياً من حيث انخفاض القيمة. تتم مراجعة الموجودات التي  -لشهرةمثل ا -ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد
انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود احداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى إحتمالية عدم قابلية استرداد القيمة تخضع لالستهالك لتحديد إمكانية وجود 

 .الدفترية
 

صل مة العادلة لألل القييتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة بإعتبارها الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد التي تمث
ة منفصلة ومحددة قديمخصوماً منها تكاليف البيع أو قيمة االستخدام. الغراض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات عند ادنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات ن

 للنقد(.  مولدة)وحدات 

 
 التزامات منافع الموظفين  (ص

 
قات بتقدير مبلغ المنافع يد المستحتقوم الشركة بإدارة الخطة المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم ق

عتبار سنوات حدة االئتمان. عند االحتساب يؤخذ في اإلالمستقبلية التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في الفترة الحالية والفترات السابقة باستخدام طريقة و
ة المتوقعة باستخدام يالخدمة ومستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة للموظفين وعدد الموظفين المتوقع لمغادرة الشركة. يتم خصم المدفوعات المستقبل

م المالية التي لها شروط وعمالت تقارب، بقدر االمكان، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. عائد السوق على السندات الحكومية عالية الجودة في تاريخ القوائ
في االفتراضات  غيراتيتم سداد التزامات المنافع عند استحقاقها. يتم االعتراف بالمبالغ )المكاسب / الخسائر اإلكتوارية( نتيجة للتعديالت في الخبرات والت

 دخل الشامل. اإلكتوارية في قائمة ال

 
 الزكاة وضريبة الدخل (ق

 
. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية وصافي الدخل هيئة الزكاة والضريبة والجماركتخضع الشركة للزكاة وفقاً للوائح 

يتم احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهم غير السعودي من الربح المعدل للسنة. يتم احتساب استحقاق  باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة.
تتم المحاسبة عن المبالغ اإلضافية مستحقة الدفع، إن جدت، عند استكمال الربوط النهائية، عند تحديد هذه الزكاة وضريبة الدخل على أساس ربع سنوي. 

 المبالغ.

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

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

 
 ت أرباحتوزيعا (ر

 
بل مساهمي هم من قيتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي الشركة كإاللتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها إعتماد أرباح األس

 الشركة. 
 

 نقد وما في حكمه (ش

 
 .األرصدة في البنوكيتكون النقد وما في حكمه من 

 
 قائمة التدفقات النقدية (ت

 
من أنشطة  لناتجايتم تصنيف التدفقات النقدية ولتدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين المصنفة كتدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية ا

 .وفقًا لذلك يةوالتمويل ستثماريةاال

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

45 

 
 )تتمة( –السياسات المحاسبية الهامة  .1

 
 العمالت األجنبية (ث

 
دية بالعمالت طلوبات النقيتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات و الم

امل. ق تُحمل على قائمة الدخل والدخل الشاألجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. إن جميع الفرو
تم إعادة قياسها الحقاً. يتم ي يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها مبدئياً بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة وال

وبما أن معامالت لشامل. الدخل وقائمة الدخل اصافي" في قائمة ى، خرادات أير"إفي  لمتاحة للبيعرات األجنبية لالستثمات العمالف اخسائر صرح أو باقيد أر
 .جوهريةالعملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي، فإن مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية ليست 

 
 التقارير القطاعية (خ

 
التي هي عرضة لمخاطر ومنافع تختلف عن مخاطر ومنافع القطاعات )قطاع تشغيلي( و منتجات أو خدماتيقوم بتقديم القطاع جزءاً أساسيا من الشركة ويمثل 

 األخرى. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها و خدماتها، ولديها قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 

 .الطبي التأمين .1
 تأمين السيارات. .0
 تأمين الهندسيتأمين الطاقة وال .6
 . وفئات االلتزامات ، الحوادثطيرانالقطاعات األخرى تشمل ممتلكات، بحري،  .5

 
لية )المسؤول عن يشغيتم التقرير عن المعلومات القطاعية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرارات الرئيسية. إن صانع القرارات الت

 الوحدات القطاعية( تم تعيينه كرئيس تنفيذي يتخذ قرارات استراتيجية. لم تحدث أي معامالت بين القطاعات خالل السنة.تقييم أداء و توزيع المصادر
 

، يتم تحديد أسعار التحويل بين قطاعات األعمال على أساس تجاري عادل بطريقة في حالة حدوث أي معاملة لم تحدث معامالت بين القطاعات خالل الفترة
ستشمل اإليرادات والمصروفات والنتائج القطاعية بعد ذلك تلك التحويالت بين قطاعات األعمال والتي سيتم حذفها بعد ذلك  امالت مع أطراف ثالثةمماثلة للمع

 .المالية للشركة القوائمعلى مستوى 

 
 احتياطي نظامي (ذ

 
من عمليات المساهمين إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي رأس المال. سنوياً من صافي دخلها  ٪40وفقاً للنظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتحويل 

 االحتياطي غير متاح للتوزيع.
 

 القيمة العادلة (ض
 

ود المرتبطة بندير القيمة العادلة للتحدد القيمة العادلة للموجودات المالية على اساس األسعار المتداولة لألوراق المالية  في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تق
 بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات خصائص ومخاطر مشابهة.

 
عوبة استخراج لة أو عند صبالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق مالية نشطة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماث

 ن اذا كانلکاذا كان ممكناً، وة ظلقابلة للمالحوق السن امذج لنمات هذه اخالدمذ خم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤالقي
 لة.دلعام القين، عندئذ ينبغي القيام بالتقدير  لتحديد اممکر غيك لذ
 
  مستحقات ومطلوبات أخرى (غ

 

 مبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن بضاعة أو خدمات مستلمة، سواًء قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.يتم إثبات اإللتزامات لل
 
 مخصصات (ظ

 

شكل موثوق ب يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام )نظامي أو ضمني( ناشئ من حدث سابق وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة ويمكن قياسها
 به. 

 

 وديعة نظامية (أأ
 

النظامية في بنك تم اختياره من قبل البنك المركزي ( من رأس المال المدفوع. قامت الشركة بوضع مبلغ الوديعة ٪15يجب أن تكون الوديعة النظامية بنسبة )
"إيرادات  نهاالسعودي. يحق البنك المركزي السعودي الحصول على أرباح الوديعة النظامية التي تدفعها الشركة إلى البنك المركزي السعودي وتظهر على أ

 عمولة مستحقة من وديعة نظامية".
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4, 

 

 )تتمة( –السياسات المحاسبية الهامة  .1
 
 

 فائض من عمليات التأمينال (بب
 

تم يو أوعلى شكل تخفيض في األقساط في السنة القادمة. ،مباشرة حملة وثائق التأمينمن الفائض السنوي من عمليات التأمين على  ٪10تقوم الشركة بتوزيع 

 .المتبقية من صافي الفائض الى المساهمين في الشركة %0,تحويل الـ 
 

  الشهرة (جج
 

لتحقق المبدئي ا مبدئيًا بما يزيد عن القيمة العادلة للمقابل المدفوع على القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد المستحوذ عليها بعديتم قياس الشهرة 
ثر إذا أشارت و بشكل متكرر أك، سنويًا أراجعة الشهرة لالنخفاض في القيمة، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقًصا أي خسائر انخفاض متراكمة في القيمة. تتم م

ه لوحدة توليد النقد اداألحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض. يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ الممكن استرد
سترداد لوحدة توليد النقد )أو مجموعة وحدات توليد النقد( أقل من القيمة )أو مجموعة وحدات توليد النقد( التي تتعلق بها الشهرة. عندما تكون القيمة القابلة لال

يان الدخل. ال في بالدفترية لوحدة توليد النقد )أو مجموعة وحدات توليد النقد( التي تم تخصيص الشهرة لها ، فإن خسارة انخفاض القيمة تكون المعترف بها 
 بالشهرة في الفترات المستقبلية.يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة 

 
 وودائع قصيرة األجل النقد ومافي حكمه .0

 
 د ومافي حكمهالنق  .3-0

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

 

 م0203ديسمبر  13

  الف ريال سعودي  

 م4040ديسمبر  11

 الف ريال سعودي  

    عمليات التأمين

 .51915  891259 البنوكارصدة لدى 
    

    عمليات المساهمين

 ,10915  920 ارصدة لدى البنوك
    

 19515.  ,89195 المجموع

 
 ودائع قصيرة األجل  .0-0

 

 م0203ديسمبر  13

  الف ريال سعودي  

 م4040ديسمبر  11

 الف ريال سعودي  

    عمليات التأمين

 .449.5  - ودائع قصيرة األجل
 

 
تثمارية، سالودائع قصيرة األجل الودائع لدى البنوك التجارية المحلية المسجلة في المملكة العربية السعودية والتي لديها تصنيف ائتماني بدرجة اتمثل  .أ

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

 .(٪4615: م4040) م4041ر ديسمب 11سنويًا كما في  ءتحقق هذه الودائع عمولة بمعدل الشي .ب
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 بالصافي –أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة ذمم  .6

 

 

ديسمبر  13
 م0203

  الف ريال سعودي  

ديسمبر  11
 م4040

 الف ريال سعودي  

 1.49.15  39119,9 حملة وثائق التأمينذمم 

 19510  91066 الوسطاء والوكالءذمم 

 15.91,5  081680 (45ذات عالقة )إيضاح أطراف ذمم 
 9501.  91220 من معيدي التأمين  أرصدة مستحقة

 0151515  14,911, 

 (5,9511)  (821686) مشكوك في تحصيلها  أقساط وذمم اعادة تأمين مدينةذمم مخصص 

 .41,9.0  3651263 أقساط التأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي
 

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

 

ديسمبر  13
 م0203

  ألف ريال سعودي

ديسمبر  11
 م4040

 ألف ريال سعودي

 519,40  8,1901 الرصيد في بداية السنة

 59541  - مخصص للسنة
 -  (1368,) المخصص للسنة عكس

 5,9511  821686 السنةالرصيد في نهاية 
 

 :األعمال لصافي األقساط غير منخفضة القيمة والذمم المدينة لمعيدي التأمين فيما يلي تحليل

 

 
ن أ أقساط التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية. تنص شروط العمل الخاصة بالشركة عموماً على ذمم تتكون

 يتم دفع المبالغ وفقًا لشروط االئتمان المتفق عليها مع العمالء.
 

 .م4041ديسمبر  11قساط التأمين المدينة القائمة كما في ( من أ%,1: خمسة عمالء بنسبة م4040) %45تبلغ نسبة أكبر خمس عمالء 
 

المكتتبة للسنة المنتهية  أقساط التأمينمن إجمالي  %15تعتبر اإلدارة بأن العمالء الخارجيين أفرادا حاملين لوثائق التأمين. يمثل عميل واحد من عمالء الشركة 
مليون  14591: م4040مليون ريال سعودي للسنة ) 1,95الخاصة بالعميل المذكور  مينأقساط التأ(. بلغ مجموع %,1: م4040) م4041ديسمبر  11في 

بشكل أساسي ضمن القطاع الهندسي. ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات مقابل هذه األرصدة، وبالتالي فإن هذه  والتي تتضمنريال سعودي( 
 األرصدة بدون ضمانات.

 
أمين وتوجد شركات اعادة ت .إعادة التأمين صافي المطالبات المستحقة من معيدي التأمين بموجب اتفاقيات ومعامالت اختياريةتمثل الذمم المدينة لشركات 

 داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
 

غير متأخرة  
السداد ولم 

 هاقيمت تنخفض

  قيمتها وانخفضترة السداد متأخ

 م0203ديسمبر  13كما في 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية

 إلى 3,
 يوًما 382

إلى  383
  يوماً  156

 أكثر من
 يوماً  156

 
 المجموع

 3881260 ,6,160 51692 031106 3221532 أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينةذمم 
 081680 051500 321055 81501 11293 أطراف ذات عالقة - أقساط تأمين مدينةذمم 

 (821686) (931063) (61308) (01225) - ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 3651263 301902 331928 061,00 3211583 ، بالصافيأقساط تأمين وإعادة تأمين مدينةذمم 

غير متأخرة  
السداد ولم 

 قيمتها تنخفض

  متأخرة السداد وانخفضت قيمتها

 م4040ديسمبر  11كما في 
 المبالغ بآالف الرياالت السعودية

 إلى 1,
 يوًما 150

 إلى 151
 يوًما 1.5

 أكثر من
1.5  ً  يوما

 
 المجموع

 1549,51 559101 .40915 159510 5591.4 أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينةذمم 
 15.91,5 1195,1 1195,1 119411 ,.,19, أطراف ذات عالقة -أقساط تأمين مدينة ذمم 

 (5,9511) (559.41) (59555) (19111) - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 .41,9.0 119155 4591.1 ,419.1 1519111 بالصافي -أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ذمم 
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 ستثماراتاال .5
 

 متاحة للبيعالستثمارات اال

 

ديسمبر  13
 م0203

 ألف ريال سعودي

 

ديسمبر  11
 م4040

 ألف ريال سعودي

 1159055  851023 (1-.عمليات التأمين )إيضاح 

 1519455  3501306 (4-.عمليات المساهمين )إيضاح 

 0621605  45591.. 
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 كانت الحركة خالل السنة كما يلي:

 

ديسمبر  13
 م0203

 ألف ريال سعودي

 

ديسمبر  11
 م4040

 ألف ريال سعودي

 445  3361288 الرصيد االفتتاحي

 1119114  - مشتريات خالل السنة

 -  (,02166) استبعادات خالل السنة

 -  (808) من استبعادات استثمارات خسارة محققة

 ,1951  (91082) التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

 1159055  851023 الرصيد الختامي
 

    تتألف هذه االستثمارات مما يلي:

 ,111955  851393 استثمار في صكوك

 ,44  012 استثمار في صناديق استثمارية مشتركة

851023 1159055

 
  عمليات المساهمين  5-0

 

 كانت الحركة خالل السنة كما يلي:

 

ديسمبر  13
 م0203

 ألف ريال سعودي

 

ديسمبر  11
 م4040

 ألف ريال سعودي

 1,09541  3911098 الرصيد االفتتاحي

 ,15955  - مشتريات خالل السنة

 (19511.)  - استبعادات خالل السنة

 .1941  - ربح محقق من استبعادات استثمارات

 19151  (1361,) التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

 1519455  3501306 الرصيد الختامي
    

    تتألف هذه االستثمارات مما يلي:

 9550.  51585 (1-.استثمار في أسهم حقوق ملكية )إيضاح 

 ,11.911  ,319103 استثمار في صكوك

 ,40951  021002 استثمار في صناديق استثمارية مشتركة

3501306  1519455

  



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

14 

 

 )تتمة( –ستثمارات اال .5
 

 اثباتها( من األسهم في شركة نجم لخدمات التأمين، وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، والتي يتم %1655: م4040ديسمبر  11) %1655يمثل ذلك  5-1
مار تم إثبات هذا االستث لذلكبالتكلفة. وفي حالة عدم وجود معلومات مالية موثوقة، ترى اإلدارة أنه ال يمكن التحقق من القيم العادلة بشكل موثوق. 

 بالتكلفة.
 

  توجد جميع االستثمارات في المملكة العربية السعودية. 5-0
 

 تكلفة اقتناء وثائق تأمين مؤجلة .9

 

ديسمبر  13
 م0203

 ألف ريال سعودي

 

ديسمبر  11
 م4040

 ألف ريال سعودي

 9111.  301506 يناير 1كما في 

 449544  031228 متكبدة خالل السنة

 (1.9541)  (011280) مطفأة خالل السنة

 149.15  321693 ديسمبر 11كما في 

 

 مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصروفات .8

 عمليات التأمين

ديسمبر  13
 م0203

 ريال سعوديألف 

 

ديسمبر  11
 م4040

 ألف ريال سعودي

 .,4191  0011,5 (,4و 15وديعة مقابل خطاب ضمانات )إيضاح 

 149451  301091 (,4)اإليضاح رقم  مدينةضريبة القيمة المضافة 

 9500,  311093 استردادات مطالبات

ً  مصروفات  59515  516,0 مدفوعة مقدما

 49511  11202 مؤجلةأتعاب مدراء أطراف ثالثة 

 510  552 فائدة مستحقة على االستثمارات

 515  ,02 سلف للموظفين

 9151,  61600 أخرى

 511586  .5911, 

    عمليات المساهمين

 19015  31210 فائدة مستحقة

 -  388 أخرى 

 501,29  .59155 

 -  (01690) مخصص مقابل ضريبة قيمة مضافة مدينة
    

 59155.  521116 المجموع
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

11 

 

 بالصافي -ممتلكات ومعدات  .,

 م0203
 

 وتجهيزاتأثاث  سيارات
 حاسوبأجهزة 

 ومعدات مكتبية
تحسينات على عقار 

 مستأجر
أعمال رأسمالية 

 قيد التنفيذ

 
 م0203

 المجموع

 ألف ريال سعودي 
       التكلفة:
 1910,2 31328 91962 3,1186 81860 1,1 يناير 1كما في 
 ,0190 01221 - 581 51 - إضافات
 - (31,29) 31520 - 126 - تحويالت

 ,02101 31020 1160, 021258 1000, 1,1 ديسمبر 11كما في 
       

       استهالك:
 091300 - 61010 311620 ,,812 133 يناير 1كما في 

 11,91 - 31008 01036 122 12 المحمل للسنة

 131339 - 51052 361,39 ,,811 103 ديسمبر 11كما في 

        صافي القيمة الدفترية:

 1300, 31020 018,0 01363 801 60 م0203ديسمبر  13في 

        

 م4040
 

 وتجهيزاتأثاث  سيارات
 حاسوبأجهزة 

 ومعدات مكتبية
تحسينات على عقار 

 مستأجر
أعمال رأسمالية 

 قيد التنفيذ

 
  م4040

 المجموع

 ألف ريال سعودي 
       التكلفة:
 1491.1 - 59504 .159,0 1..59 1,1 يناير 1كما في 
 9051. 19551 - 49151 10 - إضافات
 - (49515) 49415 - 1,5 - تحويالت

 (19015) - - (504) (.11( - استبعادات

 1591,0 19105 59550 1,9155 59551 1,1 ديسمبر 11كما في 
       

       استهالك:
 .45915 - ,19,5 119,05 59110 450 يناير 1كما في 

 .4951 - 451 494,5 115 11 المحمل للسنة
 (19015) - - (504) (.11) - استبعادات

 459111 - 59414 119504 ,,590 111 ديسمبر 11كما في 

        صافي القيمة الدفترية:
       

 .10911 19105 49515 59551 555 54 م4040ديسمبر  11في 

        
تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المستمرة المتكبدة تحديث المكتب. 1-,  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

11 

 
 موجودات غير ملموسة .32

 

( مليون ريال سعودي .16: م4040) الحالية السنة في سعودي ريال مليون 65, بمبلغ تكلفةعنه  تكبدت جاري التنفيذتطوير برمجيات الشركة مشروع  لدى
  .التطوير تكلفة خالل مرحلة

 
 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة .33

 

 م0203ديسمبر  13

  ألف ريال سعودي

 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي

 ,.4595  0,,101 يناير 1كما في 

 1590,5  0018,3 عموالت مستلمة خالل السنة

 (1,9554)  (001020) عموالت مكتسبة خالل السنة

 1,,119  361581 ديسمبر 11كما في 
 

 غير مكتسبة لألقساطالحركة   .30

 

 م0203ديسمبر  13

  ألف ريال سعودي

 م4040ديسمبر  11

 ريال سعوديألف 
 1.190,1  1201060 يناير 1إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة كما في 

 (1049154)  (,386101) ديسمبر 11إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة كما في 

 (,11,915)  3391231 الحركة في إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة
 

 (1159,11)  (02,16,8) يناير 1المكتسبة كما في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير 

 40,95,5  31,98, ديسمبر 11حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة كما في 

 519.51  (3391502) الحركة في حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
 

 (59.55.)  (529) بالصافي –الحركة في أقساط التأمين غير المكتسبة 

 
 مطالبات .31

 

 م0203ديسمبر  13

  ألف ريال سعودي

 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي

 1519155  0501903 إجمالي المطالبات المدفوعة

 49,41.  811,50  مطالبات قائمة في نهاية السنة

 ,951,.1  ,,30216 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها في نهاية السنة

 08,1080  1519145 

 (9.54..)  (501,03) مطالبات قائمة في بداية السنة

 (1.49.51)  (,35,190) مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها في بداية السنة

 1519504  0651530 إجمالي المطالبات المتكبدة
 

 (5,9551)  (21829,) إعادة التأمين مستردات

 (119540)  (151625)  السنةحصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة في نهاية 

 (14.94.1)  (,330180) حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها في نهاية السنة

 (0001350)  (44595.5) 

 159551  031902 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة في بداية السنة

 1149551  3051050 بداية السنةحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها في 

 (9101,.)  (901398) حصة معيدي التأمين من مطالبات

 ,,.559  3801015 صافي المطالبات المتكبدة

 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

15 

 

 )تتمة( –المطالبات  .31
 

 جدول تطّور المطالبات
 

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

 تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
 

على احتياطي كافي فيما يتعلق بأعمالها للتأمين لحماية نفسها ضد المطالبات المستقبلية العكسية التي قد تنشأ. كلما زادت المطالبات  هدف الشركة إلى المحافظةت
فظة على لمحال أصبحت التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديدا، فسيتم استبعاد المطالبات العكسية والتي ينشأ عنها احتياطيات عن سنوات حوادث سابقة.

ن هناك عدم التأكد يكواحتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل أغلب تلك االحتياطيات الناشئة لسنة الحادث الحالي عندما يكون زيادة المطالبات اقل استحقاقا و
 أكبر مرتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات.

 

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

 م0203ديسمبر  13كما في 
 موعالمج 0203 0202 ,023 0238 وما قبلها 0239 سنة وقوع الحادث

 بآالف الرياالت السعودية 

       تقدير تكلفة المطالبات النهائية:

  1201,,0 01613,0 3081300 0801262 3180610,0 سنة الحادث في نهاية

  - 0031011 3011516 0621050 319381550 بعد سنة واحدة

  - - 33,1369 0051666 315051150 بعد سنتين

  - - - 01,1039 316661053 بعد ثالث سنوات

  - - - - 013851093 بعد أربع سنوات

 112561603 1201,,0 0031011 33,1369 01,1039 013851093 المجمعةالتقدير الحالي للمطالبات 

 (018021,68) (3,21615) (3901321) (811330) (0361090) (0139,1911) حتى تاريخه المجمعةمدفوعات ال

 0001651 3281629 0,1112 151206 011,01 51918 في قائمة المركز المالي المعترف بهااللتزام 
 

 م4040ديسمبر  11كما في 

 المجموع 4040 ,401 4015 4015 وما قبلها .401 سنة وقوع الحادث

 السعوديةبآالف الرياالت  

       تقدير تكلفة المطالبات النهائية:

  41591,4 1159141 4549050 1109541 195119,51 في نهاية سنة الحادث

  - 1419.15 45094.1 4.591.5 .,1915194 بعد سنة واحدة

  - - 41.9555 4119,55 191519101 بعد سنتين

  - - - 4119010 191119440 بعد ثالث سنوات

  - - - - 1941491,1 بعد أربع سنوات

 .490559.1 41591,4 1419.15 41.9555 4119010 1941491,1 المجمعةالتقدير الحالي للمطالبات 

 (.195159,1) (14595,5) (519554) (40,95.0) (40.9155) (194159115) حتى تاريخه المجمعةمدفوعات ال

 4149.50 10591,1 1,9551 5,.1.9 119.54 .11905 في قائمة المركز المالي المعترف بهااللتزام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

1. 

 مستحقات ومطلوبات أخرى .30

 

 م0203ديسمبر  13

  ألف ريال سعودي

 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي
    

 .11905  381601 وسطاء التأمين

 .59,5  51,11 ضريبة استقطاع مستحقة الدفع 

 9111.  01090 مكافآت دائنةوعموالت 

 ,5955  1056, المقييم الميدانيأتعاب 

 59515  ,3,105 ستشفياتللم ذمم دائنة

 49005  01690 قيمة مضافة مستحقة الدفعضريبة 

 05.  308 مصاريف مستحقة

 545  122 كراجات دائنةذمم 

 1,5  ,62 أتعاب التفتيش واإلشراف مستحقة الدفع

 444  911 أتعاب مدراء أطراف ثالثة

 ,5  091 أتعاب مجلس الضمان الصحي التعاوني مستحقة الدفع

 49554  11039 أخرى

 551835  159511 

    عمليات المساهمين

 510  31,01 مستحقة مصروفات

 111  005 دائنون آخرون

 0135,  19051 
    

 1.9.11  581,86 المجموع

 
 احتياطي نظامي .36

 
 

من صافي الدخل من عمليات المساهمين كاحتياطي نظامي الى أن  %40التأمين في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تجنيب  الئحة لمتطلباتوفقاً 
لسنة. ل امن رأس المال. بما أن الشركة قد تكبدت خسائر متراكمة في نهاية السنة، لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي النظامي خال %100يعادل االحتياطي 

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

 
 وديعة نظامية .35

 

ديسمبر  13
 م0203

 ألف ريال سعودي

 
 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي

    عمليات المساهمين

 09000.  521222 وديعة نظامية

 
مليون ريال سعودي  0.من رأس مالها المدفوع بمبلغ  ٪15، أودعت الشركة مبلغاً يعادل )"ساما"(السعودي من الالئحة التنفيذية للبنك المركزي 55وفقاً للمادة 

هذه ، تسدد العمولة المستحقة لالبنك المركز السعودي . ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية دون موافقةالسعودي يالبنك المركز في بنك تم اختياره من قبل
 .السعودي يمركزالى البنك ال الوديعة

 
، أفصحت الشركة عن عمولة مستحقة على وديعة نظامية م.401مارس  1طبقا للتعميم الصادر في  السعودي يالبنك المركزوفقا للتعليمات الواردة من 

 كأصل والتزام في هذه القوائم المالية.
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15 

 

 ارتباطات ومطلوبات محتملة .39
 

 

 م0203ديسمبر  13

  ألف ريال سعودي

 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي

 .,4490  0012,5 الزكاة والضريبة والجمارك هيئةخطابات ضمان صادرة لمصلحة 

 19100  122 خطابات ضمان صادرة لمصلحة عمالء غير حكوميين

 0011,5  4191,. 
 

فيما  (مليون ريال سعودي 1,9.5: م4040 ديسمبر 11)سعودي  ريال مليون ,1,9 بمبلغ م4041ديسمبر  11ارتباطات قائمة كما في  هناك كان .أ
 .برمجياتيتعلق بمشروع تطوير 

 

: م4040مليون ريال سعودي ) 0610، قدمت البنوك التي تتعامل معها الشركة ضمانات للعمالء غير الحكوميين بمبلغ م4041ديسمبر  11كما في  .ب
 ,4460: م4040مليون ريال سعودي. ) ,4460بمبلغ  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك( فيما يتعلق بتأمين السيارات وإلى مليون ريال سعودي 1610

 مصروفاتتم إيداعه لدى أحد البنوك وإدراجه ضمن ( الذي 1-,4مليون ريال سعودي( فيما يتعلق بأمر الربط المتنازع عليه )انظر أيًضا اإليضاح 
 (.5إيضاح ودات أخرى )انظر أيًضا مدفوعة مقدًما وموج

 

 .التقييم الزكوي والضريبيعلى وضع  لالطالع ,4راجع اإليضاح  .ج
 

 عمومية وإدارية مصروفات .38

 عمليات التأمين

 م0203ديسمبر  13

 ألف ريال سعودي
 

 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي

 .559.1  ,61135 تكاليف موظفين

 19110  11915 أتعاب قانونية ومهنية

 19115  ,61,8 لوازم مكتبية

 .4951  11,91 استهالك

 -  01690 مخصص ذمم مدينة أخرى

 494,4  23, إيجار

 49101  319,5 اتصاالت مصروفات

 49054  11025 (41استهالك موجودات حق االستخدام )إيضاح 

 195.5  803 مكتبية مصروفات

 .,.  ,30 تسويق ودعاية

 01.  0 خدمات مهنية

 1.4  622 تدريب وتعليم

 1.1  080 منافع

 155  069 التزام التأجيرتكلفة تمويل على 

 11  09 االستثمار مصروفات

 595,5  81,30 أخرى

 881095  559454 

    عمليات المساهمين

 5.5  11629 أتعاب مهنية

 5..  890 أخرى

 01183  19511 
    

 .5.950  01569, المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

15 

 إيرادات االستثمارات .,3
 

 عمليات التأمين
 م0203ديسمبر  13

 
 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي

  5.0  - إيراد عموالت على الودائع

  ,1951  01150 عموالت على استثمارات إيراد

 01150  1910, 
 

    عمليات المساهمين
    

  515   389 إيراد توزيعات أرباح

  59115   01826 عموالت على استثمارات إيراد

 01,,0  59,51 

    

 109154  1165, المجموع
 

 إيرادات أخرى .02

 
 م0203ديسمبر  13

 
 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي

 191.5   - (1-40حصة الفائض من المنافذ )إيضاح 

  19115   020 (4-40)إيضاح حصة الفائض من برنامج الحج والعمرة 

 19515   11066  أخرى

 1156,   59010 
 

(. أبرمت الشركة، إلى جانب أربع وعشرين شركة تامين أخرى "الصندوق"تمثل حصة الشركة في الفائض الناتج من صندوق منافذ تأمين ضد الغير ) 02-3
لمدة ثالث سنوات مبدئياً للمشاركة في  م4015يناير  1التعاوني "تعاونية" اعتباراً من تعمل في المملكة العربية السعودية، اتفاقية مع شركة التأمين 

لتعاونية ستحصل ا تامين السيارات األجنبية التي تدخل المملكة العربية السعودية عبر جميع حدودها باستثناء حدود مملكة البحرين. وطبقاً لالتفاقية، فإن
كأتعاب إدارية من صافي نتائج  %15المكتتبة لتغطية المصاريف غير المباشرة ذات العالقة باإلضافة الى  أقساط التأمينمن إجمالي  %1945على 

عشرون بما لمحفظة الصندوق. ومن المقرر أن يتم توزيع النتائج المتبقية، بعد التوزيع المذكور، بالتساوي بين التعاونية وشركات التأمين الخمسة وا
الترتيب لصندوق منافذ تأمين ضد الغير من تعاونية الى نجم  تغييرم ، تم4041خالل عام  .م4040و م,401تفاقية للسنتين فيها الشركة. تم تجديد اال

 و عليه فإن الفائض من منافذ اصبح جزء من اجمالي االقساط المكتتبة.
 

كة العربية السعودية، شركة تأمين أخرى تعمل في الممل 45تمثل حصة الشركة في الفائض الناتج عن برنامج العمرة. أبرمت الشركة، إلى جانب  02-0
البنك المركزي مقدم من الوزارة ومعتمد من  االلزامي. إن منتج العمرة م4040يناير  1اعتباًرا من  (تعاونية) يشركة التأمين التعاون اتفاقية مع
باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. يغطي هذا الحوادث العامة لتأمين الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية السعودي 

وهي قابلة للتجديد  م4040يناير  1سنوات تبدأ من  1والمنافع الصحية للحجاج الذين يدخلون المملكة العربية السعودية ألداء العمرة. مدة االتفاقية 
 لمدة أربع سنوات أخرى وفقًا لشروط وأحكام االتفاقية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

1, 

 

 االحتياطيات الفنية .03
 

 واالحتياطيات تحت التسويةصافي المطالبات   03-3
 

 واالحتياطيات ما يلي: تحت التسويةصافي المطالبات  تمثل

 

ديسمبر  13
 م0203

  ألف ريال سعودي

ديسمبر  11
 م4040

 ألف ريال سعودي

 49,41.  811,50 تحت التسويةمطالبات 

 ,951,.1  ,,30216  مبلغ عنهامطالبات متكبدة وغير 

 0001651  4149.50 

 459515  061198 احتياطي عجز أقساط التأمين

 119155  351395 احتياطيات فنية أخرى

 0551339  45195,. 

    ناقصاً:

 (119540)  (151625) تحت التسويةحصة معيدي التأمين من مطالبات  -

 (14.94.1)  (,330180) المتكبدة وغير مبلغ عنهامطالبات الحصة معيدي التأمين من  -

 (3631166)  (1.59,51) 

 1019514  3301950 واالحتياطيات تحت التسويةصافي المطالبات 

 
 الحركة في أقساط غير مكتسبة  03-0

 

 الحركة في أقساط غير مكتسبة ما يلي: تمثل

 م0203ديسمبر  13 

 صافي التأمين إعادة اإلجمالي 

 ريال سعوديألف  

 01860, (02,16,8) 1201060 الرصيد كما في بداية السنة

 3961082 (0101095) 02,1965 ( خالل السنةعائدةأقساط تأمين مكتتبة /)

 (3901591) 16012,5 (60519,5) أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

 11053, (31,98,) ,386101 في نهاية السنةكما الرصيد 
  

 م4040ديسمبر  11 

 صافي التأمين إعادة اإلجمالي 

 ألف ريال سعودي 

 ,45915 (1159,11) 1.190,1 الرصيد كما في بداية السنة

 4009105 (11.9551) 1.95.1. ( خالل السنةعائدةأقساط تأمين مكتتبة /)

 (1149114) 1159050 (1559504) أقساط تأمين مكتسبة خالل السنة

 49551, (40,95,5) 1049154 في نهاية السنة كما الرصيد
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

10 

 

 احتياطيات فنية أخرى .00
 

 
 م0203ديسمبر  13

 ألف ريال سعودي
 

 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي

 9505.  51851 موزعةاحتياطي خسارة مصاريف غير 

 19551  - (1-44إعادة التأمين )إيضاح  استردادمخصص 

 59455  1131, (4-44التأمين )إيضاح إعادة  استرداداحتياطي 

 351395  119155 
 

 مليون ريال سعودي ضمن مخصص الذمم المدينة. 19551خالل السنة الحالية قامت االدارة بإعادة تصنيف مبلغ   00-3
 

 التأمين في المستقبل. تم تحديد احتياطي استحقاق إعادة التأمين لرصد مخصص ألي تعديل عكسي محتمل على إيرادات عموالت إعادة 00-0
   

 

 عقود اإليجار .01
 

 بالصافي –موجودات حق االستخدام  01-3

 م0203ديسمبر  13  مبنى

 ألف ريال سعودي

 م4040ديسمبر  11 

  ألف ريال سعودي

  

     التكلفة:

 -  1528,  في بداية السنة

 9.05,  01958  إضافات خالل السنة

 -  (01,61)  خالل السنة الغاء اإلثبات

 9.05,  331001  في نهاية السنة
 

 
   

     االستهالك المتراكم:

 -  01260  في بداية السنة

 49054  11025  إضافات خالل السنة

 -  (00,)  خالل السنةالغاء اإلثبات 

 49054  01110  في نهاية السنة
     

 .5955  ,9128  صافي القيمة الدفترية

 
 مطلوبات إيجار      01-0

 م0203ديسمبر  13  

 ألف ريال سعودي

 م4040ديسمبر  11 

 ألف ريال سعودي
   

 -  511,9  في بداية السنة

 9.05,  01958  إضافات خالل السنة

 155  069  تكلفة تمويل

 -  (31,05)  خالل السنةالغاء اإلثبات 

 (191,5)  (,1108)  مدفوعات خالل السنة
     

 91,5.  51389  كما في نهاية السنة
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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

11 

 

 الشهرة .00

 

في المملكة  )للتأمين البحرين ش.م.ب. )"البائع" المتحدة للتأمين التعاوني، استحوذت الشركة على عمليات التأمين لشركة م4005ديسمبر  11اعتباًرا من 

مليون ريال سعودي. مبلغ الشهرة مستحق الدفع للبائع تم دفعه  5561مليون ريال سعودي بشهرة تبلغ  5.6,5.العربية السعودية مقابل مبلغ إجمالي قدره 

  .البنك المركزي السعودي، بعد الحصول على موافقات م4005بالكامل بعد سنة 

 

في القيمة على أساس سنوي. يتطلب تحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها تقديًرا  انخفاضرة قد تعرضت ألي تقوم الشركة باختبار ما إذا كانت الشه

دارة للسنوات دتها اإلللمبلغ القابل لالسترداد على أساس احتساب قيمة االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية المخصومة من الموازنات المالية التي أع

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

 

دير من جانب قتنطوي االفتراضات المستخدمة للحصول على القيمة القابلة لالسترداد باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة على درجة كبيرة من الت

الظروف الفعلية عن االفتراضات وبالتالي قد تختلف التدفقات النقدية الفعلية عن تلك المتوقعة مع وجود تأثير جوهري محتمل على قابلية  اإلدارة. قد تختلف

سنوي مركب بنسبة  والتي سيتم االكتتاب عليها في الفترة المتوقعة بمعدل نم أقساط التأميناسترداد المبالغ. تم تقدير معدل النمو المدرج في الموازنة إلجمالي 

 على التوالي. ٪4و ٪15. تم تقدير المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ومعدل النمو طويل األجل بنسبة 15٪

 

يم ناًء على تقيب االعتراف بأي انخفاضبناًء على االفتراضات الموضوعة، تجاوزت قيمة االستخدام المحتسبة أعاله القيمة الدفترية للشهرة، وبالتالي لم يتم 

ية أعاله من شأنه أن يتسبب في تجاوز القيمة الدفتراالفتراضات  في قيمةدارة أنه ال يوجد أي تغيير معقول محتمل تعتقد اإل ،خبير اإلدارة لقيمة االستخدام

لمتوسط المرجح قيمة االستخدام في ابشكل جوهري لقيمتها القابلة لالسترداد في تاريخ التقرير. تتمثل أهم االفتراضات المستخدمة في تحديد عمليات احتساب 

  لتكلفة رأس المال ومعدل النمو طويل األجل.

 

في معدل النمو طويل األجل لهما أثر  ٪065إلى متوسط التكلفة المرجح لرأس المال وتخفيض بنسبة  ٪1تم إجراء تحليل الحساسية وتبين أن إضافة بنسبة 

 يمة.غير جوهري على نتائج اختبارات االنخفاض في الق

 

 القيم العادلة لألدوات المالية .06

 

ند قياس القيمة العادلة ستالقيمة العادلة هي السعر الذي قد يستلم مقابل بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة نظامية بين مشاركي السوق بتاريخ القياس. وي

 على افتراض بأن العملية تتم إما:

 

 االلتزام؛ أوفي السوق الرئيسي المتاح لألصل أو  -

 في حال عدم وجود سوق أساسي، في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات -

 

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

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

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

 

 : هي أسعار معلنة في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابهة التي تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.1المستوى 

 

 دات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة : األسعار المدرجة في األسواق المالية النشطة لموجو4المستوى 

 للمالحظة في السوق.

 

 : طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق.1المستوى 

 

مستوياتها في التسلسل الهرمي القيمة العادلة بالنسبة لقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة.  يوضح الجدول التالي القيم العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك

للقيمة العادلة.  بة بشكل معقولوال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية مقار

 .1و 4و 1خالل السنة، لم يكن هناك أي تحويالت بين المستويات  ادلة هي أيضا القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.القيمة الع

  



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

14 

 
 )تتمة( –القيم العادلة لألدوات المالية  .06

 

     م0203ديسمبر  13

 المجموع 1المستوى  0المستوى  3المستوى  

 
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ريال ألف 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي

     

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

     أسهم حقوق الملكية وصناديق استثمارية مشتركة
 012 - - 012 عمليات التأمين -

 001,81 - 021002 01951 عمليات المساهمين -

      سندات دين
 851393 - 851393 - عمليات التأمين -

 ,319103 - ,319103 - عمليات المساهمين -

 01,,1 0011532 - 0081521 

 

     م4040ديسمبر  11

 المجموع 1المستوى  4المستوى  1المستوى  

 
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي

     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

     أسهم حقوق الملكية وصناديق استثمارية مشتركة
 ,44 - - ,44 عمليات التأمين -
 .45940 - - .45940 عمليات المساهمين -

     

      سندات دين
 ,111955 - - ,111955 عمليات التأمين -

 ,11.911 - 10.90,1 109055 عمليات المساهمين -

 150911, 10.90,1 - 45.9111 

 
ها قيمتمليون ريال سعودي( والتي يتم تسجيلها بالتكلفة حيث أن  ,16: م4040مليون ريال سعودي ) ,16لغ بللبيع بممتاحة ال يشمل الجدول أعاله استثمارات 

 .العادلة ال يمكن تحديدها بشكل موثوق
 

 

 لم يحدث أي تحويل بين المستوى األول والثاني والثالث خالل السنة.

 
 .1والمستوى  4للموجودات المالية من المستوى فيما يلي أسلوب وطرق التقييم المطبقة من قبل الشركة للتقييم العادل 

 

 

 أسلوب التقييم النوع
يوجد المدخالت الهامة التي ال 
 فيها قيمة سوقية

العالقة الترابطية بين المدخالت الهامة التي ال 
 وقياس القيمة العادلة يوجد فيها قيمة سوقية

 صكوك غير مدرجة
القيمة العادلة باستخدام تقييم مدير 

 المحفظة
 ال ينطبق ال ينطبق
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11 

 

 التزامات منافع الموظفين المحددة .05

 

 

 م0203ديسمبر  13

 ألف ريال سعودي
 

 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي
    

 109455  ,32120 القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

 
 حركة التزام المنافع المحددة 05-3

 

 

 م0203ديسمبر  13

 ألف ريال سعودي
 

 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي
    

 9155,  321088 الرصيد االفتتاحي

 19055  01912 المحمل على قائمة الدخل

 (11.)  (832) المحمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (49.51)  (,0139) المدفوع للمنافع خالل السنة

 109455  ,32120 النهائيالرصيد 

 
 تسوية القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 05-0

 

 

 م0203ديسمبر  13

 ألف ريال سعودي
 

 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي
    

 9155,  321088 االفتتاحيالرصيد 

 .1955  01601 تكاليف الخدمة الحالية

 441  389 تكاليف مالية

 (11.)  (832) تسويات الخبرةربح اكتواري من 

 (49.51)  (,0139) منافع مدفوعة خالل السنة

 32120,  109455 

 
 االفتراضات االكتوارية الرئيسية 05-1

 

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

 

ديسمبر  13
 م0203

 م4040ديسمبر  11 

    

   %4611  %0.61 معدل الخصم في التقييم 

   %1611  %1.61 نسبة زيادة متوقعة لمستوى الراتب على مختلف األعمار

 %11611  %00.1 نسبة االنسحاب
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 )تتمة( –التزامات منافع الموظفين المحددة  .05
 

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

 

 م0203ديسمبر  13

 ألف ريال سعودي
 

 4040مديسمبر  11

 ألف ريال سعودي

    معدل الخصم في التقييم
    

 (.4.)  (503) %1 بمعدلزيادة  -

 511  932 %1 بمعدلنقص  -

    نسبة زيادة متوقعة لمستوى الراتب على مختلف األعمار

 ,,.  5,6 %1 بمعدلزيادة  -

 (.4.)  (502) %1 بمعدلنقص  -
 

 

ديسمبر  13
 م0203

 ألف ريال سعودي

 
 م4040ديسمبر  11

 ألف ريال سعودي

    سنوات( 6المنافع المستقبلية المتوقعة ) اتدفع
    

 19515  - م4041

 191,1  31881 م4044

 515  26, م4041

 510  862 م4041

 ,51  869 م4045

 -  905 م.404

 

 سنة(. 651.: م4040ديسمبر  11سنة ) ,560هو  م4041ديسمبر  11متوسط مدة إلتزام المنافع المحددة في نهاية 

 

 التشغيليةالقطاعات  .09
 

تها كصانع القرار فيتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة لوظي

 .التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها
 

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

لم تطرأ أي تغييرات على أسس  .بطريقة تتوافق مع ذلك الذي في قائمة الدخل. تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 .م4040ديسمبر  11القطاعات منذ  خسارةأو  ربحلقياس التقسيم أو أسس ا
 

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

وجودات غير ملموسة والشهرة والوديعة النظامية وايرادات عمولة مستحقة على وحق استخدام موجودات وم ، االستثمارات و الممتلكات والمعداتاألخرى

 . وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة. ال تتضمن مطلوبات القطاعات، مطالبات حملة الوثائق، ذمم دائنة لمعيدي التأمين،الوديعة النظامية

حقة ايراد عمولة مست مصاريف مستحقة والمطلوبات األخرى، ومكافأة نهاية الخدمةو من عمليات التأمين الفائضضريبة الدخل والتزامات التـأجير والزكاة و

 .. وبالتالي تم إدراجهم ضمن المطلوبات غير الموزعةمطلوبة الى البنك المركزي السعوديعلى الوديعة النظامية 
 

يتم تقييم أداء  .القرار التشغيلي للقطاعات ذات صلة ويتم مراقبتها على أساس مركزيال يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع 

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

ديسمبر  11إن معلومات قطاعات التشغيل المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم تقريرها عن مجموع الموجودات والمطلوبات للشركة في 

 وصافي إيراداتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، كاآلتي: ومصروفاتها، مجموع إيراداتها م4040ديسمبر  11و م4041



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

15 

 
 )تتمة( –القطاعات التشغيلية  .09

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 م0203ديسمبر  13كما في 

 ألف ريال سعودي

  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 
مجموع 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين

   الموجودات

 31,98,  -  31,98,  031130 601,30 - 361960 - أقساط التأمين غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من 

 151625  -  151625  0013,9 61,23 - 91531 9,6 قائمةحصة معيدي التأمين من مطالبات 

 ,330180  -  ,330180  001133 1,1,08 001255 81082 50 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

693132  -  321693  31623 31631 - 11520 11,66 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  

,806112  0301565       موجودات غير موزعة   900.623 

,806112  558.652       مجموع الموجودات   ,98.026 

            

            المطلوبات

 ,386101  -  ,386101  051050 661,05 - 601603 621928 أقساط التأمين غير المكتسبة

 361581  -  361581  11,60 81900 - 11229 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 811,50  -  811,50  0510,2 51,26 - 081880 031886 تحت التسويةمطالبات 

 ,,30216  -  ,,30216  6211,2 031092 001060 011500 01851 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

90138, 61806 احتياطي عجز أقساط التأمين  - - 69,  061198  -  061198 

 351395  -  351395  ,3151 31338 653 301358 5,2 احتياطيات فنية أخرى

 068.339  00.033  016.925       واحتياطي عمليات التأمينموزعة مطلوبات غير 

033100  06,.920       مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين   906.165 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

1. 

 
 )تتمة( –القطاعات التشغيلية  .09

 

 
 
 
 

 
 م4040ديسمبر  11كما في 

 ألف ريال سعودي

  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 
مجموع 

 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين

   الموجودات

 40,95,5  -  40,95,5  459501 1109555 - 119515 9.54, حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 119540  -  119540  4.9.51 ,5951 - 19511 59.51 قائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 

 14.94.1  -  14.94.1  119555 1,95.4 .,4191 ,159.5 19.50 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 149.15  -  149.15  5,.19 19511 - 59.10 .1955 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 51.9.51  ,,,1459  5159.55       موجودات غير موزعة

 1941.9551  ,,,1459  059554,        مجموع الموجودات

            

            المطلوبات

 1049154  -  1049154  .14941 1149550 - 10.9111 419404 أقساط التأمين غير المكتسبة

 1,,119  -  1,,119  19051 419105 - 59514 - مكتسبةعمولة إعادة تأمين غير 

 49,41.  -  49,41.  4,9115 9155. - 1.9510 ,10945 تحت التسويةمطالبات 

 ,951,.1  -  ,951,.1  509500 ,119,1 419551 1,.509 .1951 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 459515  -  459515  151 - - 449.10 49511 احتياطي عجز أقساط التأمين

 119155  -  119155  19.15 19110 511 59414 19545 احتياطيات فنية أخرى

 .4,4955  459515  4.19511       مطلوبات غير موزعة واحتياطي عمليات التأمين

 019515,  459515  5519051       مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

15 

 
 )تتمة( –القطاعات التشغيلية  .09

 

 
  

 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

 المجموع  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 

 
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
 

ألف ريال 
 سعودي

        إيرادات
        

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 061082  - - - 061082 - أفراد -

 101286  610,0 906 - 321108 361602 متناهية الصغرمؤسسات  -

 3211891  1818, 581 ,80 151000 ,65129 صغيرةمؤسسات  -

 61618,  ,13182 321682 - 121009 001920 متوسطةمؤسسات  -

50915 كبيرةمؤسسات  -  081 ,912,1 061910 001801  3601982 

 3221,58 3211380 ,91,00 191900 5,1,50  02,1965 

        أقساط إعادة تأمين مسندة

(50) محلي -  (32103,)  - (301500)  (11535)   (051901)  

(193) أجنبي -  (021206)  (,51000)  (00116,)  (6,162,)   (3,81605)  

 (016)  (121050)  (,51000)  (161221)  (511306)   (006105,)  

         فائض الخسارة التأمين مصروفات اعادة

(31205) محلي -  (00,)  - - (03,)   (31890)  

(31,25) أجنبي -  (01012)  - - (01,,9)   (91111)  

 (01,10)  (0186,)  - - (11035)   (,1029)  
        

 3961082  11003 ,0193 31582 ,5,186 91523, صافي أقساط التأمين المكتتبة

 -التأمين غير المكتسبة التغيرات في أقساط 
(1,1398) بالصافي  191608 - 3100, (025)   (529)  

 3901591  11036 11,58 31582 3291189 681001 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 001020  331502 021026 31650 3219,1 - عموالت إعادة التأمين المكتسبة

 0381896  301866 001391 11000 3381382 68.001 مجموع اإليرادات
        

        االكتتاب ومصروفاتتكاليف 
        

 0501903  3610,2 31502 - 3,11,93 611802 إجمالي المطالبات المدفوعة

(391868) حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  (681,61)  - (581)  (311131)   (,21829)  

 3911,30  31,99 69, - 3161238 161,50 صافي مطالبات مدفوعة

 051069  310,6 55 - 8.010 351050 بالصافي - قائمةالتغيرات في المطالبات 
 -التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

(86) بالصافي  (35185,)  33 (806)  61  (391916)  

 3801015  11106 398 33 3051683 601103 صافي المطالبات المتكبدة

(11566) 112,2 التأمين احتياطي عجز أقساط  - - 3,6  (192)  

(31316) احتياطيات فنية أخرى  11,05 39 (30)  0  019,8 

 011280  ,01,8 11369 - ,33101 610,9 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 110,5  160 665 0,2 998 31302 اكتتاب أخرى مصروفات

 0331000  51851 ,1189 638 ,31,125 521,31 االكتتاب ومصروفاتمجموع تكاليف 

(010,2) صافي نتائج االكتتاب  (02188,)  01905 0210,0 91,,0  91511 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

15 

 
 )تتمة( –القطاعات التشغيلية  .09

 

 
 

 معلومات إضافية 09-3

 
 
 
 
 
 
 
 

 م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

 المجموع  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 

 
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

  سعودي
ألف ريال 

 سعودي
 

        ( / إيرادات تشغيلية أخرىمصروفات)

(0.569,)       عمومية وإدارية مصروفات  

 368.,       تحصيلها مخصص ذمم مدينة مشكوك في

(31,90)       مكافآت مجلس اإلدارة  

 165.,       إيرادات االستثمارات

(808)       من استثمارات ربح محقق  

 ,1.56       إيرادات أخرى

(91.120)       بالصافي -تشغيلية أخرى  مصروفاتمجموع   
        

(56.593)       التوزيعالخسارة للسنة قبل   
        

 -       صافي الدخل للسنة العائد إلى عمليات التأمين
        

صافي الخسارة للسنة العائد إلى المساهمين قبل 
       الزكاة وضريبة الدخل

(56.593)  

        

(22519)       الزكاة  

(220)       ضريبة الدخل  
        

(911953)       صافي الخسارة للسنة العائدة إلى المساهمين  

م0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في     

 

 

 سيارات طبي
ممتلكات 
 وحوادث

حماية 
 المجموع وادخار

 
ألف ريال  

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي

       إيرادات

       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 061082 - - 061082 -  أفراد -

 101286 - 51039 321108 361602  متناهية الصغرمؤسسات  -

 3211891 - 331162 151000 ,65129  مؤسسات صغيرة -

 61618, - ,00118 121009 001920  مؤسسات متوسطة -

 3601982 - 3061562 081 51509  مؤسسات كبيرة -

  3221,58 3211380 0261525 - 02,1965 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

1, 

 
 )تتمة( –القطاعات التشغيلية  .09

 
 
 
 
 
 
 

 م4040ديسمبر  11للسنة المنتهية في  

 المجموع  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 

 
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
 

ألف ريال 
 سعودي

        إيرادات

        إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 11.9411  ,41 - - 1159,45 5. أفراد -

 4,9441  59151 550 - ,109,0 9,51, متناهية الصغرمؤسسات  -

 519,05  .1.944 59145 - .11944 419011 مؤسسات صغيرة -

 15.9514  119515 19111, - 119.51 109451 مؤسسات متوسطة -

 1509.51  119111 ...409 ,141951 ,1951 ,.1 مؤسسات كبيرة -

 11950, 41195,5 141951, 1409104 ,,911.  .1.95.1 

        أقساط إعادة تأمين مسندة

(191.4) محلي -  (11954,)  - (109540)  (19.,1)   (109.01)  

(159.15) أجنبي -  (55904,)  (11,911.)  (1019505)  (549500)   (1509.,5)  

 (1,9055)  (.,9555)  (11,911.)  (1159545)  (5591,1)   (1119101)  

         فائض الخسارة مصروفات اعادة تأمين

(151) - محلي -  - - (1.5)   (515)  

(1,,19) - أجنبي -  - - (49.14)   (19.15)  

 - (4911.)  - - (19105)   (59151)  

 4009105  .5951 19555 490,1 1.491,1 449114 مكتتبةصافي أقساط تأمين 
 –التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

(19.01) بالصافي  (.49,01)  - 1.5 (51.)   (.59.55)  

 1149114  59,50 19,11 490,1 9555,, 159545 مكتسبةصافي أقساط تأمين 

 1,9554  119105 ..1594 .1955 9545, - مكتسبةعموالت إعادة تأمين 

 1549101  419055 ,40940 ,.195 10,9111 159545 مجموع اإليرادات

        

        االكتتاب ومصروفاتتكاليف 

 1519155  94,0, .5905 - 1,,1119 4490,5 إجمالي المطالبات المدفوعة

(,11915) مطالبات مدفوعةحصة معيدي التأمين من   (15901.)  - (19514)  (59451)   (5,9551)  

 .1955,  .4901 19411 - 559,55 109.15 صافي مطالبات مدفوعة

(.49.5) 49511 بالصافي - القائمةالتغيرات في المطالبات   - 455 (401)   110 
 -التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

(19010) بالصافي  (19.01)  - (.45)  (1,)   (.9105)  

 ,,.559  195,1 5,5 - 519501 ,910, صافي المطالبات المتكبدة

(59111) احتياطي عجز أقساط التأمين  14945. - - 15  .9,55 

(.4911) احتياطيات فنية أخرى  19444 50. 554 .50  19551 

 1.9541  ...19 49115 - 591,1 .19,1 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 495,0  111 150 05. ,5. 0.. اكتتاب أخرى مصروفات

 1159554  95,5. 19554 19111 91.4,, .1914 االكتتاب ومصروفاتمجموع تكاليف 

 5.9514  119155 159.15 49555 9,51, 119504 صافي نتائج االكتتاب



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

50 

 
 )تتمة( –القطاعات التشغيلية  .09

 
 معلومات إضافية 09-0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م4040ديسمبر  11للسنة المنتهية في  

 المجموع  أخرى هندسي طاقة سيارات طبي 

 
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

  سعودي
ألف ريال 

 سعودي
 

        ( / إيرادات تشغيلية أخرىمصروفات)

(.5.950)       عمومية وإدارية مصروفات  

(59541)       عكس مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها  

(19111)       مكافآت مجلس اإلدارة  

 109154       إيرادات االستثمارات

 .1941       ربح محقق من استثمارات

 59010       إيرادات أخرى

(549114)       بالصافي -تشغيلية أخرى  مصروفاتمجموع   
        

(159550)       التوزيعالخسارة للسنة قبل   
        

 -       للسنة العائد إلى عمليات التأمين الخسارةصافي 
        

صافي الدخل للسنة العائد إلى المساهمين قبل الزكاة وضريبة 
(159550)       الدخل  

        

(459,00)       الزكاة  

(100)       ضريبة الدخل  
        

(119550)       للسنة العائد إلى المساهمين الخسارةصافي   

م4040ديسمبر  11للسنة المنتهية في     

 
 

 سيارات طبي
ممتلكات 
 وحوادث

حماية 
 المجموع وادخار

 
ألف ريال  

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي
ألف ريال 

 سعودي

       إيرادات

       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 11.9411 - ,41 1159,45 5.  أفراد -

 4,9441 - 59111 ,109,0 9,51,  متناهية الصغرمؤسسات  -

 519,05 - 419.51 .11944 419011  مؤسسات صغيرة -

 15.9514 - 1119555 119.51 109451  مؤسسات متوسطة -

 1509.51 - .1559.1 ,1951 ,.1  مؤسسات كبيرة -

  11950, 41195,5 1109555 - .1.95.1 



 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية
 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

51 

 

 المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة .08
 

 

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

 من قبل إدارة الشركة ومجلس إدارتها.
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة 08-3
 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة خالل السنة مع أطراف ذات عالقة:
 

 في للسنة المنتهيةمبلغ المعامالت  طبيعة المعامالت 

 م4040 ديسمبر 11 م0203 ديسمبر 13  
    

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي  

    المساهمون الرئيسيون

06191 أقساط تأمين مكتتبة حاج حسين علي رضا  59.50 

(51125) مستلمة  مدفوعات   (59401)  

(01982) مطالبات مدفوعة   (.15)  
    

 11191.5 ,12,08 أقساط تأمين مكتتبة السعوديةمجموعة بن الدن 

(8601339) مدفوعات مستلمة    (1019510)  

(302) مطالبات مدفوعة   (4.1) 
    

 591.1 91285 أقساط تأمين مكتتبة شركة اإلنتاج االنشائي

(011005) مدفوعات مستلمة    (59155)  

(556) مطالبات مدفوعة    (455)  
الشركات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو 

    جوهرياً  تأثيراً التي تمارس عليها األطراف ذات العالقة 

(150) 5,1 الشركة عن بالنيابة مقدمة مدفوعات الوكاالت التجارية المتحدة  
 51. - أقساط تأمين مكتتبة مكتب المحامي حسان محاسني

(,55) 300 مدفوعات مستلمة ومطالبات مدفوعة   
 14 - أقساط تأمين مكتتبة مجموعة الشرق األوسط

(1) 30 مدفوعات مستلمة ومطالبات مدفوعة   
 

    أرصدة األطراف ذات العالقة 08-0
 أرصدة مدينة/ )دائنة( كما في 

 م4040ديسمبر  11  م0203ديسمبر  13 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 
     أقساط تأمين مدينة

 59155  01811 حاج حسين علي رضا

 1459155  890.,1 مجموعة بن الدن السعودية

 409.41  11838 شركة اإلنتاج االنشائي 

 1,5  66 مكتب المحامي حسان محاسني

 .1  - مجموعة الشرق األوسط

 08.698  15.61,5 

    أخرى أرصدة

 5,.  0 الوكاالت التجارية المتحدة

(1)  - ورشة عمل يو سي ايه  

 0  .,1 

    
مستحقة ومطلوبات أخرى. ومصروفاتالمدفوعة مقدماً والموجودات األخرى وحملة الوثائق مستحقة الدفع  المصروفاتيتم إدراج األرصدة األخرى في 
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 )تتمة( –المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة  .08
 

 موظفي ضموت مباشر غير أو مباشر بشكل الشركة، أنشطة ومراقبة وتوجيه تخطيط عن والمسؤولية بالسلطة يتمتعون الذين األشخاص هم اإلدارة موظفي كبار

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة. ذلك في بما العليا التنفيذية اإلدارة
 
 

 :م4040و م4041ديسمبر  11كبار موظفي اإلدارة للسنتين المنتهيتين في ليبين الجدول التالي الرواتب والمكافآت والبدالت السنوية 
 

 م4040ديسمبر  11  م0203ديسمبر  13 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 
 59411  01855 رواتب وبدالت أخرى

 411  095 منافع نهاية الخدمة

 61300  59115 

    
 19111  31,90 مكافأة للمكلفين بالحوكمة

 
 

 

 الزكاة وضريبة الدخل .,0
 

 مكونات الوعاء الزكوي  3-,0
 

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

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

 

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

م0203ديسمبر  13  م4040ديسمبر  11    

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

 1009000  0221222 رأس المال

(521222) وديعة نظامية   (.09000)  

 119,11  00,.13 احتياطي نظامي

(328.205) خسائر متراكمة   (.19115)  

(131) احتياطي القيمة العادلة   ,6040 

 159110  0.301 منافع نهاية الخدمة

(01,.3) استثمارات   (19,41)  

 06111,  9.200, مخصصات افتتاحية أخرى

(981022) الشهرة   (559100)  

(381,16) بالصافي –ممتلكات ومعدات    (119,11)  

(321693) تكلفة اقتناء وثائق تأمين مؤجلة   (146.15)  

 91,5.  51389 إيجارالتزامات عقود 

(,9128) حق استخدام موجودات   (5955.)   

 060.03,  1146,5, 

(56.593) الخسارة للسنة   (159550)  

(368.,) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   59541 

 19055  0.912 منافع نهاية الخدمة

 -  - أخرى

(,,90.2) المعّدلة للسنة)الخسارة(    (56,50)  

 ,105900  382.302 الوعاء الزكوي

    
 ,1019,1  ,398.13 (%,,: 4040) %,,سعوديين بنسبة المساهمين الالعائد إلى 

    

 .5951  0.6,9 %46555الزكاة بواقع 

   - ضريبة الدخل

 -  - (%1: 4040) %1بنسبة  ينسعوديالغير ين مساهمالدخل عائد إلى 

    
 -  - %40ضريبة الدخل بنسبة 

    
 .5951  0.6,9 الزكاة وضريبة الدخل
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 )تتمة( – الدخلالزكاة وضريبة  .,0

 
 مخصص الزكاة وضريبة الدخل 0-,0

 
 إن الحركة في زكاة مستحقة الدفع كما يلي:

 م4040ديسمبر  11  م0203ديسمبر  13 

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت  
 السعودية

 .45911  021862 الرصيد في بداية السنة

ل للسنة الحالية  59,00  91522 الُمحمَّ

 409000  - للسنوات السابقة المحّمل

 (.15915)  (301,20) المدفوع خالل السنة

 409550  311605 الرصيد في نهاية السنة
 

 فيما يلي الحركة في ضريبة الدخل المستحقة الدفع:

 م4040ديسمبر  11  م0203ديسمبر  13 

 
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت  

 السعودية

 500  22, السنةالرصيد في بداية 

ل للسنة الحالية  100  022 الُمحمَّ

 00,  31122 الرصيد في نهاية السنة

    

 419550  301805 المجموع
 

 الزكويوضع ال 1-,0
 

 من المساهمين. ٪1من المساهمين وضريبة الدخل على  ٪,,تطبق الزكاة على 
 

وحصلت على شهادات الزكاة والضريبة  م4040وحتى  م,400ديسمبر من  11للسنوات المنتهية في قامت الشركة بتقديم إقراراتها للزكاة وضريبة الدخل 
 المقيدة.

 

 م0228م و0229م و0225م و0226ربط للسنوات

بعمليات فيما يتعلق  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(من  م4005حتى  م4005للسنوات من  الربط الزكويالشركة استلمت ، م4015خالل سنة 
مليون ريال سعودي والتزام ضريبة استقطاع  601.البحرين ش.م.ب.، والتي تطالب بالتزام زكاة بمبلغ  المتحدة للتأمين التعاونيالمحولة من شركة التأمين 
ي صالحها. ومع ذلك، أصدرت مليون ريال سعودي. قدمت اإلدارة اعتراًضا على الربوط المذكورة أعاله وهي واثقة من تلقي حكم إيجابي ف ,1.60بمبلغ 

(. تعتقد 15مليون ريال سعودي( مقابل هذه الربوط )انظر اإليضاح  ,4460: م4040مليون ريال سعودي ) ,4460الشركة ضمانًا بنكيًا لصالح الهيئة بمبلغ 
 للتأمين البحرين ش.م.ب.اإلدارة أن أي التزام إضافي نتيجة لهذه الربوط سيتم تحميله في النهاية على مساهمي شركة يو سي إيه 

 
 

 م0231و م0230ربط للسنوات 
 

مليون  15651تطالب بالتزام زكاة وضريبة دخل إضافية بمبلغ  م4011و م4014، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تقييماً للسنتين م4015خالل سنة 
الضريبية لتحديد جلسة استماع وستعمل على تسوية نهائية مع لجنة تسوية المنازعات قدمت الشركة اعتراضا على التقييم لالمانة العامة للجان ريال سعودي. 

 مليون ريال سعودي. 5605وتتوقع ان تحصل على تسوية بحدود 
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 )تتمة( –الزكاة وضريبة الدخل  .,0

 

 )تتمة( –وضع الربوط  0-,0
 

 م0202و  م,023ربط للسنوات 
 

مليون ريال سعودي و  .161بقيمة  م,401، نتج عنه التزام زكاة اضافي عن عام م4040و  م,401السنوات خالل السنة، اصدرت الهيئة تقييم نهائي عن 

. قدمت الشركة اعتراضا على هذه السنوات مقابل محددةمليون ريال سعودي ناتج عن رد الزكاة مقابل بنود  16514بقيمة  م4040رصيد دائن عن عام 

 الهيئة.تقييمات الهيئة وبإنتظار النقاش مع 

 

 ربط ضريبة القيمة المضافة
 

 م4015مليون ريال سعودي للسنتين  14645، تلقت الشركة ربًطا من الهيئة لدفع ضريبة القيمة المضافة األساسية اإلضافية البالغة م4040أغسطس  45في 

تجنب تكبد غرامات إضافية، دفعت الشركة ضريبة  من أجل .مليون ريال سعودي عن تلك السنوات 40645باإلضافة إلى غرامات إضافية قدرها  م,401و

، قدمت الشركة استئنافًا م4041فبراير  40دون المساس بموقفها واعترضت على البنود الصادرة للتقييم. في  م4040أكتوبر  45القيمة المضافة األساسية في 

يقه بنتيجة إيجابية. البنود المعترض عليها هي موارد ذات تصنيف صفري، إلى األمانة العامة للجان الضريبية ضد قرار الهيئة الذي تثق اإلدارة في تحق

 والفواتير الذاتية، وعمولة إعادة التأمين.

 

بعد أن استفادت الشركة من مبادرة الهيئة لتحقيق  م,401و م4015مليون ريال سعودي للسنتين  40645تم إلغاء الغرامات المفروضة على الربوط البالغة 

 االقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.   االستقرار في

 

 ا يتعلق بالبنود االخرى المعترض عليها، فإن مستشارماحتسبت الشركة مخصص مقابل ضريبة القيمة المضافة على الموارد ذات التصنيف الصفري. في

 بي على ثقة بتحقيق نتيجة ايجابية.الشركة الضري

 

 رأس المال .12
 

ريال سعودي إلى  10060006000 والبالغ ، تم تقسيم رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوعم4040ديسمبر  11و م4041ديسمبر  11كما في 

  ريال سعودي لكل سهم. 10سهم بقيمة  1060006000
 

تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للمساهمين  حيث مليون ريال سعودي الى الخسائر المتراكمة 14تحويل مبلغ االحتياطي النظامي البالغ بقامت الشركة 

 .م4041أغسطس  15بتاريخ 

 م4040ديسمبر  11  م0203ديسمبر  13 

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

 119,11  131,00 الرصيد كما في بداية السنة

 -  (131,00) المحول الى خسائر متراكمة

 119,11  - الرصيد كما في نهاية السنة
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 إدارة رأس المال .13
 

 .التي تسعى لتعظيم قيمة المساهمينتوضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على رأس مال قوي وذلك لدعم أهداف الشركة 

 

 منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المالتدير الشركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم الفروق بين مستويات رأس المال المطلوبة على أساس 

كة رالحالي في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص المخاطر ألنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على أو ضبط مستوى هيكل رأس المال، قد تقوم الش

 بتعديل مبلغ األرباح الموزعة المدفوعة على المساهمين أو إصدار األسهم.
 

 

التنظيمية  درة عن الجهاتتقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتأكد من قدرتها على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية وااللتزام بمتطلبات رأس المال الصا

ركة ية. يتكون هيكل رأس مال الشبخصوص متطلبات السوق الذي تعمل فيه، وزيادة عوائد المساهمين من خالل االستخدام األمثل لرصيد الديون وحقوق الملك

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

( من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين التي تبين هامش المالءة المطلوب، يجب على الشركة ..في المادة ) البنك المركزي السعوديا وفقاً للتوجيهات التي وضعه

 االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب باعتماد األعلى من الطرق الثالث التالية التي نصت عليها الالئحة التنفيذية لنظام التأمين:
 

  عودي.مليون ريال س 100الحد األدنى لرأس المال 

 قسط هامش المالءة 

 مطالبات هامش المالءة 
 

 

من  م4041ديسمبر  11تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليمة. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 

ديسمبر  11مليون ريال سعودي ) 11,654 متراكمة بمبلغوخسائر  "الشيء"مليون ريال سعودي واحتياطي نظامي بمبلغ  100رأس مال مدفوع بمبلغ 

مليون ريال  105601مليون ريال وخسائر متراكمة بمبلغ  116,1مليون ريال سعودي واحتياطي نظامي بمبلغ  100: رأس مال مدفوع بمبلغ م4040

 سعودي( في قائمة المركز المالي.
 

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

 
 السهم األساسية والمخفّضة (خسارة) .10

 
 للسنة بقسمة صافي الخسارة للسنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة والقائمة للسنة. نظًرا ألن الشركة ال تصدر أي أوراق مالية تحتسب الخسارة

  التخفيض من ربحية السهم غير قابل للتطبيق.قابلة للتحويل، فإن 
 

 معلومات تكميلية .11

 
، فيما يلي قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل وقائمة التدفقات النقدية المنفصلة البنك المركزي السعوديوفقًا لما تتطلبه الالئحة التنفيذية 

 والخاصة بعمليات التأمين وعمليات المساهمين:
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 مة()تت إضافيةمعلومات  .11

 
 قائمة المركز المالي (أ

 م4040ديسمبر  11 م0203ديسمبر  13 

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 ألف ريال سعودي 
       الموجودات

125989 ا في حكمهنقد وم  920 89195, 51915. 10915, .19515 
 .449.5 - .449.5 - - - ودائع قصيرة األجل

1263365 - 3651263 بالصافي -أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة ذمم   41,9.0. - 41,9.0. 
 40,95,5 - 40,95,5 31,98, - 31,98, حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

 119540 - 119540 151625 - 151625 حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة
 14.94.1 - 14.94.1 ,330180  ,330180 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 149.15 - 149.15 321693 - 321693 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة
 ..45591 1519455 1159055 0621605 3501306 851023 ستثماراتاال

113691 عمليات التأمينمطلوب من   - 113691  - 149.55 149.55 
 59155. 19015 ,5911. 521116 31000 6,1331 مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصروفات

 .10911 - .10911 1300, - 1300, بالصافي –ممتلكات ومعدات 
 195,5 - 195,5 1831, - 1831, موجودات غير ملموسة

 .5955 - .5955 ,9128 - ,9128 بالصافي -موجودات حق االستخدام 
 559100 559100 - 981022 981022 - الشهرة

 09000. 09000. - 521222 521222 - وديعة نظامية
 19,01 19,01 - 611,5 611,5 - إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية

 926,896 806112,  3,2361902 ,059554 1.09.51 194.,955. 
       

(191136) االستبعاد بين العمليات :يخصم  - (191136)  - (149.55)  (149.55)  
       

,806112 5581652 مجموع الموجودات  ,981026 ,059554 1459,,, 1941.9551 
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 0203ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( – إضافيةمعلومات  .11

 
 )تتمة( –قائمة المركز المالي  أ(

 
 م4040ديسمبر  11 م0203ديسمبر  13 

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المجموع المساهمين

 ألف ريال سعودي 

       المطلوبات
 .,591 - .,591 001322 - 001322  ذمم حملة وثائق تأمين 

 1.9.11 19051 159511 581,86 ,0135 551835 مستحقات ومطلوبات أخرى
 15.9110 - 15.9110 61259, - 61259, معيدي تأمين دائنة ذمم

 1049154 - 1049154 ,386101 - ,386101 أقساط التأمين غير المكتسبة
 1,,119 - 1,,119 361581 - 361581 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 49,41. - 49,41. 811,50 - 811,50 قائمةمطالبات 
 ,951,.1 - ,951,.1 ,,30216 - ,,30216 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 459515 - 459515 061198 - 061198 احتياطي عجز أقساط التأمين
 119155 - 119155 351395 - 351395 احتياطيات فنية أخرى

 149.55 - 149.55 191136 191136 - مطلوب إلى عمليات المساهمين
 109455 - 109455 ,32120 - ,32120 التزامات منافع الموظفين المحددة

 91,5. - 91,5. 51389 - 51389 تأجيرالتزامات 
 159051 - 159051 191261 - 191261 الفائض من عمليات التأمين

 419550 419550 - 301805 301805 - زكاة وضريبة دخل مستحقة 
إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية مستحقة الدفع إلى 

 19,01 19,01 - 611,5 611,5 - البنك المركزي السعودي

 92510,3 6,1905 9551039 ,019041 459515 ,10955, 
       

 (149.55) - (149.55) (191136) (191136) - : االستبعاد بين العملياتيخصم
       

 92510,3 001033 9081,20 550911, 459515 5,59051 
 19511 - 19511 (11605) - (11605) عمليات التأمين -احتياطي القيمة العادلة الستثمارات 

       
 019515, 459515 5519051 9061165 001033 9201,06 مجموع المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين

       

       حقوق الملكية
 1009000 1009000 - 0221222 0221222 - رأس المال

 119,11 119,11 - - - - احتياطي نظامي
 (1059045) (1059045) - (30,1960) (30,1960) - خسائر متراكمة

 9040, 9040, - (311) (311) - احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
 49141 - 49141 01,10 - 01,10 احتياطي إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة

       

 11590.1 ,1149,1 49141 ,061120 0621336 01,10 مجموع حقوق الملكية

المطلوبات واحتياطي عمليات التأمين وحقوق مجموع        
 1941.9551 1.09.51 55.9405 981026, 0901605 ,926189 الملكية
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 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م0203  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م4040  
 المجموع

 ألف ريال سعودي 

       إيرادات
       

 1.95.1. - 1.95.1. 02,1965 - 02,1965 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
       

       أقساط إعادة تأمين مسندة

(051901) محلي -  - (051901)  (109.01)  - (109.01)  
(3,81605) أجنبي -  - (3,81605)  (1509.,5)  - (1509.,5)  

 (006105,)  - (006105,)  (1119101)  - (1119101)  

       فائض الخسارة مصروفات اعادة التأمين

(31890) محلي -  - (31890)  (515)  - (515)  
(91111) أجنبي -  - (91111)  (19.15)  - (19.15)  

 (,1029)  - (,1029)  (59151)  - (59151)  
       

 4009105 - 4009105 396,082 - 396,082 صافي أقساط التأمين المكتتبة

(952) بالصافي -التغيرات في أقساط غير مكتسبة   - (952)  (.59.55)  - (.59.55)  

1390159 مكتسبةصافي أقساط تأمين   - 1390159  1149114 - 1149114 

 1,9554 - 1,9554 00,020 - 00,020 مكتسبةإعادة تأمين  عموالت

6038189 مجموع اإليرادات  - 6038189  1549101 - 1549101 

       

       االكتتاب ومصروفاتتكاليف 
 1519155 - 1519155 0501903 - 0501903 إجمالي المطالبات المدفوعة

(21829,) حصة معيدي التأمين من مطالبات مدفوعة  - (,21829)  (5,9551)  - (5,9551)  

 .1955, - .1955, 3911,30 - 3911,30 صافي مطالبات مدفوعة
 110 - 110 051069 - 051069 بالصافي -التغيرات في المطالبات القائمة 

(391916) افيبالص -التغيرات في مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها   - (391916)  (.9105)  - (.9105)  

 ,,.559 - ,,.559 3801015 - 3801015 صافي المطالبات المتكبدة
(192) احتياطي عجز أقساط التأمين  - (192)  .9,55 - .9,55 

 19551 - 19551 019,8 - 019,8 احتياطيات فنية أخرى
 1.9541 - 1.9541 011280 - 011280 تكاليف اقتناء وثائق التأمين

 495,0 - 495,0 110,5 - 110,5 اكتتاب أخرى مصروفات

 1159554 - 1159554 0331000 - 0331000 االكتتاب ومصروفاتمجموع تكاليف 

       

19151 صافي نتائج االكتتاب  - 19151  5.9514 - 5.9514 
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عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م0203  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م4040  
 المجموع

ريال سعوديألف    

       ( / إيرادات تشغيلية أخرىمصروفات)
(881095) عمومية وإدارية مصروفات  (01183)  (,01569)  (559454)  (19511)  (5.950.)  

ذمم مدينة مشكوك في  مصروفات )مخصص( / رد مخصص
(59541) 1368, - 1368, تحصيلها  - (59541)  

(31,90) - مكافآت مجلس اإلدارة  (31,90)  - (19111)  (19111)  

 109154 59,51 ,1910 1165, 0,,01 01150 إيرادات االستثمارات

(808) خسارة / )ربح( محقق من االستثمارات  - (808)  - 1941. 1941. 

 59010 - 59010 ,1156 - ,1156 إيرادات أخرى
       

(931,01) بالصافي -( / إيرادات تشغيلية أخرى مصروفاتمجموع )  (31153)  (911120)  (5,9.5.)  59411 (549114)  

       

(501132) للسنة قبل التوزيعالخسارة   (31153)  (561593)  (419141)  59411 (159550)  
       

(501132) 50,132 تحمل المساهمين للخسارة   - 419141 (419141)  - 
       

التخصيص للمساهمين قبل الزكاة وضريبة الخسارة للسنة بعد 
 الدخل

- (561593)  (561593)  - (159550)  (159550)  

       

(91522) - الزكاة  (91522)  - (459,00)  (459,00)  
(022) - ضريبة الدخل  (022)  - (100)  (100)  

       

 - (81222)  (81222)  - (459000)  (459000)  
       

(911593) - صافي الخسارة للسنة  (911593)  - (119550)  (119550)  

       

       خسارة السهم )معروضة بالريال السعودي للسهم(
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )باآلالف

  109000   021222  (األسهم
       

 خسارة السهم األساسية والمخّفضة للسنة )بالريال السعودي
(3.80)  (لكل سهم    (1610)   
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 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م0203  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م4040  
 المجموع

 ألف ريال سعودي 

       
(911593) - صافي الخسارة للسنة  (911593)  - (119550)  (119550)  

       الخسارة الشاملة األخرى

       بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في الفترات الالحقة
 11. - 11. 832 - 832 أرباح إعادة قياس التزامات منافع محددة

بنود يعاد أو قد يعاد تصنيفها إلى قائمة الدخل في الفترات 
       الالحقة

       استثمارات متاحة للبيع:
(91082) التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع صافي -  (3611,)  (351011)  1951, 19151 59104 

(51092) الشامل للسنةالخسارة ع مجمو  (801800)  (8,10,0)  19114 (1491,5)  (1591.5)  
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 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 
عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م0203  
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

م4040  
 المجموع

 ألف ريال سعودي 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
(561593) - للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل الخسارة  (561593)  - (159550)  (159550)  

       تعديالت لبنود غير نقدية:
111,9 استهالك ممتلكات ومعدات  - 111,9  4951. - 4951. 

51102 حق استخدام موجوداتاستهالك   - 51102  49054 - 49054 
 155 - 155 069 - 069 تأجير مطلوباتتكلفة تمويل على 

 - - - 81 - 81 خسارة استبعاد إيجار
(1368,) مدينة مشكوك في تحصيلها ذمممخصص / )رد مخصص(   - (,1368)  59541 - 59541 

(.1941) - 808 - 808 محقق من استثمارات (ربحخسارة / )  (1941.)  
 19055 - 19055 01912 - 01912 مخصص التزامات المنافع الموظفين المحددة

 - - - 01690 - 01690 مخصص ذمم مدينة أخرى

 51633 (561593)  (35216,)  119555 (40914.)  (59451)  

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(149,55) 01931, - 01931, أقساط تأمين وإعادة تأمين مدينة  - (149,55)  
(519.51) 3391502 - 3391502 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة  - (519.51)  

 195.1 - 195.1 61030 - 61030 مطالبات قائمةحصة معيدي التأمين من 
(119151) 331036 - 331036 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  - (119151)  

(9401.) 01290 - 01290 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  - (.9401)  

01195 مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى مصروفات  (380)  68211  (1095.1)  11 (109511)  

(0,0) - إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية  (0,0)  - (19050)  (19050)  
(59041) 381920 - 381920 مبالغ مستحقة الدفع لحملة الوثائق  - (59041)  

103108 مستحقات ومطلوبات أخرى  31288 193100  (419141)  111 (419110)  
(531191) أرصدة معيدي تأمين دائنة  - (531191)  (419,51)  - (419,51)  

(3391231) مكتسبةأقساط تأمين غير   - (3391231)  11,915, - 11,915, 
(3,1133) عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة  - (3,1133)  59445 - 59445 

(19511) 031201 - 031201 مطالبات قائمة  - (19511)  

(0,1362) مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  - (0,1362)  5905. - 5905. 
(192) احتياطي عجز أقساط التأمين  - (192)  .9,55 - .9,55 

 19551 - 19551 019,8 - 019,8 احتياطيات فنية أخرى

 19050 19050 - 0,0 0,0 - المركزي السعودي للبنكإيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية 

(1,,5,1) مطلوب إلى عمليات المساهمين  - (5,1,,1)  (515)  - (515)  

 515 515 - 1,,,,5 1,,,,5 - مطلوب من عمليات التأمين

 6,,08 6,009 331366 (159540)  (159,.1)  (5.9551)  

(,0139) التزامات منافع الموظفين المحددة المدفوعة         - (0139,)  (49.51)  - (49.51)  

(301,20) - زكاة وضريبة دخل مدفوعة  (301,20)  - (15915.)  (15915.)  
       

(1599,) ,1,90 صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  (61,08)  (109151)  (519115)  (,19.15)  
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       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 510 - 510 001565 - 001565 ودائع قصيرة األجل

(1119114) - - - شراء استثمارات  (15955,)  (11,9,01)  
66,102 - ,02166 متحصالت من بيع استثمارات  - .19511 .19511 

(0190,) شراء ممتلكات ومعدات  - (,0190)  (.6051)  - (.6051)  

(66103) موجودات غير ملموسةشراء   - (66103)  (165,5)  - (165,5)  

063116 األنشطة االستثماريةالناتج من / )المستخدم في(  صافي النقد   - 063116  (1409,51)  419054 (,59,04)  
       

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(08,11) سداد المطلوبات اإليجارية  - (08,11)  (191,5)  - (191,5)  

(08,11) األنشطة التمويلية/ الناتج من  (المستخدم في)صافي النقد   - (08,11)  (191,5)  - (191,5)  
       

(1599,) 16,933 في حكمهصافي التغيرات في النقد وما   051210 (1.19511)  (119055)  (1,59,15)  
 4559.51 119151 ,,41.91 531916 ,32119 631165 في بداية السنة في حكمهنقد وما 

195,89 920 89,259 في نهاية السنة في حكمهنقد وما   51915. 10915, .19515 
       

       معلومات غير نقدية

(91082) لالستثمارات المتاحة للبيعصافي التغير في القيمة العادلة   (,1361)  (351011)  1951, 19151 59104 
       

 11. - 11. 832 - 832 أرباح إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة
       

 
 

 دارة المخاطرإ .10
 

 حوكمة المخاطر
 

والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات 
إدارة وقبول المخاطر باألهداف االستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المقدور عليها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة االستراتيجية المتعلقة 

 خاطر التأمين وإعادة التأمين واإلطار التنظيمي واالئتمان والسيولة والعمالت األجنبية ومعدل العمولة والسوق.والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لم
 

 هيكل إدارة المخاطر
 

 يتم تأسيس هيكل تنظيمي متماسك داخل الشركة من أجل تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر.
 

 مجلس اإلدارة
 

المسؤولة عن محكومية المخاطر حيث يقوم بتقديـم التوجيه واعتماد االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا 
 للشركة.

 

 ااإلدارة العلي
 

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

 لجنة المراجعة ووحدة المراجعة الداخلية
 

بهذه  التزام الشركةيتم مراجعة عمليات إدارة المخاطر في جميع أنحاء الشركة سنويًا من قبل وحدة المراجعة الداخلية التي تفحص كالً من كفاية اإلجراءات و
 إلدارة العليا واالبالغ عن النتائج والتوصيات مباشرة للجنة المراجعة.اإلجراءات. يقوم المراجع الداخلي بمناقشة نتائج كافة األحكام مع ا

 

لمالي بشكل مستدام، إن الهدف األساسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة هو حماية الشركة من األحداث التي تعرقل تحقيق أهداف األداء ا
 بما في ذلك عدم استغالل الفرص.
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 )تتمة( رإدارة المخاط .10
 

 لجنة إدارة المخاطر
 

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

 

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

 إدارة مخاطر التأمين 10-3
 

، فإن هذا الخطر إن المخاطر بموجب عقد التأمين هو احتمال وقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من مبلغ المطالبة الناتجة. وبحكم طبيعة عقد التأمين
اطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في وقوع الحوادث المؤمن عليها وخطورة المطالبات عشوائي وبالتالي ال يمكن التنبؤ به. تتمثل المخ

اً بالتغيرات رالمبلغ عنها. يتحسن وضع مخاطر الشركة من خالل تنويع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من العقود حيث أن المحافظ المتنوعة تكون أقل تأث
 واألحداث غير المتوقعة.في أي جزء من المحفظة 

 

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

تبرم الشركة عقود شراء إعادة التأمين كجزء من برنامج التخفيف من المخاطر. يتم إسناد مساهمات  ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات.
دة التأمين النسبي يتم على أساس إعادة تأمين الحصة المحددة وذلك للتخفيف من تعرض إعادة التأمين على أساس نسبي وغير نسبي. إن الغالبية العظمى من إعا

ف من ى التخفيالشركة الشامل إلى فئات معينة من األعمال. إن إعادة التأمين غير النسبي هي في األساس اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة وتهدف إل
 دود االستبقاءات بالنسبة إلعادة التأمين فائض الخسارة وفقا لنوع المنتح والمنطقة.صافي تعرض الشركة لخسائر الكوارث. تختلف ح

 
ع استبدال الشركة إلعادة نوييتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود إعادة التأمين. يتم ت

ى معيد تأمين واحد وال تعتمد عمليات الشركة بشكل جوهري على أي عقد واحد إلعادة التأمين. ال يوجد تعرض للطرف المقابل التأمين بحيث ال تعتمد عل
 من إجمالي موجودات إعادة التأمين في تاريخ التقرير. ٪51يتجاوز 

 
 

من هو المسؤول المصرح له إبرام عقود التأمين وإعادة التامين ينظم االكتتاب وسياسة االستبقاء واالجراءات والحدود وصالحيات االكتتاب الواضحة بدقة 
ن كثب، وكان محلية عبأي شروط والخاضع المساءلة عنها. يتم فحص االلتزام بهذه التوجيهات بانتظام ويتم مراقبة التطورات في السوق العالمية واإلقليمية وال

 ن أي تأخير في توجيهات االكتتاب، إذا لزم األمر.التفاعل ضروريًا مع التدابير المناسبة التي يتم عكسها دو
 
 تركز مخاطر التأمين (أ)

 
 

 ي.ستقوم الشركة بمراقبة تركز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئات التأمين. ويتم التركيز الرئيسي على قطاع تأمين الطاقة والتأمين الهند
 

ان، تصنف الفيضكما تقوم الشركة بمراقبة تركز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة المشمولة في نفس الموقع الجغرافي. بالنسبة لمخاطر الزالزل و
واحد.  موقعكتأثر بالحادثة مدينة كاملة كموقع واحد. وبالنسبة لخطر الحريق والممتلكات، يعتبر أي مبنى معين والمباني المجاورة له والتي من الممكن أن ت

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

 

 ة.ينشاطها في المملكة العربية السعودية وبالتالي، فإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بوثائق التأمين المكتتبة داخل المملكة العربية السعودتمارس الشركة نظراً ألن 
 

 

 البات مراجعة اكتوارية مستقلة للمطالبات واحتياطات المط (ب)
 

 

خبير اكتواري مستقل إلجراء مراجعة دورية لنماذج مطالبات الشركة والمطالبات المتوقعة وكذلك  تعيينمن أجل التخفيف من مخاطر التأمين، تقوم الشركة 
 التحقق من كفاية احتياطيات المطالبات في المركز الختامي.
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 االفتراضات الرئيسية (ج)
 

شتمل التكاليف ، سواًء تم اإلبالغ عنها أو ال، وتتحت التسويةالمصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ قائمة المركز المالي تتعلق بتقييم المطالبات 
يستند إلى تقديرات االلتزام في أن تطور المطالبات المستقبلية للشركة سوف يتبع نمًطا مماثالً  المتوقعة لتسوية المطالبات. يتمثل االفتراض األساسي الذي

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

يج لية مثل مزسبيل المثال: حدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل السوق مثل السلوك العام تجاه المطالبات والظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخ
التشريعات ائية وحفظة وشروط الوثيقة وإجراءات التعامل مع المطالبات. ويستخدم المزيد من األحكام لتقييم مدى أثر العوامل الخارجية مثل القرارات القضالم

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

ي ألحكام النوعية لتقييم مدى عدم تطبيق التوجهات السابقة فالفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تُستخدم ا
زيد من الم المستقبل، على سبيل المثال الحدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل السوق مثل السلوك العام من المطالبة والظروف االقتصادية. ويستخدم

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

يف النهائية المتوقعة تكالعلى وجه الخصوص، يتعين إجراء التقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي وال
ها المطالبات المتكبدة )بما في تحت التسويةللمطالبات  غير مؤكدإدراج تفاصيل تقدير  بلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي. تممن المطالبات المتكبدة وغير المُ 

 .(4) بلغ عنها( ضمن اإليضاح رقممُ الوغير 
 
 اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات (د)

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

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

 مراجعة تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جديدة.

 
سوية المطالبات لمتعلقة بعملية تقدير تكاليف تتنطوي تقديرات المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بشكٍل عام على حالة من عدم التأكد تزيد في حدتها عن تلك ا

ها في الماضي عنالمبلغ عنها بالفعل للشركة والتي تتوفر فيها معلومات عن حدث المطالبة. وتأخذ عملية التقدير في عين االعتبار نمط المطالبات المبلغ 
 .1و 4ن وتفاصيل برامج إعادة التأمين. للمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى اإليضاحي

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

 كود وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة.
 

لسابقة في تطور المطالبات يمكن استخدامها لعرض تطور المطالبات المستقبلية االفتراض األساسي الكامن وراء هذه األساليب في أن خبرة الشركة ا يُمثل
أعداد المطالبات ة ووبالتالي تكاليف المطالبات النهائية. وعلى هذا النحو، تستنبط هذه الطرق تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة ومتوسط التكلفة لكل مطالب

نسب الخسارة المتوقعة. يتم تحليل تطور المطالبات التاريخية بشكل أساسي عن طريق سنوات الحوادث، ولكن على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة و
منفصل  الكبيرة بشكل يمكن أيًضا تحليلها حسب المنطقة الجغرافية، باإلضافة إلى خطوط األعمال وأنواع المطالبات الهامة. عادة ما يتم التعامل مع المطالبات

 ها بالقيمة االسمية لتقديرات تعديل الخسارة أو أن يتم عرضها بشكل منفصل من أجل إظهار تطورها المستقبلي. إما عن طريق حجز
 

ن االفتراضات إفي معظم الحاالت، ال يتم وضع افتراضات واضحة بخصوص المعدالت المستقبلية لمعدالت التضخم أو الخسارة في المطالبات. وبدالً من ذلك، ف
الحد  مك االفتراضات الضمنية في بيانات تطور المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام األحكام النوعية اإلضافية لتقييالمستخدمة هي تل

ثل السلوكيات سوقية م الذي يتم فيه عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل )على سبيل المثال، إظهار الحادث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل خارجية أو
المحفظة،  مزيج العامة تجاه المطالبات، والظروف االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات، والقرارات والتشريعات القضائية، وكذلك العوامل الداخلية مثل

ج بات التي تعرض النتيجة المحتملة من نطاق النتائوخصائص السياسة وإجراءات التعامل مع المطالبات( من أجل الوصول إلى التكلفة النهائية المقدرة للمطال
 المحتملة، مع األخذ في االعتبار جميع حاالت عدم التيقن المعنية.

 
اط التأمين ستم تحديد مطلوبات أقساط التأمين بحيث أن مجموع مخصصات مطلوبات أقساط التأمين )احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة واحتياطي عجز أق 

ً لخدمة المصاريف والمطالبات المستقبلية المتوقعة والمحتمل حدوثها لوثائق التأميواحتياطي سارية  نات أخرى نتيجة اختبار كفاية المطلوبات( يكون كافيا
الل السنة المنتهية من برة خالمفعول بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد المطلوبات المستقبلية المتوقعة باستخدام التقديرات واالفتراضات المعتمدة على الخ

 العقود وتوقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد بأنها ستكون معقولة.
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 الحساسيات )هـ( 
 

 

بما في ذلك المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها مطروًحا منها حصة  تحت التسويةتعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقد التأمين )إجمالي المطالبات 
يست اية السنة كافية. ومع ذلك، فإن هذه المبالغ لبما في ذلك المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها( القائمة في نه تحت التسويةمن المطالبات  معيدي التأمين

تراضات الف مؤكدة، وقد تختلف المدفوعات الفعلية عن مطلوبات المطالبات المرصود لها مخصص في القوائم المالية. إن مطلوبات مطالبات التأمين حساسة
في  ٪10بات والمطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها بناًء على زيادة / نقص بنسبة المطال التزاماتمتعددة. فيما يلي حساسية الدخل / )الخسارة( للسنة للتغير في 

 في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها. ٪15احتياطي المطالبات القائمة وزيادة / نقص بنسبة 
 

م0203
ل سعوديألف ريا

م4040
الف ريال سعودي

لمعيدي التأمينصافي المطالبات القائمة 
تأثير الزيادة 

%32بنسبة 
ص تأثير النق

%32بنسبة   
تأثير الزيادة 

%10بنسبة 
تأثير النقص 

%10بنسبة 

(01905)  01905 (49140)  49140 

 
 
 

 م0203
 ألف ريال سعودي

م4040
ألف ريال سعودي

مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
تأثير الزيادة 

%36بنسبة 
تأثير النقص 

%36بنسبة   
تأثير الزيادة 

 %15بنسبة 
تأثير النقص 

 %15بنسبة 

 (11850)   50811   (.9541)   .9541 

        
(81528) اإلجمالي   81528  (59.11)   59.11 

 
 

 المطالبات ومبالغتكرار  (و)
 

. تقوم الشركة بشكل رئيسي بتغطية فئات التأمين الطبي والسيارات والحرائق والسطو والحوادث من قبل العديد من العوامليمكن أن يتأثر تكرار المطالبات 
وسداد المطالبات خالل فترة زمنية قصيرة. وهذا من شأنه أن  هتأمين قصيرة األجل ألنه يتم في العادة اإلبالغ عن العمليات كعقودالعامة والبحرية. تعتبر هذه 
 ر التأمين. يساعد في التقليل من مخاط

 

 الحرائق والسطو
 

مة المتعلقة بها، ناجيتم االكتتاب على عقود التأمين ضد الحرائق والسطو التي يكون الخطر الرئيسي فيها متمثالً في األضرار الناتجة عن الحريق واألخطار ال
 ،المناسبة لفائدة المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء أو إصالح الممتلكات المتضررة بالقيمةقيمة االستبدال أو على أساس التعويض  أساس بالرجوع إلى

 من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات. هذه والوقت المستغرق إلعادة العمليات إلى وضعها السابق للخسارة في حالة توقف األعمال
 ممتلكات يتم تغطيتها من خالل اتفاقيات إعادة التأمين النسبية.وفيما يتعلق بتراكم الضمانات المتعلقة بال

 

 السيارات
 

لحق بممتلكات أي ي تبالنسبة لعقود التأمين على السيارات، فإن العناصر الرئيسية للمخاطر في المطالبات الناشئة عن الوفاة واإلصابة الجسدية واألضرار الت
تعتبر قرارات  كتتبة.قساط الماألمن إجمالي  (%15: م4040) ٪45طرف ثالث وكذلك السيارات المؤمنة. تركز الشركة في التأمين على السيارات نسبة 

تم تغطية هذا ت المحكمة المحتملة للوفيات واإلصابات الجسدية ومدى الضرر الذي يلحق بالممتلكات من العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات.
 شاركة أكثر من مركبة في حادث واحد.الخطر جزئيًا بموجب اتفاقية تناسبية وكذلك وفقًا لحدوث زيادة في اتفاقيات الخسارة التي تغطي أيًضا م
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 الحوادث العامة والتعويض عن حوادث العمل
 

المال والحوادث الشخصية وتعويضات العمال والسفر والتأمين ضد الغير والتعويضات  خسارةيتم االكتتاب لفئات متنوعة من التأمين على الحوادث مثل 
 الخسائر أو األضرار والتعويضات المحتملة التي قد تقررها المحاكم هي من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات. تنشأ مخاطر مدىالمهنية. إن 

 السعودية. يتم إجراء ترتيبات مع معيدي التأمين من خالل اتفاقيات نسبية.التأمين بشكل رئيسي من المملكة العربية 
 

 التأمين البحري
 

ى إلى دالعنصر الرئيسي للخطر في التأمين البحري هو فقدان أو تلف البضاعة المؤمن عليها أو تلف السفينة نفسها بسبب الحوادث المختلفة مما يؤ يتمثل
ى المخاطر يتم التأمين عل أو الجزئية. إن مقدار الخسارة أو الضرر هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات.مطالبات تعويض عن الخسارة الكلية 

 في نطاق المملكة العربية السعودية. يتم إجراء ترتيبات مع معيدي التأمين من خالل اتفاقيات نسبية.
 

 التأمين الطبي
 

إلى حد لك تحقيق ذ وتماب لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. قامت الشركة بتصميم استراتيجية االكتت
روف الصحية الظ خالل بعين االعتبار التسعير يأخذوالمناطق الجغرافية، واستخدام الفحوصات الطبية للتأكد بأن  الصناعية من خالل تنوع القطاعاتكبير

التتبع والعتيادية للمطالبات الفعلية وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات. كما تقوم الشركة بتطبيق سياسة اإلدارة الفعالة الحالية والمراجعة ا
طر جزئيًا بموجب لختم تغطية هذا ايالفوري للمطالبات، من أجل تقليل تعرضها للتطورات المستقبلية غير المتوقعة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركة. 

 اتفاقية تناسبية.
 
 

 ي:كز الماليبين الجدول أدناه تركز المطالبات القائمة وأقساط التأمين غير المكتسبة )بالنسب المئوية( حسب فئة األعمال كما في تاريخ قائمة المر

 

 م0203
قساط غير األإجمالي 

 المكتسبة
قساط غير األصافي 

 القائمةصافي المطالبات  القائمةإجمالي المطالبات  مكتسبةال

     

%09 طبي  60%  05%  00%  
%08 سيارات  1,%  10%  06%  
%12 هندسي  3%  8%  0%  
%30 أخرى  6%  13%  ,%  

%322 المجموع  322%  322%  322%  

 

 م4040
قساط غير األإجمالي 
 المكتسبة

قساط غير األصافي 
 القائمةصافي المطالبات  إجمالي المطالبات القائمة مكتسبةال

     

    %44    %.1    %14    %5 طبي
    %1.    %45    %50    %15 سيارات
    %1    %10    %1    %15 هندسي
    %11    %15    %5    %11 أخرى

    %100    %100    %100    %100 المجموع
 

 ز مخاطر التأمينترك ز( 
 

تأمين يغطي مخاطر الحوادث الفردية التي تعرض الشركة لمخاطر تأمين متعددة. قامت الشركة بإعادة التأمين بشكل مناسب لمخاطر ليس لدى الشركة عقد 
يخ ة واحدة من تارنالتأمين التي قد تنطوي على دعاوى قضائية كبيرة. ليس لدى الشركة أي مطالبات جوهرية لم يتم فيها اإلقرار بمبلغ وتوقيت السداد خالل س

 التقرير.
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 خاطر إعادة التأمينح( م
 

عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية بإبرام إتفاقيات على غرار شركات التأمين األخرى ولتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ 
ي لمعيدي المع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. ولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع الم

  .تمان التي قد تنشأ في مناطق جغرافية متشابهه والنشاطات أو الخواص االقتصادية لمعيدي التأمينالتأمين ومتابعة التركيز على مخاطر االئ

  :تم اختيار معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات التالية المحددة من قبل إدارة الشركة، وتتلخص هذه المعايير في اآلتي

  الذي يجب أال يقل عن )ب ب ب(ب( و،لتصنيف االئتمان المقبول والمحدد من قبل وكاالت التصنيف المعترف بها )مثل سالحد األدنى. 

 سمعة شركات إعادة تأمين. 

 عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين. 
 

المالية والخبرات اإلدارية والفنية واألداء التاريخي، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة  للقوةذلك، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية  ة علىعالو
 ً رصدة أل جوهري، لم يكن هناك تركيز م4040و م4041ديسمبر  11من قبل مجلس اإلدارة قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين. كما في  سابقا

 إعادة التأمين.

 
المعاد  تسويةتحت الالشركة مسؤولة عن جزء من المطالبات  تظلاتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق، وبالتالي 

 بموجب اتفاقيات إعادة التأمين. بالتزامهتأمينها بالقدر الذي لم يوف به معيد التأمين 
 

طر إلى أطراف ثالثة عبر إعادة التأمين. يتم وضع أعمال إعادة التأمين المقياس األساسي للسيطرة على المخاطر فيما يتعلق بمخاطر التأمين هو تحويل المخا
مين عقود إعادة التأمين بحيث ال تعتمد الشركة على معيد تأ ودائعالمسندة على أساس نسبي وغير نسبي مع حدود استبقاء تختلف حسب خطوط األعمال. تتنوع 

 واحد أو عقد إعادة تأمين.

 
إعادة تأمين، إال أنها ال تفي بالتزاماتها بصفتها شركة تأمين رئيسية،  يستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين. على الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات

موجب ترتيبات تزاماته بوبالتالي يظل التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بإعادة التأمين المسند إلى الحد الذي قد ال يتمكن فيه معيد التأمين من الوفاء بال

ئتمان من خالل إبرام ترتيبات إعادة تأمين مع معيدي التأمين ذات تصنيفات ائتمانية جيدة، والتي يتم فحصها إعادة التأمين هذه. تحد الشركة من مخاطر اال

م في مخاطر التحكعلى أساس منتظم. يتم النظر في الجدارة االئتمانية لمعيدي التأمين على أساس سنوي من خالل فحص القوة المالية قبل إبرام أي عقد. يتم 

 الل المراقبة المستمرة لمخصصات مطالبات التأمين التي تم تقديمها ولكن لم يتم تسويتها بعد وعن طريق تعديل المخصصات، إذا لزم األمر.االحتياطي من خ

 
 مخاطر االئتمان 10-0

 

 الية المقتناةودات المتتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة. بالنسبة لكافة فئات الموج

 .من قبل الشركة فإن مخاطر اإلئتمان القصوى للشركة تمثل القيمة الدفترية المفصح عنها في القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز المالي

 

 :تم وضع السياسات واإلجراءات التالية للتخفيف من تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان

 

تأمين وإعادة تأمين مع أطراف خارجية معروفة وموثوقة. تقتضي سياسة الشركة أن جميع العمالء الذين يرغبون في التداول التدخل الشركة فقط في عقود 

من  مستمر لبشكن بشروط االئتمان أن يخضعون لشروط التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى ذلك يتم مراقبة الذمم المدينة بموجب عقود التأمين وإعادة التامي

 لحد من تعرض الشركة لديون معدومة.أجل ا

 

لمحفظة تدار ا القائمة.، ومراقبة الذمم المدينة للوكالء والوسطاءمن المخاطر المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل  للحدالشركة  تسعى

 االستثمارية للشركة من قبل لجنة االستثمار وفقاً للسياسة االستثمارية المعتمدة من لجنة االستثمار.

 

 المالية األخرى، فإن الشركة تتعامل فقط مع بنوك تجارية ذات مركز مالي وتصنيف ائتماني مرتفع. صولاألفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناتجة عن 
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 :الجدول أدناه يبين أقصى خطر لإلئتمان على عناصر قائمة المركز المالي
 

 م0203ديسمبر  13كما في 
 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي

    
 ,89195 920 891259 في حكمهنقد وما 

 3651263 - 3651263 بالصافي -أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 
 - - - ودائع قصيرة األجل

 151625 - 151625 قائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 
 ,330180 - ,330180 ة وغير مبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من مطالبات متكبد

 0621605 3501306 851023 استثمارات
 001833 31000 ,03168 ذمم مدينة أخرى

 521222 521222 - وديعة نظامية
 611,5 611,5 - ظاميةمستحقة من وديعة ن عائد عموالت

 6001051 0061013  9611,28 
 

 
 

 م4040ديسمبر  11كما في 
 

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي

    
 19515. ,10915 .51915 في حكمهنقد وما 

 .449.5 - .449.5 بالصافي -تأمين مدينة  وذمم معيديأقساط تأمين 
 .41,9.0 - .41,9.0 ودائع قصيرة األجل

 119540 - 119540 قائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 
 14.94.1 - 14.94.1 حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 .451955 5,.9..1 1159055 استثمارات
 159151 19015 119115 ذمم مدينة أخرى

 09000. 09000. - وديعة نظامية
 19,01 19,01 - إيرادات عمولة مستحقة من وديعة نظامية

 .109505 411901, 5519541 

 
الموجودات وفقا لتصنيف االئتمان للشركة من األطراف المقابلة. وتعتبر لمخاطر االئتمان من خالل تصنيف الشركة يقدم الجدول أدناه معلومات بشأن تعرض 

التي تقع خارج نطاق فئة االستثمار كفئة غير استثمارية )مقبولة( أو متأخرة السداد ولكن غير  األصولكفئة االستثمار أعلى تصنيف ممكن. يتم تصنيف 
 منخفضة القيمة.
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 عمليات التأمين - الموجودات

 

 درجة غير استثمارية  

 
 

 درجة استثمارية
 

 مقبولة
متأخرة السداد ولم 

 تنخفض قيمتها
 

 المجموع

 ألف ريال سعودي 

 891259 - - 891259 في حكمهنقد وما 
 3651263 301902 3031113 - بالصافي - تأمين مدينة وذمم معيدي أقساط تأمين

 151625 - 151625 - قائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 
 ,330180 - ,330180 -  حصة إعادة التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 - - - - ودائع قصيرة األجل
 851023 - - 851023 استثمارات

 6912,1 - 6912,1 - ذمم مدينة أخرى
     

 6191,59 301902 ,10,199 3911058 م0203ديسمبر  13كما في 

     

 استثماريةدرجة غير   

 
استثمارية درجة  

 
 مقبولة

 ولم السداد متأخرة
قيمتها تنخفض  

 
 المجموع

 ألف ريال سعودي 

51.951 - - .51951 في حكمهنقد وما   

 .41,9.0 9155.. 1519111 - بالصافي -تأمين مدينة  وذمم معيديأقساط تأمين 
 119540 - 119540 - قائمةحصة معيدي التأمين من المطالبات 

 14.94.1 - 14.94.1 - حصة إعادة التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 .446.5 - - .449.5 ودائع قصيرة األجل

 1159055 - - 1159055 استثمارات
 559,14 - 559,14 - ذمم مدينة أخرى

     

 559.44. 9155.. 1009115 15,9100 م4040ديسمبر  11كما في 

     

 

 همينعمليات المسال الماليةالموجودات 

 

 درجة غير استثمارية 

 

 مقبولة درجة استثمارية

تجاوزت اإلستحقاق 
 المجموع تنخفض قيمتهاولم 

 ألف ريال سعودي 

 920 - - 920 في حكمهنقد وما 

 3501306 - - 3501306 استثمارات

 31000 - 31000 - ذمم مدينة أخرى

 521222 - - 521222 وديعة نظامية

البنك من وديعة نظامية إلى  الدفع مستحقة عائد عموالت

 611,5 - - 611,5  المركزي السعودي
     

0011012 م0203ديسمبر  13كما في   31000 - 0131006 
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 عمليات المساهمين )تتمة(ل المالية الموجودات
 

 درجة غير استثمارية 

 
 

 درجة استثمارية
 

 مقبولة
تجاوزت اإلستحقاق 

تنخفض قيمتهاولم   
 

 المجموع

 ألف ريال سعودي 
 ,10915 - - ,10915 في حكمهنقد وما 

 1519455 - - 1519455 استثمارات

 19015 - 19015 - ذمم مدينة أخرى

 09000. - - 09000. وديعة نظامية

البنك من وديعة نظامية إلى الدفع مستحقة  عائد عموالت

 19,01 - - 19,01  المركزي السعودي
     

 ,,41,95 - 19015 41595.1 م4040ديسمبر  11كما في 
     

 
 

 مخاطر السيولة 10-1
 

ولة من عدم تنتج مخاطر السيتتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير السيولة الالزمة للوفاء بالتزاماتها المالية. يمكن ان 
التأكد من  علىالقدرة على بيع اصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمته العادلة. تتم مراقبة احتياجات الشركة من السيولة على اساس شهري وتعمل اإلدارة 

ناء الممتلكات والمعدات، الموجودات غير الملموسة توفر اموال سائلة كافية لمقابلة أي التزامات حال نشوئها. جميع موجودات الشركة هي متداولة باستث
مبلغ مستحق  ،تتكون المطلوبات المالية للشركة من المطالبات تحت التسوية، ذمم معيدي تأمين دائنة ا.حيث أنها غير متداولة في طبيعته والوديعة النظامية

مبلغ مستحق لجهات ذات عالقة وبعض المطلوبات االخرى. جميع المطلوبات المالية ال تدفع عليها عمولة ومن المتوقع أن يتم سدادها  ،لعمليات التأمين

 .شهر من تاريخ قائمة المركز المالي باستثناء مكافأة نهاية الخدمة والتي هي غير متداولة في طبيعتها 14خالل 
 

 

 جداول االستحقاق
 

 أدناه مالمح تواريخ استحقاق المطلوبات المالية للشركة بناًء على اإللتزامات التعاقدية المتبقية غير المخصومة:يلخص الجدول 

 حتى سنة واحدة م0203ديسمبر  13كما في 
أكثر من سنة واحدة 

سنوات 6وأقل من   
 

 المجموع

 ألف ريال سعودي 

    عمليات التأمين: مطلوبات

 00,322 - 00,322 مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين
 61259, - 61259, أرصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع

 551830 - 551830 مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات
50181, قائمةمطالبات   - ,50181  

 ,,30216 - ,,30216 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 061198 - 061198 أقساط التأمين احتياطي عجز

 351395 - 351395 احتياطيات فنية أخرى

 51389 - 51389 التزامات تأجير

 0681086 - 0681086 مطلوبات مالية للمساهمين

 ,0,35 - ,0,35 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 611,5 - 611,5 عائد عموالت مستحقة الدفع من وديعة نظامية إلى البنك المركزي السعودي

 9,656 - 9,656 

 0561862 - 0561862  اإلجمالي
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 جداول االستحقاق )تتمة(
 

 
سنة واحدة حتى م4040ديسمبر  11كما في   

أكثر من سنة واحدة 
سنوات 5وأقل من   

 
 المجموع

 ألف ريال سعودي 

    مطلوبات عمليات التأمين:
 .,561 - .,561 مبالغ مستحقة الدفع لحملة وثائق التأمين

 15.9110 - 15.9110 إعادة التأمين مستحقة الدفعأرصدة 
115951 - 159511 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  

 49,41. - 49,41. قائمةمطالبات 
 ,951,.1 - ,951,.1 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 459515 - 459515 التأميناحتياطي عجز أقساط 

 119155 - 119155 احتياطيات فنية أخرى

 15,61.5 - 15,61.5 

    عمليات مساهمينمطلوبات 
 19051 - 19051 مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات

 19,01 - 19,01 البنك المركزي السعوديمن وديعة نظامية إلى الدفع مستحقة  عائد عموالت

 59,55 - 59,55 

 1556150 - 1556150  اإلجمالي
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 محفظة السيولة
 

 

المخصومة وان جميعها مستحقة السداد وفق األسس المذكورة أعاله. ال ال يوجد مطلوبات في تاريخ قائمة المركز المالي مبنية على أساس التدفقات النقدية 
إلدارة مخاطر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية أعاله، قامت الشركة  . توجد فروقات بين تاريخ االستحقاق التعاقدي والمتوقع للمطلوبات المالية للشركة

وأوراق مالية استثمارية. يمكن بيع هذه الموجودات بسهولة للوفاء بمتطلبات  ،ودائع قصيرة األجل ،حكمهفي بالحفاظ على موجودات سائلة تتكون من نقد وما 
 السيولة.

 

 التي تستحق في أقل من سنة كما يلي: األصوليتوقع ان تتم تسوية 
 

 

أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع مع تسهيالت تستحق خالل والودائع قصيرة األجل هي ودائع مودعة لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عالي  •
  لتكون متاحة عند الطلب.

 النقد واألرصدة البنكية متاحة عند الطلب. •
إلى  . اللختتعلق بشكل رئيسي بقطاع التأمين الطبي والتأمينات األخرى ويتم تحقيقها بشكل عام  تحت التسويةإن حصة معيدي التأمين من المطالبات  •

 ساس تسوية المطالبات.أشهر على أ ,
 

 يتوقع ان تتم تسوية المطلوبات التي تستحق في أقل من سنة كما يلي:
 

 يتم تسوية أرصدة معيدي التأمين الدائنة على أساس دوري وفقاً لشروط اتفاقيات إعادة التأمين. •
 داول الزمنية القانونية للدفع.شهر وفقًا للج 14التسوية في غضون  تحتمن المتوقع أن تتم تسوية معظم إجمالي المطالبات  •
 من تاريخ نهاية السنة. شهر 14من المتوقع أن تتم تسوية الزكاة وضريبة الدخل مستحقة الدفع والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى في غضون  •
 يتم فيها الموافقة على القوائم المالية.تتم تسوية الفائض من عمليات التأمين خالل ستة أشهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي  •

 

 مخاطر السوق 10-6
 

 مخاطر العملة األجنبية (أ)
 

نية ناك مخاطر متدمخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تقوم االدارة بتقييم ما إذا كان ه
اسعار الصرف وبالتالي ال تقوم الشركة بالتحوط ضد تعرضات العمالت األجنبية. لدى الشركة بالريال السعودي لوقوع خسائر جوهرية نتيجة تقلبات في 

 والدوالر األمريكي، وبما أن الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي، ال تتعرض الشركة لمخاطر العملة.
 

 

 مخاطر معدل العمولة (ب)
 

لسوق. تعرض ئدة في اتنشأ مخاطر أسعار العموالت عن تذبذب القيمة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في أسعار العموالت السا
 رة عائمة الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة الناتجة عن التدفقات النقدية، بينما األدوات المالية بعمولة ثابتة تعرض الشركة لمخاطاألدوات المالية بعمول

لشركة والودائع ألجل. تقوم ا ي حكمهفتتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن بعض استثماراتها والنقد وما  أسعار الفائدة الناتجة من القيمة العادلة.
ة يبين الجدول أدناه مدى حساسي بالحد من مخاطر أسعار العموالت وذلك بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالعمالت المسجلة بها االستثمارات.

 .ل في أسعار العمولة مع ثبات كافة المتغيرات األخرىقائمة الدخل الشامل للمساهمين للتغيرات المعقولة المحتملة بشكل معقو
 

الشركة للسنة بناًء على المطلوبات والموجودات  إن حساسية قائمة الدخل الشامل للمساهمين هي تأثير التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على دخل
 ديسمبر: 11المالية ذات السعر المتغير، والمحتفظ بها كما في 

 

 
التغير في نقاط 

 األساس
تأثير على  

 الدخل للسنة

 ألف ريال سعودي 

 585  62 م0203

 511  50 م4040
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 مخاطر أسعار السوق (ج)
 

قيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار السوق )عدا تلك وتمثل مخاطر أسعار السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب ال

 مصدرة لها أو بعواملالناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت( سواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق بأداة مالية ما أو بالجهة ال

من قبل مدير صندوق متخصص وفقًا لإلرشادات المعتمدة من تتم إدارة هذه االستثمارات  ة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.أخرى توثر على كاف

الشركة أدوات حقوق الملكية غير مدرجة مسجلة بالتكلفة أو سعر البيع الداللي حيث يتم عكس التغيرات في أسعار حقوق الملكية  لدى قبل مجلس اإلدارة.

 والتي سوف تنعكس فقط عند بيع األدوات أو عند انخفاض قيمته مما سيؤدي الى األثر على قائمة الدخل الشامل للمساهمين.

 

 في أسعار السوق لالستثمارات على الدخل الشامل للشركة: %5أثر التغير االفتراضي بزيادة/نقص بنسبة  فيما يلي

 

 التأثير على ربح الشركة تغير في القيمة العادلة 

 ألف ريال سعودي  

   

%6 - +/ م0203ديسمبر  13  /+ - 301605  

%5 -+ /  م4040ديسمبر  11   / +- 119115  

 

مليون ريال سعودي( مسجلة بالتكلفة حيث يتم عكس التغيرات  ,19: م4040ودي )مليون ريال سع ,19لدى الشركة استثمارات في أسهم غير مدرجة بمبلغ 

 في مخاطر أسعار األسهم والتي سوف تنعكس فقط عند بيع االستثمار أو عند انخفاض قيمته مما سيؤدي الى األثر على قائمة الدخل.

 

 المخاطر التشغيلية 10-6
 

نية التحتية جيا والبالمخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة بالعمليات ، التكنولو

كة، إما داخل الشركة أو خارجيًا لدى مقدمي خدمات الشركة ، ومن العوامل الخارجية بخالف االئتمان ، مخاطر السوق والسيولة مثل الداعمة لعمليات الشر

يتمثل  الشركة. التشغيلية من جميع أنشطةتلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة بشكل عام لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر 

ي توليد عوائد ي فهدف الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والضرر بسمعتها مع تحقيق هدفها االستثمار

في المجاالت  مجلس اإلدارة. تشمل هذه المسؤولية الضوابطللمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابط على المخاطر التشغيلية على عاتق 

 التالية :
 

 ؛ن الواجبات واألدوار والمسؤولياتمتطلبات الفصل المناسب بي 

 ؛لبات التسويات ومراقبة المعامالتمتط 

 ؛القانونية األخرى للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات االمتثال 

 ؛توثيق الضوابط واإلجراءات 

 متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط الرقابية واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛ 

 ؛ والمعايير األخالقية والتجارية 

 سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر 

 

 مخاطر اإلطار التنظيمي       10-5
 

فرض أيًضا ت تخضع عمليات الشركة لمتطلبات تنظيمية في المملكة العربية السعودية. وال تنص هذه اللوائح على الموافقة على األنشطة ورصدها فحسب، بل

.جانب شركات التأمين في الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند ظهورهابعض األحكام التقييدية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر التقصير واإلعسار من 
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 (,3-أثر فيروس كورونا المستجد )كوفيد .16

 

واالضطرابات الناتجة عن األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق  تعمل الشركةفي المملكة العربية السعودية حيث  (,1-كوفيد)استجابة النتشار 

لحالية في ة اعلى مدار العامين الماضيين ، تواصل اإلدارة تقييم آثارها بشكل استباقي على عملياتها. على وجه الخصوص ، تراقب الشركة عن كثب الزياد

 االنشاء المستمرسارية المفعول بما في ذلك  4040ال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة في أبريل . ال تزأوميكرون -جديد تشار متحور الحاالت بسبب ان

عمالئها والمجتمع األوسع باإلضافة إلى ضمان استمرارية عملياتها. . ال تزال صحة الموظفين ، ، لضمان صحة وسالمة موظفيها فرق وعمليات إدارة األزماتل

للتركيز مع البرامج التي يتم تنفيذها للمساعدة في زيادة الوعي وتحديد ودعم ومراقبة صحة الموظفين. تم تطعيم غالبية موظفي الشركة  تشكل مجااًل رئيسيًا

 .(,1-يدفكو)المعززة بما يتماشى مع المبادرات الحكومية المتعلقة بـ  جرعاتبشكل كامل لجرعتين على األقل من اللقاح وتعمل اإلدارة على خطة لتشجيع ال
 

 التوقعات.الشركة وتعتقد إدارة الشركة أن أي إجراءات إغالق محتملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر بشكل جوهري على الطلب األساسي لمنتجات التأمين الخاصة ب
 

ديسمبر  11على النتائج المالية المعلنة للشركة للسنة المنتهية في  جوهريأي تأثير  الم يكن له (,1-)كوفيدبناًء على هذه العوامل ، تعتقد اإلدارة أن جائحة 
 بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة. 4041

 
 الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من المتوقع أن تغير تأثير حورالشركة مراقبة الطفرة في المت تواصل

 أو بعده. م4044الوباء على عمليات الشركة خالل عام 
 

 الموافقة على القوائم المالية .15
 

 م.4044 مارس 41الموافق  هـ1111 شعبان 15 تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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