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 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م0203ديسمبر  13المنتهية في  للسنة
 

00 

 

 عام - 3

ة عشركة سالمة للتأمين التعاوني )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية، مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصنا

م(. الشركة مسجلة بمدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم 0117مايو  16)الموافق هـ 1408ربيع الثاني  09/ ق بتاريخ 1101رقم 

  .م(0117مايو  0١هـ )الموافق 1408جمادى األول  6بتاريخ  41١1169661
 

 :عنوان الشركة المسجل هو

  ؛برج سالمة

 طريق المدينة

 ؛4101صندوق بريد 

 ؛01491جدة 

 .المملكة العربية السعودية
 

الشركة ممارسة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة به في المملكة العربية السعودية. تم ادراج الشركة في سوق المال السعودي إن أهداف 

م. الشركة مملوكة بالكامل من قبل الطر  العام ومن مساهمين 0118يناير  1م. بدأت الشركة مزاولة أعمالها في 0117مايو  0١"تداول" في 

 سعوديين.
 

 أسس اإلعداد - 0

 أسس العرض   .أ

رة عن رى الصادختم إعداد القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األ

 )يشار إليها مجتمعة باسم "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين 
 

تى باستثناء قياس االستثمارات )ماعدا االستثمارات المحتفظ بها ح ،تم إعداد القوائم المالية  على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية

لممتلكات ا تاريخ االستحقاق( بقيمتها العادلة، وإعادة قياس التزامات منافع الموظفين. يتم عرض قائمة المركز المالي على اساس السيولة. باستثناء

ة النظامية، منافع الموظفين والمطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة وموجودات غير ملموسة، والوديع ،والمعدات، وأصول حق االستخدام

 ما لم ينص على خالف ذلك. ،والتي لم يتم اإلبالغ عنها، أما جميع الموجودات والمطلوبات األخرى فهي ذات طبيعة قصيرة األجل
 

ة لكل من يذية(، فإنه يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر حسابات مستقلوفقا  لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية )الالئحة التنف

"عمليات التأمين" و"عمليات المساهمين". يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات العائدة بشكل واضح ألي من هذ  

 العمليات في الحسابات الخاصة. 
 

السنوية تعرض بشكل منفصل عمليات التأمين وعمليات المساهمين في قائمة المركز المالي، قائمة  حيث أنه في الماضي، كانت القوائم المالية

ن اإلدارة مالدخل، قائمة الدخل الشامل، قائمة التدفقات النقدية. يتم تحديد أساس توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة والموافقة عليها 

 وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
 

 46ض قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين في الصفحات من تم عر

لتنفيذية افي القوائم المالية كقوائم مالية تكميلية ولالمتثال لمتطلبات اللوائح التنفيذية الصادرة من البنك المركزي السعودي. تتطلب اللوائح  51 إلى

الصادرة من البنك المركزي السعودي الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات لعمليات التأمين وعمليات 

لمساهمين ا ساهمين. وبناء  على ذلك، فإن قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، والدخل الشامل والتدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعملياتالم

 المشار إليها أعال ، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات واألربا  أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
 

فقات دن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع القوائم المالية للشركة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل والتإ

 النقدية وكذلك بعض االيضاحات ذات الصلة في القوائم المالية تمثل معلومات تكميلية اضافية كما هو مطلوب بموجب اللوائح التنفيذية.
 

لتأمين ا لقطاعم، تحت إشراف البنك المركزي السعودي، قامت إدارة شركات التأمين بإعداد واعتماد القوائم المالية التوضيحية 0118الل عام خ

ل البنك بإعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة من ق سياقفي  .في المملكة العربية السعودية

ت، الالمركزي السعودي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. يتم استبعاد األرصدة المتداخلة والمعام

وف في ظرإن وجدت، إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين متماثلة مع تلك للمعامالت واألحداث المشابهة 

 مماثلة.
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 أسس اإلعداد )تتمة( -0
 

 العملة الوظيفية وعملة العرض .ب
 

ف ريال لتم عرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. وقد تم تقريب جميع المعلومات المالية المعروضة القرب ا

 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.
 

 ةيالسنة المال .ج
 

.من كل عام ديسمبر ١1الشركة سنة مالية تنتهي في تتبع   
  

 األحكام والتقديرات المحاسبية واالفتراضات الهامة  .د
 

 يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام بعض التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات و المطلوبات المصر  عنها، واإلفصا  عن

كما في تاريخ القوائم المالية، و مبالغ اإليرادات والمصاريف المصر  عنها خالل سنة التقرير المالي. وبالرغم الموجودات و المطلوبات المحتملة 

ف عن لمن أن هذ  التقديرات و األحكام مبنية على أفضل معلومات لدى إدارة الشركة باألحداث والظروف الحالية، إال أن النتائج الفعلية قد تخت

 تلك التقديرات.
 

ن أ ييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية والمتوقع يتم تق

 .تكون معقولة حسب الظروف
 

 فيما يلي األحكام والتقديرات الهامة في إعداد القوائم المالية:
 

( االلتزام المطلق النهائي عن المطالبات الناتجة من عقود التأمين  1)  
 

التي  و إن التقدير النهائي لاللتزام الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمين هو أهم تقدير محاسبي  للشركة. إن هناك عدة مصادر لعدم التأكد

لنهائية المالية للتکلفة السنة افي نهاية رات يدتقم عمل يتستدفعه الشركة عن تلك المطالبات. الذي  يتم أخذها في االعتبار عند تقدير االلتزام النهائي

ر غيت المبلغ عنها والباطلمر إلتزامات ايدتقم يتدة غير المبلغ عنها. لمتکبت االباطقعة للمولمتالنهائية ف اللتکاليبلغ عنها ولمت االباطقعة للمولمتا

يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة  ،في نهاية كل سنة تقريرکة. رلشالی إلمبلغة اية ردلفت اللحاالت قييمالتدام نتائج اباستخسددة  لما

 للتأكد من مالءمتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.
 

 ،لماليبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز ايعتبر مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإل

نها ع بشأن الحادث المؤمن عليه قبل تاريخ قائمة المركز المالي. ان األسلوب الفني المتبع من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ

خبراء رق سداد المطالبات المستقبلية. يستخدم الوالمطالبات غير المبلغ عنها تتمثل في اتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة للتنبوء بط

االكتواريون مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذ  

طبي. تستند هذ  نسبة لقطاع التأمين الالمخصصات. كما استخدم الخبير االكتواري نهج التجزئة بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة بال

 األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية والمتعلقة بقيمة التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.
 

( الهبوط في قيمة الموجودات المالية0)  

أن تحديد تکلفتها. دون لة دلعاتها افي قيمر أو طويل األجل يکب ك هبوطناون هما يکدلمالية عنت اوداجولمتقوم الشركة بتحديد الهبوط في قيمة ا

من التكلفة  ٪05شهرا  أو أكثر طويلة األجل ويعتبر الهبوط بنسبة  10ماهو أو مهم أو طويل األجل يتطلب أحكامآ. تعتبر الفترة التي تتكون من 

والبيئة  ،التغيرات العادية في سعر السهم ،بتقييم من بين عوامل أخرىتقوم الشركة  ،األصلية هاما  وفقا  لسياسة الشركة. عند إجراء هذا الحكم

 والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. ،والتغيرات في التكنولوجيا ،وأداء الصناعة والقطاع ،المالية للشركة المستثمر فيها
 

( الهبوط في قيمة الذمم المدينة١)      

في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تتمكن من تحصيل جميع المبالغ المستحقة  يتم تكوين مخصص الهبوط

ز لعجوا ،يةلمالدة الهيكلة اعاس أو إإلفالافي ن يدلمل اخديل أن حتماوا ،نيدلهامة للمالمالية ت اباولصعر اتعتبطبقا للشروط التعاقدية للمدينين. 

 قيمتها.ت نخفضد اينة قدلمم امذلأن اعلی رات شؤمداد لسافي ر أخلتداد أو السن اع
 

( القيمة العادلة لالدوات المالية  4)  

ة المقدرة. يتم تقدير ليتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بناء على أسعار السوق المعلنة لألوراق المالية القابلة للتداول أو القيم العاد

 دلة للبنود التي تحمل عمولة استنادا  إلى خصم التدفقات النقدية باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وصفات لمخاطر مماثلة.القيمة العا
 

 ،م. وفي هذ  الحاالتتقييدام أساليب باستخ، جةدرمر سعاط أو التي التتوفر لها انشوق سالتي اليوجد لها لمالية دوات الة لألدلعاالقيمة د ايدتحم يت

وق لسات امتقدير القيمة العادلة من المعلومات القابلة للمالحظة فيما يتعلق باألدوات المالية المماثلة أو باستخدام النماذج. وعندما تكون معلويتم 

د القيم النماذج( لتحدي ،وعند استخدام أساليب التقييم )على سبيل المثاللمناسبة. ت اضاراالفتديرها بناء على اتقيتم  ،غير متوفرةة ظلقابلة للمالحا

 ،يتم تقييمها ومراجعتها بشكل سنوي من قبل افراد مؤهلين و مستقلين عن الذين قاموا بتعيينهم. يتم اعتماد جميع النماذج قبل استخدامها ،العادلة

ابلة للمالحظة ستخدم النماذج البيانات القت ،ويتم تعديلها للتحقق من أن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. إلى الحد العملي

ت تقديرات من قبل اطتبارالت والتقلبال( والمقابطر الخوالخاصة ن االئتماطر ا)مخان الئتماطر امخال مثت مجاالب لطتت ،كلذمع فقط ؛ و

 دارة.إلا
  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م0203ديسمبر  13المنتهية في  للسنة
 

01 

 

 )تتمة(  أسس اإلعداد - 0
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( العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات 5)  

عين االعتبار بتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب االستهالك. ويحدد هذا التقدير بعد األخذ 

القيمة المتبقية في حالة وجود مؤشر على حدوث تغير منذ وتفحص اإلدارة األعمار اإلنتاجية و .االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي

 ة.قإعداد التقرير السنوي ويتم تعديل تكاليف االستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات الساب
 

( مبدأ االستمرارية 6)  

لى أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى أن لديها الموارد الالزمة لالستمرار في نشاطها قامت إدارة الشركة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار ع

بشكل طبيعي في المستقبل المنظور. إضافة  لذلك، إدارة الشركة ليست على دراية بوجود عدم تيقن جوهري قد يلقي بظالل من الشك حول قدرة 

 القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. الشركة على االستمرار في النشاط. وبالتالي، تم إعداد
 

 هـ. موسمية العمليات 

 ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين في الشركة.
 

 السياسات المحاسبية الهامة  - 1
 

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

 الشركة لالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتعديالتها المطبقة من قب (أ
 

 1ن تاريخ م والتفسيرات والتنقيحات الجديدة على المعايير القائمة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية قامت الشركة بتطبيق التعديالت

 .م0101 يناير
 

 3المرحلة  –( إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة 61( ورقم )4( ورقم )7التعديالت على معيار التقرير المالي الدولي رقم )
 

القضايا التي ظهرت من تطبيق إعادة التشكيل، متضمنة استبدال معيار واحد مع واحد بديل. اعطت تعديالت المرحلة  0عالجت تعديالت المرحلة 

( 9( ومعيار التقرير المالي الدولي رقم )١9ارتيا  اضافي مؤقت من تطبيق متطلبات محاسبة التحوط محددة في معيار المحاسبة الدولي رقم ) 0

 .(. لم تحدد الشركة أي أثر جوهري كنتيجة لهذا التعديلIBORباشرة بإعادة تشكيل سعر التبادل الداخلي للبنوك )لتحوط العالقات المتأثرة م

 

 المعايير الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعدب( 
 

ر والتفسيرات أدنا  قائمة بالمعاييفيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم المالية. تتضمن القائمة 

 الصادرة التي تتوقع الشركة بشكل معقول تطبيقها في المستقبل. تعتزم الشركة تطبيق هذ  المعايير عندما تصبح سارية المفعول.

 

 البيان المعيار/ التفسير

 تاريخ سريان المعيار من 

الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 التواريخ التالية: 

 1111يناير  0 العقود المرهقة: تكلفة إتمام العقد  ١7 رقم المحاسبي الدوليالمعيار 
التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  المعايير الدولية للتقارير المالية

1108-1111 
 1111يناير  0

 1111يناير  0 العائدات قبل االستخدام المقصودالممتلكات واآلالت والمعدات:   16المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  1111يناير  0 إشارة إلى اإلطار المفاهيمي  ١ رقم المعيار الدولي للتقارير المالية

 انظ  أدناه عق د التممين  17معيار التقرير المالي الدولي رقم 
 انظ  أدناه االد ات المالي   9معيار التقرير المالي الدولي رقم 

تصنيف االلتزامات كمتدا ل  ا  لي  متدا ل  )ت ديات م يا    1معيار المحاسبة الدولي رقم 
  3المحاس   الد لي  قم 

 0201يناي   3

 1111يناير  0 تعديل  – تعريف التقديرات المحاسبية  8 رقم معيار المحاسبة الدولي

بالموجودات والمطلوبات الناتجة الضرائب المؤجلة المتعلقة  10المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 من معاملة واحدة

 1111يناير  0

الدولية  والمعايير 1 رقم المعيار المحاسبي الدولي

 وبيان الممارسةرير المالية إلعداد التق
 1111يناير  0 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

ومعيار  11رقم   المعيار الدولي للتقرير المالي

 08المحاسبة الدولي رقم 
بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشريك أو 

)تعديالت على المعيار الدولي للتقرير  المشروع المشترك
 (18ومعيار المحاسبة الدولي رقم  01المالي رقم 

متاح للتطبيق المبكر / تم تأجيل 
 تاريخ التطبيق الى أجل غير محدد
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(1

 المعايير الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد )تتمة( ب( 

 عقود التأمين - 33المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 نظرة عامة:

م ويحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصا  عن عقود التأمين، ويحل محل المعيار 0117مايو  18صدر هذ  المعيار في 

 ( "عقود التامين". 4)  الدولي للتقرير المالي
 

 نيطبق المعيار الجديد على عقود التامين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التامين وعقود اإلستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية بشرط أ

 المنشأة تقوم أيضآ بإصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار أيضآ فصل العناصر التالية عن عقود التأمين: 
 

 ت الضمنية، في حال تحقق بعض معايير محددة،(  المشتقا1

 (  عناصر االستثمار المميزة، و0

 (  أي وعد لتحويل بضائع محددة او خدمات ال تتعلق بالتأمين. ١
 

 (. 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9يجب احتساب هذ  العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 القياس : 

اسبية ألغراض ( الذي يسمح للمؤمن عليهم االستمرار في استخدام السياسات المح4وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( نماذج القياس المختلفة التالية: 17م. يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )0115القياس القائمة قبل شهر يناير 
 

 طريقة القياس العام تستند الى الركائز األساسية التالية : 
 

 تحقيق التدفقات الي تتكون من  (أ
 

   ،احتماليه التقديرات المرجحة للتدفقات النقدية المستقبلية 

   التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم( والمخاطر المالية المرتبطة بهذ  التدفقات النقدية المستقبلية 

   .تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية 
 

عقود التأمين،  ويتم إدراجه حالما تقوم المنشأة بتقديم  تعاقدية الربح غير المحقق لمجموعةات الهامش الخدمات التعاقدية: يمثل هامش الخدم (ب

قات فخدمات في المستقبل. اليمكن ان يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد. ويتم تسجيل صافي المبلغ بالسالب الستيفاء التد

. في نهاية كل فتر  تقرير مالي الحق يتم اعاد  قياس القيمة الدفترية لمجموعة الربح او الخسارة مباشرة العقد فيالنقدية المتعلقة عند بداية 

 عقود التامين من اجل اعاد  احتساب للمجموع: 
 

 عقود  جموعةوهامش الخدمات التعاقدية لم التزام التغطية المتبقي الذي يكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية

 التامين في ذلك التاريخ. 

 اريخ. تم توزيعها على عقود التامين في ذلك الت ت نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقةالتزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقا 
 

الب، نقدية الذي تتعلق بالخدمات المسااتقبلية لكن ال يمكن ان يكون بالساايتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية الحقا بحسااب التغيرات في التدفقات ال

تراكم الفائدة على  ا  وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية األكبر من هامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أو الخساااارة. يتم أيضااا

ولي بالعقد )مثل: معدل الخصااااام المساااااتخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات هامش الخدمات التعاقدية بمعدالت مثبتة عند االعتراف األ

 النقادياة المقادرة(. عالوة على ذلك، ساااااايتم تحرير هامش الخدمات التعاقدية في الربح أو الخسااااااارة بناء  على وحدات التغطية، مما يعكس كمية

 قية في المجموعة.المزايا المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتب
 

) يشار اليها أيضا ب عقود المشاركة المباشرة(. يتم عمل هذا  طريقة الزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرةطريقة الرسوم المتغيرة هي 

مش الخدمات التعاقدية ديل هاالتقييم لمعرفة ما اذا كان العقد يحقق هذ  المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقا بالنسبة لهذ  العقود يتم تع

 مات التعاقدية بما يلي:الى التعديل ضمن النموذج العام. يتأثر هامش الخد اضافة
  
 التغيرات في حصة المنشاة من القيمة العادلة للبنود األساسية  (1

 التغيرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي التتعلق بالبنود األساسية  (0

 

بشكل  في حال كانت الطريقة تقدم قياسا اليختلف إضافة الى ذلك، يسمح بطريقة توزيع األقساط المبسطة من اجل قياس التزام التغطية المتبقي

التغطية  امجوهري عن النموذج العام أو ان فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التامين لمد  سنه واحد  أو اقل. وبهذ  الطريقة يتم موائمة التز

ياس ة من التامين. يظل النموذج العام قابال للتطبيق من اجل قالمتبقي مع القسط المستلم عند االعتراف االولي ناقصا التدفقات النقدية المكتسب

حال ان التدفقات  يالمطالبات المتكبدة. اال انه يتوجب على المنشاة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية ف

 و اقل من تاريخ المطالبات التي يتم تكبدها. النقدية المتوقعة سيتم دفعها / استالمها خالل سنه واحد  ا
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(1
 

 المعايير الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد )تتمة(  (ب
 

 )تتمة( عقود التأمين - 33المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 تاريخ السريان 
 

وتلقى  0119خالل يونيو  17مسودة عرض تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية

ية ألتعليقات من مختلف أصحاب المصلحة. يعيد المجلس الدولي لمعايير المحاسبة حالي ا مناقشة القضايا التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة 

، فإن مجلس معايير المحاسبة الدولية سوف يتبع إجراءاته المعتادة لوضع المعايير.  17تقارير المالية تعديالت مقترحة على المعيار الدولي لل

في المعيار الدولي للتقارير  9وتأجيل اإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17التاريخ الفعلي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ا تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 010١يناير  1ا ، هو حالي   4المالية  اإليرادات من العقود مع  - 15. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم أيض 

 .دخوله حيز التنقيذاألدوات المالية . تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ  - 9العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 التحول 

ذ اختيار يب على المنشأة عندئلمعيار بأثر رجعي. اال انه في حال كان التطبيق بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجد، يجيجب تطبيق ا 

 إما:

 التطبيق المعدلة بأثر رجعي أو  ةطريق 

 القيمة العادلة.  ةطريق 
 

 العرض واالفصاح
 

  المحاسبية لعقود التأمين مع تعديالت على العرض واإلفصا .تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير السياسات 
 

 التأثير
 

والذي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة لألعمال  17رقم في مرحلة تصميم تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية  ا  الشركة حالي

وتقييم مفصل لمتطلبات العمل. فيما يلي المجاالت  17رقم  للتقارير الماليةبما في ذلك أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي 

 الرئيسية قيد التصميم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة:
 

 ملخص التأثير مجال التأثير

 

 التأثير المالي

من تطبيق المعيار الدولي للتقرير  0خالل األثر المالي الذي تم تنفيذ  كجزء من المرحلة 

قامت الشركة بتقييم األثر المالي لتطبيق وتنفيذ المعيار وخلصت إلى أن التأثير  17المالي 

على تطبيق المعيار غير جوهري ألن جميع المحفظة مؤهلة لنموذج قياس طريقة توزيع 

 .األقساط المبسطة

 

 تأثير البيانات

  0فية. خالل المرحلة على متطلبات بيانات إضا 17يشتمل المعيار الدولي للتقرير المالية 

نفذت الشركة عملية قياس مرجعية مفصلة وحددت البيانات المطلوبة للمعيار وتوصلت 

 .١إلى قاموس البيانات المطلوب بموجب المرحلة 

 

 أنظمة تقنية المعلومات

ل ور من شأنه تسهيتعمل الشركة بالفعل على تنفيذ نظام تكنولوجيا معلومات جديد مط

 .17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار  تنفيذ

 

 إعادة التأمين التأثير على إتفاقيات

على ترتيبات إعادة التأمين الخاصة بالشركة وخلص إلى أن  ا  تم إجراء تقييم مفصل أيض 

جميع ترتيبات إعادة التأمين مؤهلة للحصول على نهج أقساط التأمين المخصصة، وقد 

 قساط التأمين المخصصة على المنتجات المؤهلة.اختارت الشركة تطبيق نهج أ

تعمل الشركة على تحديث السياسات واإلجراءات المحاسبية والمالية لتغطية المتطلبات  التأثير على السياسات و األنظمة الرقابية

 الجديدة واإلضافية التالية: 

 التفكيك • 

 مستوى التجميع• 

 نماذج القياس • 

 منهجيات تعديل المخاطر • 

 متطلبات العرض واإلفصا  الجديدة• 

الدليل المعدل الذي ستتبعه اإلدارة المالية للتأكد من أن القوائم المالية متوافقة مع المعيار 

 في تاريخ السريان. 17الدولي للتقرير المالية 
 

 الموارد البشرية
، 17 ناسب لديهم فهم شامل للمعياربتعيين موظفين مؤهلين بشكل م ا  ستقوم الشركة أيض

 كما ستوفر دورات تدريبية للموظفين الحاليين.
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ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(1  

المعايير الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد )تتمة(  ب(  

 )تتمة( عقود التأمين - 33المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

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

 ملخص التقدم المجاالت الرئيسية لمرحلة التصميم

 17قامت الشركة بوضع برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  اطار الحوكمة والرقابة

التقدم في التنفيذ وتوزيع األدوار والذي يتضمن إنشاء لجنة توجيهية لإلشراف لمراقبة 

 .والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب المصلحة

الجوانب التشااغيلية لمرحلة التصااميم والتي تشاامل وضااع سااياسااة شاااملة  صااممتالشااركة  مجال التشغيل

الشااااركة أيضااااا  بوضااااع اللمسااااات األخيرة على  قامتوقاموس لتلك البيانات. كما  للبيانات

تطلبات من خالل تقييم م التصاميم الهيكلية لألنظمة الفرعية المختلفة. أحرزت الشركة تقدما  

  17 رقم الدولي للتقرير المالي رمعياال تطبيقعلى  ا  العمل وتعمل حالي

ف المسائل التقنية والمالية بعد االنتهاء من أكملت الشاركة أوراق سياسة مختلفة تشمل مختل المجال التقني والمالي

. وتتخذ القرارات 17 رقم المالي للتقرير الدولي معيارالقرارات السياسة المطلوبة بموجب 

المتعلقة بالساااااياساااااة العامة بعد إجراء مداوالت على نحو ما ينبغي بين مختلف أصاااااحاب 

في  17دولية لإلبالغ المالي المصااااالحة. وقد وافقت اللجنة التوجيهية لمشاااااروع المعايير ال

 الوقت الراهن على أغلبية أوراق السياسة العامة.

بتنفياذ نظام جديد لإلبالغ المالي يُطور تكنولوجيا المعلومات، الذي  تقوم الشااااااركاة باالفعال أنظمة تكنولوجيا المعلومات

 . 17 رقم المالي المعيار الدولي للتقريرسيسهل تنفيذ 

تعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة على الخطة التاكيدية  لتطبيق التحولالخطة التأكيدية 

 .لتطبيق التحول على الفترة الحالية وما بعد التنفيذ

 

ها نحو الشركة رحلت، حيث تم توثيق جميع المنهجيات وقرارات السياسة وإتمامها من قبل الشركة في العام الماضي ، بدأت بعد مرحلة التصميم

، للوصول إلى أرقام المعيار  17 رقم ية إلعداد التقارير الماليةوبدأت في تنفيذ المعايير الدول  التجريبي ، أي التنفيذ والتشغيلابعةتنفيذ المرحلة الر

عن طريق إجراء العمليات التجريبية في الوقت المناسب. كان مطلوب ا من الشركة إعداد مجموعة كاملة من البيانات  17رقم  المالي للتقريرالدولي 

 17، وتقديم مقارنة بين المعيار الدولي للتقارير المالية  0101بناء  على بيانات السنة المالية  17 رقم المالير مالية بموجب المعيار الدولي للتقريال

. وقد نجحت الشركة 0101نوفمبر  ١1بموجب الجولة التجريبية األولى ، والتي كان من المقرر إجراؤها في  4لمعيار الدولي للتقارير المالية وا

 األولى. تجريبيةلتقديم النتائج حسب الجولة الفي ا
 

 األدوات المالية  - 0المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 :. يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية١9م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 0114 يوليو 04صدر هذا المعيار في 
 

   التصنيف والقياس:
 

خل خالل الدطريقة واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من  9يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا:
 

  أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية.تم االحتفاظ باألصل في نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات من  .1

تواريخ محددة الى الحصول على تدفقات نقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ . تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في 0

 األصلي القائم.
 

خسارة ال يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير األربا  أو الخسائر المحققة من خالل الربح أو

 :استيفاء الشرطين التاليينفي حال  ،عند البيع
 

  حصيل تدفقات نقدية تعاقدية وللبيع.. االحتفاظ باألصل في نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل ت1

 . الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.0
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 الهامة )تتمة(ـ  السياسات المحاسبية 1
 

 المعايير الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد )تتمة(  (ب
 

 

 األدوات المالية )تتمة(  - 0المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

ي، يمكن عند االعتراف المبدئ ،م قياس األصول التي ال تفي بأي من هذ  الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلكيت

 مللشركة استخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان من شأنه استبعاد أو تقليص بشكل جوهري عد

  .تطابق المعالجة المحاسبية
 

إجراء اختيار ال رجعة فيه لعرض التغييرات الالحقة في القيمة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للشركة أيضا  

 .رةبتوزيعات األربا  في قائمة الربح أو الخسا العادلة لألدوات في الدخل الشامل اآلخر)بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة(، ويتم االعتراف
 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن مقدار التغير في القيمة العادلة باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للمطلوبات المالية التي تم تحديدها 

عتراف اللاللتزام المالي الذي يعزى إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر، ما لم يؤدي ا

تزام في الدخل الشامل اآلخر الى إحداث أو اتساع عدم تطابق المحاسبة في قائمة الربح أو بآثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة باالل

 الخسارة.
 

 في القيمة: الهبوط
 

خسائر االئتمان المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان المتكبدة بموجب  9 رقم يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي

، حدوث حدث ائتماني قبل 9 رقم بموجب نموذج المعيار الدولي للتقرير المالي ،. لم يعد من الضروري١9 رقم المعيار المحاسبي الدولي

قعة. خسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوتقوم الشركة دائما  بحساب ال ،االعتراف بخسائر االئتمان. و بدال  من ذلك

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

 محاسبه التحوط: 
 

لمحاسبة التحوط كي تتماشى محاسبة التحوط بشكل أقرب مع إدارة المخاطر. تعمل  متطلبات جديدة 9 رقم للتقرير المالييقدم المعيار الدولي 

 المتطلبات على تأسيس منهج يقوم بشكل أكبر على مبادئ النموذج العام لمحاسبه التحوط.
 

طات الكلية للقيمة التحواليها  بـ " تنطبق التعديالت على كامل محاسبة التحوط مع استثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سعر الفائدة ) التي يشار

. ثم ١9قم ر(. فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة، قد تستمر المنشأة بتطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليا في معيار المحاسبة الدولي العادلة"

 حوط الكلية كمشروع منفصل.استخدام هذا االستثناء بشكل كبير نظرا مجلس معايير المحاسبة الدولي يعالج حاليا محاسبة الت
 

 تاريخ السريان 
 

"عقود التامين" :تطبيق المعيار  4 رقم م. إال أن التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي0118يناير  1في  9 رقم صدر المعيار الدولي

م، 0116سبتمبر  10عقود التامين التي صدرت في -4 رقم األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقرير المالي- 9 رقم الدولي للتقرير المالي

للتخفيف  4 رقم القائم للسما  للمنشآت بإصدار عقود التامين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 4 رقم والتعديالت على المعيار المالي

الصادر الجديد "عقود التامين"  17 رقمي للتقرير المالي قبل ان يدخل المعيار الدول 9 رقم من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

 عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز التنفيذ. تقدم التعديالت خيارين بديلين: 
 

 حتى:  9 رقم تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقرير المالي -1
 

 أو ؛تاريخ سريان المعيار التأمين الجديد    (أ
  

م اقتر  مجلس المعايير المحاسبية 0101مارس  17م او بعد هذا التاريخ. في 010١يناير  1فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في  -0

في  9 رقم والمعيار الدولي للتقرير المالي 17 رقم تمديد االعفاء المؤقت لتاريخ سريان المعيار الدولي للتقرير المالي (IASBالدولي )

م. هناك حاجة ألفصاحات لإلضافات التي تتعلق بالموجودات 010١يناير  1م إلى 0101يناير  1من   4 رقم المعيار الدولي للتقرير المالي

 المالي ريالمالية خالل فتر  التأجيل. أن هذا الخيار متا  فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتها بشكل دائم بالتامين ولم تطبق المعيار الدولي للتقر

 او ;سابقا   9 رقم
 

، بالنسبة للموجودات المالية المصنفة، لكن استبعاد تأثيرات بعض الفروقات المحاسبية التي 9 رقم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي -١

 فية.تظهر قبل تطبيق معيار عقود التامين الجديد من الربح او الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة إلفصاحات إضا
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(1
 

 

 ب( المعايير الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد )تتمة( 
 

 

 األدوات المالية )تتمة(  - 0المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تاريخ السريان )تتمة(
 

 م على: 0101يناير  1قامت الشركة بتنفيذ تقييم مفصل في بداية 

) بما في ذلك عناصر الودائع  4 رقم القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي مقارنة   ( 1)

 و ؛او المشتقات الضمنية التي الترتبط بعقود التأمين ( مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها

إلى هذ  التقييمات  ا  رية للشركة التي ترتبط بالتامين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتها. استنادمجموع مطلوبات القيمة الدفت ةمقارن   ( 0)

حتى  9 قمر استطاعت الشركة تحديد أنها مؤهله لإلعفاء المؤقت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي

ن االفصاحات المطلوبة والتي تتعلق بالموجودات المالية خالل فترة التأجيل مدرجة ايد حيز التنفيذ. تاريخ دخول معيار عقود التامين الجد

 ضمن القوائم المالية للشركة.
 

 تقييم االثر
 

 وموجودات بالصافي( ،)متضمنة أقساط تأمين وذمم معيدي التأمين مدينة مالية موجوداتم، تمتلك الشركة إجمالي 0101ديسمبر  ١1كما في 

م: 0101ريال سعودي ) ألف 141,775ريال سعودي( و  ألف 551,177م: 0101ريال سعودي ) ألف 514,680 متعلقة بالتأمين بمبلغ

المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمه وبعض الذمم  الموجوداتريال سعودي(، على التوالي. حاليا ، تتكون ألف  ١08,155

ألف ريال  1,90١م: 0101ألف ريال سعودي ) 1,90١مبلغ  االستثمارات المتاحة للبيعاألخرى  تتضمن الموجودات الماليةالمدينة األخرى. 

الشامل اآلخر لهذ  الموجودات المالية بناء  على نموذج أعمال الشركة الدخل  القيمة العادلة من خالل سعودي(. تتوقع الشركة استخدام تصنيف

دين ، لم تقم الشركة بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت سندات الستثمارات حقوق الملكية. ومع ذلكلسندات الدين والطبيعة االستراتيجية ال

. إن 9 قمر ألصلي القائم  كما هو مطلوب في المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةتفي باختبار مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ ا

 . ١1ضا  التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لهذ  األصول مذكورة في اإلي
 

يستند ما ورد أعال  إلى تقييم عالي المستوى لتأثير  م.0101م و 0101ديسمبر  ١1نية منخفضة كما في األصول المالية للشركة لديها مخاطر ائتما

. ويستند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليا  وقد يخضع للتغييرات الناشئة عن التحليالت التفصيلية 9 رقم المعيار الدولية التقرير المالية

ط المستقبل. بشكل عام، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات هبو اإلضافية أو معلومات إضافية معقولة وداعمة يتم توفيرها للشركة في

ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك كبيرا . في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول  9 رقم القيمة للمعيار الدولي للتقارير المالية

 عد بمراجعة تفصيلية.آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد حيث أن الشركة لم تقم ب
 

 السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية: (ج
 

 عقود التأمين 

لى ع عقود التأمين هي تلك العقود التي قبلت فيها الشركة )المؤمن( مخاطر تأمين كبيرة من طرف آخر )حاملي وثائق التأمين( من خالل الموافقة

دليل وإذا كان حدث محدد غير مؤكد في المستقبل )الحدث المؤمن عليه( يؤثر سلبا  على حاملي وثائق التأمين. تعويض حاملي وثائق التأمين 

عام، تحدد الشركة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمين كبيرة، من خالل تقييم ما إذا كان الحدث المؤمن عليه يمكن أن يدفع الشركة مزايا  استرشادي

 عقود التأمين أن تحول المخاطر المالية. إضافية كبيرة. كما يمكن ل
  

فترة، لوبمجرد تصنيف العقد على أنه عقد تأمين، يظل عقد تأمين للفترة المتبقية من عمر ، حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل هذ  ا

 ما لم تُبطل جميع الحقوق وااللتزامات أو تنتهي صالحيتها. 
  

لممتلكات، والسيارات، والهندسة، والحوادث، والمسؤولية، وهي أساسا عقود تأمين اإلى عقود تأمين طبية، والبحرية، و وتنقسم عقود التأمين أساسا

 قصيرة األجل. 
 

ألول ا تم تصميم التأمين الطبي لتعويض حاملي وثائق التأمين عن النفقات المتكبدة في عالج مرض أو إصابة. يتم تقديم التأمين الطبي في المقام

 لعمالء من الشركات مع عدد كبير من السكان التي سيتم تغطيتها بموجب وثيقة التأمين. ل
  

ويهدف التأمين البحري إلى تعويض حاملي وثائق التأمين عن األضرار والمسؤولية الناجمة عن الخسائر أو األضرار التي تلحق بالمراكف 

يؤدي إلى فقدان كلي أو جزئي للشحنات. وبالنسبة للتأمين البحري، تتمثل المخاطر  البحرية/الهيكل البحري والحوادث التي تقع في البحر مما

 الرئيسية في فقدان أو تلف المركبات/النفايات البحرية والشحنات البحرية. 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية: (ج
 

 )تتمة(عقود التأمين 
 

عقود التأمين على الممتلكات تعوض عمالء الشركة بشكل رئيسي عن األضرار التي لحقت بممتلكاتهم. ويمكن للعمالء أيضا  أن يحصلوا على 

ريق حتعويض عن فقدان األربا  عن طريق فقدان األربا  وانقطاع األعمال. بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات، فإن المخاطر الرئيسية هي ال

 مخاطر الطبيعية وانقطاع األعمال والسطو. وال
  

ث. دتم تصميم التأمين على السيارات لتعويض حاملي العقود عن األضرار التي لحقت بسياراتهم أو المسؤولية تجا  أطراف ثالثة ناشئة عن الحوا

 ويمكن أيضا  أن يحصل أصحاب العقود على تعويض عن الحريق أو سرقة مركباتهم. 
      

 ة الى ذلك تصدر الشركة وثائق تأمين شامل تغطي الكوارث الطبيعية، الحوادث الشخصية وإصال  الوكيل.باإلضاف
 

وفر يسفريات العمل و تأمين المعارض. ويشمل تأمين الحوادث التأمين على النقود وتأمين ضمان االمانات وتأمين جميع مخاطر األنشطة وتأمين 

نوني تغطية التعويضات المهنية لحماية اإللتزام القاتج وتعويض العمال/أصحاب العمل، وااللتزام تجا  المنااللتزام العام تجا  طرف ثالث و االلتزام:

 المؤمن عليه التي تنشأ عن االهمال اثناء العمل.
 

 يغطي تأمين الهندسة نوعين رئيسين:
 

نشاءات هندسية مدنية مثل المنازل والمتاجر ومجموعة الشقق ية اثناء تشييد وإنشاء مباني أو إحيث يقدم تغطأ( تأمين "كافة مخاطر المقاولين" ب 

 ومباني المصانع والطرق والجسور وأعمال الصرف الصحي والخزانات. 

أعمال كيميائية تكرير الزيت وب( تأمين كافة مخاطر التشييد بحيث يقدم تغطية اثناء تشييد أو تركيب المصنع واآلالت مثل محطات الطاقة، مصانع 

 .وأعمال اسمنتية وهياكل معدنية أو أي مصنع مع اآلالت. ايضا يشمل الخط الهندسي تأمين ضد تعطل اآلالت وتأمين على المعدات االلكترونية
 

 توزيع الفائض المستحق
 

من الفائض السنوي من عمليات التأمين على المساهمين  ٪91يع وفقا  لالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، تقوم الشركة بتوز

 المتبقية. يتم تحويل أي عجز ينشأ على عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل. ٪11في الشركة، ويحصل حملة وثائق التأمين على الـ 
 

 عقود االيجار
 

على عقد إيجار بناء  على ما إذا كان العقد يعطي الحق في التحكم في استخدام أصل محدد  عند بدء العقد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي

لفترة زمنية مقابل تعويض مالي.  وقد اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية لحساب كل مكون من عقود اإليجار وأي مكونات غير تأجيرية 

والتزامات اإليجار في تاريخ بدء ععقد اإليجار. يتم قياس حق استخدام األصل في كعنصر إيجار واحد. تعترف الشركة بأصول حق االستخدام 

مباشرة أولية  فالبداية بناء  على المبلغ المبدئي اللتزامات اإليجار المعدل ألي مدفوعات إيجار تتم في تاريخ البدء أو قبله، باإلضافة إلى أي تكالي

 ساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يتواجد فيه، مخصوما  منه أي حوافز تأجيرية.متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل األ
 

شكل بيتم استهالك اصول حق االستخدام حتى نهاية العمر االنتاجي لحق استخدام األصل أو مدة اإليجار باستخدام طريقة القسط الثابت حيث يعكس 

 تتضمن مدة عقد اإليجار الفترات التي يغطيها خيار التمديد إذا كانت الشركة متأكدة القتصادية المستقبلية.اوضح نمط االستهالك المتوقع للمنافع ا

سنة للمكاتب. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض حق استخدام األصل  11بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار. تتراو  مدة اإليجار بين سنتين و

 القيمة، إن وجدت، وتعديلها من أجل إعادة قياسات معينة اللتزامات عقد اإليجار.بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض 
 

تمويل ل، ويتم خصمها باستخدام معدل اتي لم يتم سدادها في تاريخ البدءيتم قياس التزامات اإليجار مبدئيا  بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار ال

ركة معدل بشكل عام، تستخدم الش المعدل بسهولة ، فيتم قياسها بمعدل التمويل اإلضافي للشركة. ، إذا تعذر تحديد هذا الضمني في عقد اإليجار أو

 .التمويل اإلضافي كمعدل خصم. وال يتم تضمين مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قياس التزامات عقد االيجار

فة المستهلكة باستخدام تكلفة التمويل اإلضافية. يتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات وتقاس االلتزامات المتعلقة باإليجار بالتكل

جب ضمان واإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير الشركة للمبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع بم

وعندما يعاد قياس التزامات اإليجار بهذ   ر الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.رت الشركة تقييمها ما إذا كانت ستمارس خياالقيمة المتبقية، أو إذا غي

ترية لحق فالطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لحق استخدام األصل، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا كانت القيمة الد

 صل قد تم تخفيضها إلى الصفر.استخدام األ
 

دة ملقد اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية لعدم اثبات حق استخدام األصول والتزامات اإليجار لعقود اإليجار القصيرة األجل التي تكون 

  اإليجارات كمصروفات على أساس شهرا  أو أقل وعقود إيجار األصول المنخفضة القيمة. ويُعترف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذ 10إيجارها 

 القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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 تحقق اإليرادات
 

 إيراد األقساط 

طويلة األجل )البناء   الوثائق على أساس القسط الثابت على مدار سنة تغطية وثيقة التأمين باستثناءيتم تسجيل األقساط والعموالت في قائمة الدخل 

 التشييد( والشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على تغطية وثيقة التأمين باستثناء:و
 

  المالي تعتبر غير مكتسبة من التأمين على الشحن البحري.أقساط األشهر الثالثة األخيرة في تاريخ التقرير 

 "الل يتم إحتساب أقساط أقل خ ،وذلك لمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة. وفقا لهذا اإلحتساب ،األحتساب المحدد مسبقا  لفئة "الهندسة

 في نهاية تغطية وثيقة التأمين. السنة األولى ثم تزداد تدريجيا
 

ص األقساط خصمغير المكتسبة جزءا  من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية من التغطية التأمينية. ويتم ترحيل التغير في تمثل األقساط 

 طر.لخدى فترة اعلی مرادات باإليراف العتم فيه ايتس الترتيب الذي نفل في خدلالی قائمة إلمکتسبة ر اغي
 

 عقود إعادة التأمين

يتم إدراج األقساط والمطالبات المتعلقة  .اطر إعادة التأمين في سياق األعمال االعتيادية لعقود التأمين الطبي عند االقتضاءتتحمل الشركة أيضا  مخ

األخذ  عبإعادة التأمين المفترضة كإيرادات أو مصروفات بالطريقة نفسها التي سيتم بها اعتبار إعادة التأمين من األعمال التجارية المباشرة، م

يتم تقدير المبالغ المستحقة  .عتبار تصنيف المنتج للشركة المعاد تأمينها. تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمينفي اال

لمفترض اوبطريقة تتفق مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة. يتم تقديم األقساط أوالمطالبات على أساس إجمالي إلعادة التأمين التي تم التنازل عنها 

ى طرف لمنها. يتم إلغاء االعتراف بأصول أو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم إبطال الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عند نقل العقد إ

 .آخر
 

وديعة او مطلوبات مالية يتم احتساب عقود إعادة التأمين التي ال تنقل مخاطر تأمين هامة مباشرة من خالل قائمة المركز المالي. وهي موجودات 

تم احتساب ي يتم إثباتها بناء  على الثمن المدفوع أو المستلم ناقصا  أي أقساط تأمين محددة بوضو  أو اتعاب يجب إستبقاؤها من قبل المؤمن عليه.

 .إيرادات االستثمار في هذ  العقود باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي عند استحقاقها
 

 االستثمارإيرادات 
 

دة ئيتم احتساب إيرادات االستثمار في أدوات الدين المصنفة ضمن استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق وودائع المرابحة على أساس الفا

 .الفعلية
 

 إيرادات توزيعات األرباح 
 

ادلة من خالل استثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من يتم احتساب إيرادات توزيعات األربا  على أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن القيمة الع

 .قائمة الدخل عند إثبات الحق في تلقي المدفوعات
 

 المطالبات

يمة ق تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع الى حملة وثائق التأمين واألطراف الثالثة ومصاريف تعديل الخسارة ذات الصلة بعد إستبعاد

 . تشتمل المطالبات القائمة على التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة غيرويتم تحميلها على قائمة الدخل عند تكبدها األخرىالخردة والمستردات 

لم يتم  والمسددة بتاريخ المركز المالي، وكذلك تكاليف معالجة المطالبات، والنقص في القيمة المتوقعة للخردة و االستردادات األخرى، سواء تم أ

يغ عنها من قبل المؤمنين. يتم تكوين مخصصات للمطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل التبل

ا نها، بمعحالة على حد . كما يتم تكوين مخصص، وفقا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، مقابل تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلغ 

م النهائي كون االلتزايقد في ذلك تكاليف معالجة المطالبات والقيمة المتوقعة للخردة واالستردادات األخرى كما في تاريخ قائمة المركز المالي. 

 قائمةي ية فلمخصصات في السنة التالوا ديداتخصصات في تاريخ التقرير والتسأكبر من المبلغ المقدم أو أقل منه. يتم تضمين أي فرق بين الم

 .الدخل لتلك السنة
 

م تقو اليتم إدراج المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، ويتم إظهار الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة منفصلة. باإلضافة الى ذلك، 

 لمالي.كز المرايخ رن تامة حدواسنة ل خالت لمطالبااجميع سداد يتم أن لمدفوعة حيث يتوقع اغير ت لمطالبابخصم إلتزاماتها عن الشركة ا
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 الخردة والتعويض 
شركة أيضا  حق قد يكون لل. المطالبةبة من خالل عملية تسوية تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع األصول )التي عادة ما تكون تالفة( المكتس

  متابعة الطرف الثالث لدفع بعض أو كل التكاليف.
 

تدرج تقديرات استرداد قيمة الخردة كمخصص في قياس مطلوبات المطالبات تحت التسوية، ويمثل المخصص المبلغ الذي يمكن استعادته بشكل 

 معقول من استبدال االصل.
 

حق الرجوع بدائل في قياس مطلوبات المطالبات تحت التسوية. ويمثل المخصص تقييما  للمبلغ الذي يمكن استرداد   تعتبر المبالغ المستردة بموجب

 من طرف ثالث.
 

 عقود إعادة التأمين
 

إن العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة  .إعادة تأمين اختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة إعادة التأمين تتم بموجب اتفاقيات وعقود

 فالتأمين التي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر في عقود أو عقود أخرى تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنيف عقود التأمين تصن

ي أبرمتها موجودات مالية. يتم تضمين عقود التأمين التكعقود إعادة تأمين معلقة. يتم تصنيف العقود التي ال تفي بمتطلبات التصنيف هذ  على أنها 

يتم تسجيل أصل أو التزام في قائمة المركز  .الشركة والتي بموجبها صاحب العقد هو شركة تأمين أخرى )معيدي تأمين داخلي( ضمن عقود التأمين

ن. السترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة لمعيدي التأميوحصة الخسائر القابلة ل ،المالي الذي يمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين

ت باولطمات أو ودجومد ستبعام ايتيتم تقدير المبالغ المستحقة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزام المطالبة المرتبط باألطراف المؤمن عليهم. 

 ر.خطرف آلی د إلعقل انقم ما يتدعنأو ها تنتهي صالحيتأو ية دلتعاقوق الحقاما تنتهي دعنن لتأميدة اعاإ
 

لمالية. السنة ل القيمة خالض في انخفاوجود اعلی ر شؤميبرز ما دعنرر متکو علی نحر مالي أو يرتقل يخ کرلقيمة في تاا هبوطجعة رامراء جم إيت

ر ألثس اقيان ما يمکدعند ولعقروط اشب جوبملقائمة المبالغ رد اال تستد کة قرلشأن اعي علی وضومل ليود دجد ولقيمة عنافي ض نخفادث اإليح

القيمة في قائمة الدخل عند تكبدها. إن  يتم تسجيل خسارة هبوط قة. وثومورة بصن لتأميدة اعاإکة رشن کة مرلشالتي ستستلمها المبالغ اعلی 

فترض ساط التأمين والمطالبات على إعادة التأمين المترتيبات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجا  حاملي وثائق التأمين. يتم إثبات أق

 مع األخذ بعين االعتبار تصنيف المنتج ألعمال إعادة التأمين. ،كإيرادات ومصروفات بنفس الطريقة كما لو كان إعادة التأمين يعتبر أعماال  مباشرة
 

 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

األخرى المتعلقة مباشرة بشراء عقود التأمين وتجديدها وفقا  لشروط عقود التأمين  المتعلقة بها، على يتم تأجيل وإطفاء العموالت والتكاليف 

لشراء األخرى . يتم اإلعتراف بجميع تكاليف االمستقبليةأقساط التأمين استرداد هذ  التكاليف من إلى الحد الذي يمكن فيه  غرار األقساط المكتسبة

سجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء وثائق" في قائمة الدخل. يتم حساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو كمصروفات عند تكبدها. يتم ت

في  رالطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك األصل و ذلك بتعديل فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغي

إجراء فحص للتأكد من حدوث انخفاض في القيمة، وذلك في تاريخ كل تقرير مالي مرة واحدة أو أكثر، وذلك عند التقديرات المحاسبية. يتم 

ي قائمة فوجود دليل على حدوث هذا الهبوط. وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيم الدفترية، يتم إثبات خسارة الهبوط 

 اقتناء وثائق التأمين المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء اختبار كفاية المطلوبات في كل فترة تقرير مالي.الدخل. كما تؤخذ تكاليف 
 

 اختبار كفاية المطلوبات

ؤجلة مبتاريخ كل قائمة مركز مالي يتم إجراء اختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين، بعد خصم تكاليف اقتناء وثائق التأمين ال

ومصاريف إدارة  ا،المتعاقد عليهذات العالقة. وإلجراء هذ  االختبارات، تقوم اإلدارة باستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

 ت.امعالجة المطالبات. يحمل أي نقص في القيمة الدفترية مباشرة على قائمة الدخل بتكوين مخصص للخسائر الناجمة عن اختبارات كفاية المطلوبو
 

  ذمم أقساط التأمين ومعيدي التأمين المدينة

صيل. اإلستالم من عقود التأمين، ناقصا  مخصص ألي مبالغ غير قابلة للتح يتم إثبات األقساط المدينة على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المستحقة

تلم أو المستحق. سيتم إثبات أرصدة إعادة التأمين وأقساط إعادة التأمين عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل الم

قابلة ون ال تکد ية قرفتدلالقيمة أن الی ظروف إلداث أو األحر اما تشيدعنولقيمة ض انخفاد ايدلتحللذمم المدينة ية رفتدلالقيمة اجعة رامم يت

بشكل منفصل "  ذمم أقساط التأمين ومعيدي التأمين المدينةض في نخفاص انها "مخصألقيمة علی افي ض النخفارة اخسال تسجيم يترداد، لالست

دة عاون يکذي لر األمد، وهو اصيرلنها اميتكون لتي اية دلتعاقوق الحقاکة في رلشم اال تتحکما دينة عندلمدة اصرألد استبعام ايتل. خدلقائمة افي 

 6ل. الذمم المدينة المفصح عنها في إيضا  مستقث ثالطرف لی د إصيرلمتعلقة بالاية دلنقت افقادلتاجميع ق أو تحويل لمستحد اصيرلابيع د عن

 "عقود التأمين". 4 رقم ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي
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 االستثمارات
 

 أ( إستثمارات متاحة للبيع
  

كمحتفظ بها للمتاجرة أو محتفظ بها حتى تاريخ تعرف الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها موجودات مالية غير مشتقة التي غير مصنفة 

وهي القيمة  ،وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تقيد هذ  اإلستثمارات مبدئيا  بالتكلفة ،اإلستحقاق أو قروض وذمم مدينة

ات لتغيررج ادتاإلستثمار ويتم قياسها بعد ذلك بالقيمة العادلة.  العادلة للمقابل المدفوع شامال  تكلفة المعاملة التي تتعلق مباشرة بتكلفة شراء

 -لة دلعاالقيمة التغير في الشامل تحت بند "صافي الدخل قائمة اآلخر في الشامل الدخل رات ضمن االستثما  الة لهذدلعاالقيمة افي المتراكمة 

بيع هذ  االستثمارات في قائمة الدخل بمسمى "الربح / الخسارة المحققة يتم تسجيل األربا  والخسائر المحققة من لمتاحة للبيع". رات االستثماا

 من استثمارات متاحة للبيع".
 

و قائمة أ يتم تسجيل توزيعات األربا  وإيرادات العمولة وأربا  / خسائر العمالت األجنبية المتعلقة باإلستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل

 المساهمين كجزء من صافي دخل / خسارة اإلستثمار.الدخل الشامل لعمليات 
 

يتم تعديل وتسجيل أي انخفاض دائم أو جوهري في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع في قائمة الدخل الشامل كمصاريف انخفاض في 

لى أساس المقدرة. يتم تقدير القيمة للبنود المرتبطة بعمولة ع القيمة. تستند القيم العادلة لالستثمارات على أسعار األسهم المتداولة أو القيمة العادلة

يد القيمة دالتدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة للبنود ذات الشروط والمخاطر المشابهة. بالنسبة الستثمارات االسهم غير المدرجة، يتم تح

ساليب تقييم ها من خالل أيتم تحديد، لنشطةاق األسوالة من دلعاالقيم تعذر تقدير االعادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل، أو في حال 

 التقدير. لمتنوعة. يتم أخذ مدخالت تلك النماذج الحسابية من األسواق المعتمدة حيثما أمكن، وفي حال تعذر ذلك، يتم تحديد القيمة العادلة من خال
 

 إعادة التصنيف 

نت القدرة والنية لبيع موجوداتها المالية المتاحة للبيع على المدى القصير ال تزال مناسبة. عندما تكون الشركة غير تقوم الشركة بتقييم ما إذا كا

 ةقادرة، في ظروف نادرة، على تداول هذ  الموجودات المالية بسبب األسواق غير النشطة، يجوز للشركة أن تعيد تصنيف هذ  الموجودات المالي

ها القدرة والنية على االحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاق. إن إعادة التصنيف إلى قروض إذا كانت اإلدارة لدي

ل في ووذمم مدينة مسمو  به عندما يستوفي األصل المالي تعريف القروض والذمم المدينة واإلدارة لديها النية والقدرة على االحتفاظ بهذ  األص

ور أو حتى تاريخ االستحقاق. ال يُسمح بإعادة التصنيف إلى إستثمارات محتفظ بها الى تاريخ اإلستحقاق إال عندما يكون لدى المستقبل المنظ

، فإن القيمة عالشركة القدرة والنية على االحتفاظ باألصل المالي حتى االستحقاق. بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من الفئة المتاحة للبي

 مادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح التكلفة المطفأة الجديدة وأي أربا  أو خسائر سابقة على ذلك األصل تم إثباتها في حقوق الملكية يتالع

دة ومبلغ جديلإطفاءها للربح أو الخسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. كما يتم إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة ا

مبلغ لاإلستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل الفائدة الفعلي. إذا تم تحديد انخفاض قيمة األصل بعد ذلك، يتم إعادة تصنيف ا

 .صافي الربح / الخسارة التجاريةالمسجل في حقوق الملكية في 

 

 ب( إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  
 

ـ إستثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل کدارة إلل اقبن تعيينها مم ترة أو لمتاجت مقتناة لغرض اکانإذا لفئة هذ  افي رات الستثماف اتُصن

 ميتم شراء االستثمارات المصنفة كمتاجرة بشكل أساسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير ويتلي وألراف االعتد اعنقائمة الدخل 

 .صافي الربح / الخسارة التجاريةتسجيلها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في 
 

ر لمعايي، إذا أستوفى ائيدلمبراف االعتد اعندارة، إلل اقبن مر كإستثمار مصنف بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الستثمان تصنيف ايمک

قيمتها س قيان لتي ال يمکطة وانشوق سغير المتداولة في لملکية وق احقء إستثمارات ادوات باستثنا، ١9 رقم ليدولالمحاسبة ر افي معياالموضحة 

 وقة.ثومورة لة بصدلعاا
 

التغيرات في لة. ويتم األعتراف باإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم إثباتها في قائمة المركز المالي مبدئيا بالقيمة العاد

عتراف األولي القيمة العادلة في قائمة الدخل في السنة التي تنشأ فيها. ال يتم إضافة تكاليف المعامالت، إن وجدت، إلى قياس القيمة العادلة عند اال

ت التوزيعات على الموجودات المالية بالقيمة العادلة باإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تظهر إيرادات الفوائد وإيرادا

 من خالل قائمة الدخل ضمن إيرادات المتاجرة أو إيرادات من إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
 

 إعادة التصنيف:
 

األولي، باستثناء األدوات المالية غير المشتقة  ال يتم إعادة تصنيف اإلستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بعد االعتراف

رض بيعها غلإلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ويمكن إعادة تصنيفها )للمتاجرة على سبيل المثال( إذا لم تعد محتفظ بها ل

 أو إعادة شراؤها على المدى القريب، ويتم استيفاء الشروط التالية:
 

  األصل المالي تعريف قروض وذمم مدينة، وإذا لم يتم تصنيفه على أنه محتفظ به للمتاجرة عند االعتراف األولي، فيمكن إعادة إذا استوفى

 تصنيفه إذا كان لدى الشركة النية والقدرة على االحتفاظ باألصل المالي في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ اإلستحقاق.
 

  درة".نا"ظروف في ط فقالمتاجرة فئة ن تصنيفها مدة عان إفيمک، ينةدلمم امذلروض والقف ايرتعق حقلمالية تودات اجولمن اتکم لإذا 
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(1

 ج( السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(

  إستثمارات  محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق   ج(  
 

ستحقاق إاإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولها تواريخ 

اريخ تمحددة ولدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق. يتم اإلعتراف باإلستثمارات المحتفظ بها حتى 

نخفاض ااالستحقاق بالقيمة العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة واإلضافية ويتم قياسها الحقآ بالتكلفة المطفأة مطروحا  منها مخصص 

مولة الفعلية. يتم عتسجل اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة وتعدل بإطفاء العالوة أو الخصم باستخدام طريقة معدل ال .القيمة

 اإلعتراف بأي ربح أو خسارة في اإلستثمارات في قائمة الدخل عندما يتم استبعاد اإلستثمار أو إنخفاض قيمته.
 

 إعادة التصنيف   
 

ال يمكن بيعها أو إعادة تصنيفها دون التأثير على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف وال  اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 يمكن تصنيفها كبند تحوطي فيما يتعلق بمخاطر معدل العمولة أو الدفع المسبق، مما يعكس الطبيعة طويلة االجل من هذ  االستثمارات. 
  

 ي من الحاالت التالية على قدرة الشركة على استخدام هذا التصنيف:ومع ذلك، لن تؤثر المبيعات وإعادة التصنيف في أ

 المبيعات أو إعادة التصنيف التي تكون قريبة جدا  من تاريخ االستحقاق التي تغيير من معدل العمولة في السوق لن يكون لها تأثير جوهري 

 على القيمة العادلة. 

  بالتحصيل قيمة األصول األصلية بشكل كبيرالمبيعات أو إعادة التصنيف بعد قيام الشركة 

 المبيعات أو إعادة التصنيف التي تعزى إلى أحداث غير متكررة خارجة عن سيطرة الشركة والتي لم يكن توقع حدوثها بشكل معقول. 

 

 إلغاء إثبات األدوات المالية 
 

حقوق التعاقدية التي تتكون منها و يتم ذلك عادة عند بيعها، أو عند يتم الغاء إثبات أي أداة مالية عند توقف الشركة عن ممارسة السيطرة على ال

 انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى طرف ثالث مستقل أو عند إنتقال كافة المخاطر والمزايا بشكل جوهري.
 

 تقاصال 

المالي عند وجود حق نافذ نظاما لمقاصة المبالغ المدرجة تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية و يدرج الصافي في قائمة المركز 

وعندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها على أساس الصافي أو تسييل الموجودات و سداد المطلوبات في آن واحد. ال تتم مقاصة االيرادات و 

 عايير المحاسبية أو تفسيراتها.المصاريف في قائمة الدخل الشامل إال إذا كان ذلك مطلوبا  أو مسموحا  به بموجب الم
 

 المحاسبة بتاريخ المتاجرة    

راء بيع الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة )أي التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشيات االعتيادية المتعلقة بشراء ويتم إثبات أو إلغاء قيد كافة العمل

وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم سداد تلك الموجودات خالل الفترة أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء 

 الزمنية التي تنص عليها األنظمة بصفة عامة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(1
 

المالية )تتمة(ج(  السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم   
 

 الهبوط في قيمة الموجودات المالية
  

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

ة كون لذلك الحدث أثر على التدفقات النقدية المستقبلينتيجة لحدث واحد أو أكثر يكون قد ظهر منذ اإلثبات المبدئي لألصل )"حدث خسارة"( وي

 .المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به
  

بوط في القيمة المؤشرات التالية:وقد يشمل الدليل الموضوعي على اله  
 

 .صعوبة مالية كبيرة تواجه الجهة  المصدرة أو المدين 

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

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

 .إختفاء السوق النشط لالصل المالي بسبب الصعوبات المالية 

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

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

 في ذلك:

 أو ;ن للشركةتغيرات سلبية في حالة السداد للجهات المصدرة او المديني 

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

يتم تحديد هذا الهبوط كما يلي: ،في أصل مالي ليل موضوعي على وجود خسارة هبوطإذا كان هناك د  
 

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

 المالي.

  بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند الهبوط في القيمة على أساس التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

 المخصومة بمعدل العمولة األصلي الفعلي.
 

تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن استثمارا  أو  ،المالية المتاحة للبيعبالنسبة للموجودات 

 في قيمتها. جموعة استثمارات قد تعرضت لهبوطم
 

يل انخفاض القيمة. قد يشمل الدلتقوم الشركة بتقييم فردي إذا كان هناك دليل موضوعي على  ،في حالة أدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع

الموضوعي على مؤشرات على أن المقترض يواجه صعوبات مالية جوهرية كبيرة أو عجز او إخفاق في دخل العمولة الخاصة أو اصل 

لقياس انخفاض قابل ل حتمالية دخوله في حالة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى واذا كانت البيانات االقابلة للمالحظة تشير اليا المدفوعات، او

ي القيمة هي ومع ذلك، فإن القيمة المسجلة للهبوط ف االقتصادية التي ترتبط باالخفاق.كالتغيرات في الظروف  ،في التدفقات النقدية المستقبلية

تثمارات ة هبوط في القيمة لتلك االسالخسارة المتراكمة التي تقاس على انها االختالف بين القيمة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا  أي خسار

يادة بشكل لزالمعترف بها سابقا  في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل. وإذا زادت، في فترة الحقة، القيمة العادلة ألداة الدين، ويمكن أن ترتبط ا

شامل، يتم عكس خسارة الهبوط في القيمة من موضوعي بحدوث حدث ائتماني بعد إثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل وقائمة الدخل ال

 خالل قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
 

لهبوط في ابالنسبة لإلستثمارات في األسهم المحتفظ بها كمتاحة للبيع، يمثل الهبوط الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة دليال  موضوعيا  على 

تسجيل لة بعد دلعاالقيمة افي دة يا، أي أن الزباألصلاف العتراستمر الدخل طالما ل قائمة اخاللقيمة من رة هبوط اال يمكن عكس خساالقيمة. 

عند الغاء االثبات، يتم شمل الربح أو الخسارة المتراكمة المثبتة سابقا  في الدخل الشامل اآلخر آلخر. الشامل الدخل األصل اليمكن إثباتها إال في ا

 الخسارة ( المحققة" من االستثمارات المتاحة للبيع.في قائمة الدخل تحت بند "الربح / )
 

من التكلفة  ٪05شهرا  أو أكثر طويلة األجل ويعتبر الهبوط بنسبة  18ان تحديد ما هو "هام" أو "مستمر" يتطلب تقديرا . تعد الفترة التي تصل الى 

ة بتقييم، من بين عوامل أخرى، مدة أو مدى انخفاض القيمة العادلة األصلية هاما  وفقا  لسياسة الشركة. وعند القيام بهذا التقدير، تقوم الشرك

 الستثمار عن تكلفتها.
 

الئتمانية ا عند تقييم فيما إذا كان االستثمار في أدوات الدين قد انخفضت قيمته، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار عوامل  مثل تقييم السوق للجدارة

وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية، وقدرة الدولة على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار  سندات  وانعكاسها على عوائد السندات، وتقييم

ة المسجلة مجديد واحتمالية إعادة هيكلة الدين، وما  قد يسفر عنها من خسارة للمالكين بسبب االعفاء من الديون طواعية او بصورة الزامية. إن القي

ارة المتراكمة  المقاسة على انها  الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية، ناقصا  أي خسارة انخفاض في لإلنخفاض في القيمة هي الخس

 القيمة لتلك االستثمارات المعترف بها سابقا  في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل.
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(1

الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(ج(  السياسات المحاسبية   

 الهبوط في قيمة الموجودات المالية )تتمة(
 

 الموجودات غير الملموسة  

كلفة تيتم عرض الموجودات غير الملموسة بشكل منفصل )كما هو مذكور أدنا ( بالتكلفة التاريخية. العمر اإلنتاجي محدد ويتم إدراجه الحقا  بال

اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. تستهلك الشركة الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدود باستخدام طريقة القسط ناقصا  

 الثابت على مدى الفترات التالية:
 

سنوات 5 البرامج  

سنوات 4 التراخيص  
 

الممتلكات والمعدات      

ية لألصل لدفترالقيمة الالحقة في التكاليف رج ادناقصا  االستهالك المتراكم و خسائر انخفاض القيمة. ويتم إيتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة 

كة لشرالى إلمرتبطة بالبند المستقبلية اية دالقتصاالمنافع اتتدفق أن لمحتمل امن ن فقط عندما يكو ،االقتضاءحسب  ،صل منفصلاثباتها كأيتم أو 

يتم تحميل جميع تكاليف اإلصال  والصيانة األخرى المتكبدة على قائمة الدخل خالل السنة المالية. ال موثوقة. رة ولبند بصاتكلفة س يمكن قياو

لى يتم توزيع تكاليف الموجودات ذات الصلة عابت، ويتم استهالك األرض. يحمل تكلفة الممتلكات والمعدات األخرى باستخدام طريقة القسط الث

 س األعمار االنتاجية التقديرية التالية:قيمتها المتبقية على أسا
 

سنوات 5 سيارات  

سنوات 5 أثاث و تجهيزات  

سنوات ١ كمبيوتر ومعدات مكتبية   
 

يم الدفترية قتتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية في تاريخ كل تقرير مالي ويتم تعديلها إذا كان ذلك مناسبا . تتم مراجعة ال

جود و للموجودات لتحديد انخفاض القيمة عندما يشير حدث أو تغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. وفي حالة

 يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد. ،مثل هذا المؤشر وحيثما تزيد القيمة الدفترية عن المبلغ القابل لالسترداد
 

 دخل.الاإليرادات األخرى في قائمة  يتم قيدها فيالمتحصالت مع القيمة الدفترية و الخسائر من االستبعاد من خالل مقارنةد األربا  وتحد
 

 الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية

تتم مراجعة  .حيث انخفاض القيمةلإلستهالك ويتم اختبارها سنويا  من  -مثل األرضي -ال تخضع الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد

الموجودات التي تخضع لالستهالك لتحديد إمكانية وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود احداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى 

 إحتمالية عدم قابلية استرداد القيمة الدفترية.
 

عادلة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد التي تمثل القيمة اليتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط في القيمة بإعتبارها الزيادة 

ض تقدير الهبوط، يتم تجميع الموجودات عند ادنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات ارليف البيع أو قيمة االستخدام. الغلألصل مخصوما  منها تكا

 نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(. 
 

ات منافع الموظفين إلتزام  

د المستحقات يتقوم الشركة بإدارة الخطة المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين وفقا  لقوانين العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم ق

دة االئتمان. عند حبتقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي يحصل عليها الموظف مقابل خدماته في الفترة الحالية والفترات السابقة باستخدام طريقة و

ركة. شاالحتساب يؤخذ في اإلعتبار سنوات الخدمة ومستويات األجور والرواتب المستقبلية المتوقعة للموظفين وعدد الموظفين المتوقع لمغادرة ال

ي لها شروط م المالية التيتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائد السوق على السندات الحكومية عالية الجودة في تاريخ القوائ

غ )المكاسب / لوعمالت تقارب، بقدر االمكان، التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. يتم سداد التزامات المنافع عند استحقاقها. يتم االعتراف بالمبا

 دخل الشامل. الخسائر اإلكتوارية( نتيجة للتعديالت في الخبرات والتغيرات في االفتراضات اإلكتوارية في قائمة ال
 

الزكاة وضريبة الدخل         

. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية هيئة الزكاة والضريبة والجماركوائح تخضع الشركة للزكاة وفقا  لل

   .وصافي الدخل باستخدام األساس المحدد بموجب لوائح الزكاة. تستحق الزكاة على أساس ربع سنوي
 

 توزيعات األرباح   

م من قبل هيتم اإلعتراف بتوزيعات األربا  على مساهمي الشركة كإاللتزام في القوائم المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها إعتماد أربا  األس

 مساهمي الشركة. 
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(1

هذه القوائم المالية )تتمة((  السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد ج  

  

 النقد ومافي حكمه

ودائع مرابحة تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من ات الجارية لدى البنوك الجارية والحسابا في حكمه من النقد في الصندوق ويتكون النقد و م

 تاريخ اقتنائها.
 

 ودائع ألجل

بالقيمة  ا  . ويتم االعتراف بها مبدئي١9 رقم لمعيار المحاسبة الدولي ا  الذمم المدينة وفقيتم تصنيف الودائع ألجل بما في ذلك ودائع المرابحة ضمن 

بالتكلفة المطفأة  ا  مخصص انخفاض القيمة ويتم قياسها الحق ا  بالتكلفة المطفأة ناقص ا  العادلة بما في ذلك تكاليف المعاملة المباشرة ويتم قياسها الحق

 أي انخفاض في القيمة. ا  باستخدام طريقة الفائدة الفعالة، ناقص

 
       

 قائمة التدفقات النقدية 

النقدية  تإن التدفقات النقدية الرئيسية للشركة هي من عمليات التأمين التي تصنف على أنها تدفق نقدي من األنشطة التشغيلية. يتم تصنيف التدفقا

 أنشطة االستثمار والتمويل وفقا  لذلك.الناتجة عن 
 

       

 العمالت األجنبية

لوبات طيتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات و الم

الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. إن جميع الفروق تُحمل على  النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي إلى

لصرف في تاريخ اقائمة الدخل والدخل الشامل. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها مبدئيا  بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام سعر 

صافي"  ،ىخرادات أير"إلمتاحة للبيع في رات األجنبية لالستثمات العمالف اخسائر صر  أو باقيد أرالمعاملة وال يتم إعادة قياسها الحقا . يتم 

وبما أن معامالت العملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي، فإن مكاسب وخسائر لشامل. الدخل وقائمة الدخل افي قائمة 

 صرف العمالت األجنبية ليست كبيرة.
 

 ير القطاعيةالتقار

 منافع تختلف عن مخاطرالتي هي عرضة لمخاطر ومنتجات أو خدمات )قطاع تشغيلي( ويقوم بتقديم القطاع جزءا  أساسيا من الشركة ويمثل 

 الرئيسيةخدماتها، ولديها قطاعات األعمال ن وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها ومنافع القطاعات األخرى. وألغراض إدارية، تتكون الشركة مو

 التالية:
 

  أو اإلصابة.  عن النفقات المتكبدة في عالج المرضالتأمين الطبي يوفر تعويضآ لحاملي وثائق التأمين 

 .تأمين السيارات، و يقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات المتعلقة بالسيارات 

 .القطاعات األخرى تشمل ممتلكات، بحري، هندسي، الحوادث والمسئولية وفئات أخرى  
 

عن المعلومات القطاعية بطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرارات الرئيسية. إن صانع القرارات التشغيلية ر يتم التقري

ين ب تقييم أداء الوحدات القطاعية( تم تعيينه كرئيس تنفيذي يتخذ قرارات استراتيجية. لم تحدث أي معامالتيع المصادر و)المسؤول عن توز

 القطاعات خالل السنة.
 

 اإلحتياطي النظامي

سنويا  من صافي دخلها من عمليات المساهمين إلى االحتياطي النظامي حتى يساوي  ٪01تقوم الشركة بتحويل  ،وفقا  للنظام األساسي للشركة

 رأس المال. االحتياطي غير متا  للتوزيع.
 

 القيمة العادلة

المالية على اساس األسعار المتداولة لألوراق المالية  في األسواق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة تحدد القيمة العادلة للموجودات 

 للبنود المرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات خصائص ومخاطر مشابهة.
 

تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية لموجودات مالية مماثلة أو عند  ،اولة في سوق مالية نشطةبالنسبة للموجودات المالية غير المتد

ة ظلمالحلقابلة لوق السن امذج لنمات هذ  اخالدمذ خصعوبة استخراج القيم العادلة من السوق النشطة فيتم تحديدها باستخدام طرق تقييم متعددة. تؤ

 لة.دلعام القيعندئذ ينبغي القيام بالتقدير  لتحديد ا ،نممکر غيك لكان ذ ن اذالکو ،اذا كان ممكنا  
 

 ذمم دائنة ومستحقات 

 ين.ديتم إثبات اإللتزامات للمبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن بضاعة أو خدمات مستلمة، سواء  قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل المور
 

 المخصصات

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

 بشكل موثوق به. 
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 ـ  السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(1

(  السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية )تتمة(ج  
      

 مخصص مطالبات تحت التسوية

ن. تستند يالحكم الجيد من قبل اإلدارة أمر مطلوب عند تقدير المبالغ المستحقة على حاملي العقود الناشئة من المطالبات التي تمت ضمن عقود التأم

يرات ين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقدهذ  التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من االحكام وعدم اليق

اصة بها. خاإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة. تقوم الشركة بتقدير مطالباتها بناء  على خبرتها في محفظة التأمين ال

 يتم تقديرها بشكل فردي. ،المطالبات التي تتطلب قرارات المحكمة أو التحكيم، إن وجدت
 

يتم إدراج أي فرق بين المخصصات  .على أساس شهري ،تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

لتلك السنة.  مفي تاريخ قائمة المركز المالي، بالنسبة للتسويات والمخصصات يتم إدراجها في السنة التالية من قائمة عمليات التأمين والفائض المتراك

 .ديسمبر، يتم مراجعته من قبل خبير اكتواري مستقل ١1كما في  ،أن مخصص المطالبات تحت التسوية
 

 إحتياطي عجز أقساط التأمين 

لجزء ليتأثر تقدير عجز األقساط كثيرا  بعدد اإلفتراضات المتعلقة باألحداث والظروف المستقبلية، حيث انه يستند على نسبة الخسارة المتوقعة 

واألقساط  تالساري المفعول من مخاطر وثائق التأمين المكتتبة. وللوصول الى تقدير نسبة الخسارة المتوقعة، ينظر الخبير اإلكتواري عالقة المطالبا

لمتوقعة ا المتوقع تطبيقها على أساس شهر لشهر. بناء على اقترا  الخبير االكتواري، فقد استخدمت اإلدارة االحتماالت المختلفة إلبراز االتجاهات

 قبل. في نسبة الخسائر. اإلفتراض الرئيسي المستخدم من قبل اإلدارة هو أن المطالبات الماضية نموذج مستقر وستستمر في المست
 

 مبدأ االستمرارية 

ة لتصل مليون ريال سعودي نتج عنها زيادة في الخسائر المتراكم 110، تكبدت الشركة خسائر بمبلغ 0101ديسمبر  ١1في خالل السنة المنتهية 

هيكلة رأس مال ، أوصى مجلس اإلدارة بإعادة 0101ديسمبر  ١1لسنة المنتهية في ، بعد ا 0100مارس  17. في مالهامن رأس ٪6١551إلى 

من قانون الشركات الجديد لتغطية الخسائر المتراكمة. أوصى مجلس اإلدارة بتقليل الخسائر المتراكمة عن  151الشركة بما يتماشى مع المادة 

هامش مليون ريال سعودي من االحتياطي القانوني.  5مليون ريال سعودي واستخدام كامل الرصيد قدر   151طريق تخفيض برأس مال قدر  

 للبنك المركزيئح التنفيذية كما هو مطلوب من قبل اللوا ٪111وهو أقل من  ٪7١550هو  0101ديسمبر  ١1المالءة المالية للشركة كما في 

 .السعودي
 

لسعودي وهيئة ا البنك المركزيلة بما في ذلك التوصية بتخفيض رأس مال الشركة واالحتياطي القانوني تخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات الص

 .امة غير العادي، وموافقة الجمعية العالسوق المالية
 

ا لقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن لديها الموارد لمواصلة أعمالها  ور. في المستقبل المنظأجرت إدارة الشركة تقييم 

 .إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية تم ،لذلك
 

 النقد ومافي حكمه .0

 يتكون النقد وما في حكمه المتضمن في قائمة التدفقات النقدية مما يلي:

 عمليات التأمين 

م0203  م0101   
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   

 47,890 301,203 النقد لدى البنك وفي الصندوق
  

 
 عمليات المساهمين

 
م0203 م0101   

ريال سعوديألف  ألف ريال سعودي   
   

 111,١54 0,0 نقد لدى البنوك

 
 ودائع ألجل  .2

قاق محدد يزيد لها تاريخ استح بالريال السعودي إن الودائع ألجل محتفظ بها في البنوك التجارية تستحق عمولة بسعر السوق السائد. الودائع ألجل

م: 0101) ٪450إلى  ٪1,95م تتراو  معدالت العمولة على الودائع من 0101ديسمبر  ١1عن ثالثة أشهر وأقل من إثني عشر شهر. كما في 

 .(٪4إلى  1,8٪
 عمليات التأمين 

 م0203 

 ألف ريال سعودي

 م0101

 ألف ريال سعودي
   

 148,١18 03,222 ودائع ألجل
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 مدينة، بالصافي  أقساط التأمين وذمم معيدي تأمين .1
 

 تشمل المبالغ المستحقة التالية: 

م0203    م0101     

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 74,56١ 00,0,1 حملة وثائق التأمين 

 ١,711 1,231 مستحق من معيدي التأمين 

 00,221 78,064 

(١7,١68) (00,1,0) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   

 41,896 20,130 أقساط التأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي
   

 

 فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: 

 م0101 م0203 

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 ١7,1١1 ,13,11 الرصيد في بداية السنة

 0١8 3,231 المكون خالل السنة

 ١7,١68 00,1,0 الرصيد في نهاية السنة
 

 :بالصافي عن عقود التأمين -وفيما يلي تحليل أعمار ذمم أقساط التأمين المدينة 

 

ة الحصول على ليس من سياسة الشركالتي لم تنخفض قيمتها. أقساط التأمين ذمم  جميع على الخبرة السابقة، أن يتم تحصيل الشركة، وبناء   تتوقع

من اجمالي أقساط التأمين  ٪01بشأن أقساط التأمين المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات. تشكل أرصدة أكبر خمسة عمالء ضمانات 

تتألف أقساط التأمين المدينة من عدد كبير من عمالء وشركات تأمين معظمها في المملكة  .(٪06م: 0101م )0101ديسمبر  ١1المدينة كما في 

 ة.   العربية السعودي
 

 تكاليف إقتناء وثائق تأمين مؤجلة  .3
م0203  م0101   
 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 9,1١١ 03,202 الرصيد في بداية السنة

 09,099 00,302 تكاليف متكبدة خالل السنة

(17,١10) (00,021) المحمل خالل السنة  

 01,101 03,323 الرصيد في نهاية السنة
 

 المطالبات المتكبدة   .,

م0203   م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 ١47,088 ,102,20 إجمالي المطالبات المدفوعة

 في نهاية السنة من ضمنها مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاإجمالي المطالبات تحت التسوية 

أدنا ( )انظر ايضا  )أ(  301,300 149,461 

 211,302 496,748 

في بداية السنة من ضمنها مطالبات متكبدة غير مبلغ عنهاإجمالي المطالبات تحت التسوية   (300,012) (169,5١9)  

 ١07,019 1,3,112 إجمالي المطالبات المتكبدة

(١5,1١١) (13,200) اإلسترداد من معيدي التأمين  

ايضا  )ب( أدنا (أنظر  سنةحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية في نهاية ال  (11,,03) (١0,690)  

 (33,002) (67,805)  

 01,118 10,100 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية في بداية السنة

(46,817) (,30,,1) حصة معيدي التأمين من المطالبات  

 081,410 2,0,,10 صافي المطالبات المتكبدة

 

 خالل ثالثة أشهر

 ألف ريال سعودي

أكثر من ثالثة أشهر 

ستة أشهرحتى و  

 ألف ريال سعودي

أكثر من ستة أشهر 

وأقل من إثني عشر 

 شهرا  

 ألف ريال سعودي

إثني عشر شهرا  

 وأكثر

سعودي ألف ريال  

 المجموع

 ألف ريال سعودي

      
م0203  11,102 1,333 1,203 33,1,0 20,130 

م0101  0١,170 0,797 ١,1١9 11,888 41,896 
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 المطالبات المتكبدة )تتمة(  - ,

ألف  1465740م متضمنة مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها مبلغ 0101ديسمبر  ١1إجمالي المطالبات تحت التسوية كما في  (أ

 ألف ريال سعودي(. 149,461م:0101ريال سعودي )

 

صة معيدي تقرير. يتم احتساب حمن المتوقع أن تستلم الشركة جميع المبالغ المستحقة من معيدي التأمين خالل اثني عشر شهرا من تاريخ ال (ب

 التأمين من المطالبات تحت التسوية بما يتناسب مع نمط توزيع المخاطر ذات الصلة.

 

 جدول تطور المطالبات 

في  اقبةعيعكس الجدول التالي المطالبات المتكبدة المتراكمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة والمبلغ عنها وغير المبلغ عنها عن كل سنة حادث مت

ة النهائية مكل تاريخ قائمة مركز مالي مع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه. إن تطور التزامات التأمين يوفر مقياسا  لقدرة الشركة على تقدير القي

 للمطالبات.
 

لية. وبما أن سلببية المستقبتسعى الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية فيما يتعلق بنشاط التأمين من أجل الحماية من ظهور المطالبات ال

يات من طالمطالبات تتطور وتصبح التكلفة النهائية للمطالبات أكثر تحديدا ، فإنه سيتم التخلص من المطالبات السلبية التي تؤدي إلى رد االحتيا

ك عندما احتياطيات السنة الحالية وذل سنوات حوادث سابقة. ومن أجل الحفاظ على احتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل الكثير من هذا الرد إلى

 يكون تطور المطالبات أقل استحقاقا  بكثير وأن هناك درجة أكبر من الشك ترتبط بالتكلفة النهائية للمطالبات.

  
م0203ديسمبر  13        

 سنة الحادث
 م0233

 المجموع م0203 م0202 م0230 م,023 وما قبلها

 ألف ريال سعودي 
النهائية للمطالبات:تقدير التكلفة         

  020,020 001,1,1 13,,2,0 233,022 2,0,033 في نهاية سنة الحادث

  - 132,021 2,3,232 231,2,0 202,003 بعد سنة

  - - 30,,013 230,120 02,,,21 بعد سنتين

  - - - 2,3,020 301,,30 بعد ثالث سنوات

  - - - - 3,211,001 بعد أربع سنوات

الحالي للمطالبات المتراكمةالتقدير   3,211,001 2,3,020 013,,30 132,021 020,020 0,330,010 

(3,200,322) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه  (212,031)  (012,201)  (000,0,3)  (121,012)  (0,101,303)  

المطلوبات المدرجة في قائمة 

 301,300 01,300 31,132 3,121 03,3,0 0,301 المركز المالي

 
م0101ديسمبر  ١1        

 سنة الحادث

 م0116

 المجموع م0101 م0119 م0118 م0117 وما قبلها

 ألف ريال سعودي 
       تقدير التكلفة النهائية للمطالبات:

  ١09,956 45١,979 619,719 510,589 6١5,790 في نهاية سنة الحادث

  - 446,١86 589,8١7 517,911 584,477 بعد سنة

  - - 587,115 516,589 545,401 بعد سنتين

  - - - 510,١14 5١8,801 بعد ثالث سنوات

  - - - - 748,796 بعد أربع سنوات

 0,604,457 ١09,956 446,١86 587,115 510,١14 748,796 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

 (0,474,997) (0١5,6١1) (406,١07) (559,876) (515,617) (747,557) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

المطلوبات المدرجة في قائمة 

 149,461 94,١06 01,159 07,1١9 6,697 1,0١9 المركز المالي
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 اإلستثمارات   .0

 تم تصنيف االستثمارات كاالتي:

 عمليات التأمين 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
   

أ(-9بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل )استثمارات مصنفة   00,122 11١,101 

ج(-9إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق )  32,222 11,111 

 11١,101 20,122 اإلجمالي 
 

 

 عمليات المساهمين 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
   

أ(-9الدخل ) خالل قائمةمصنفة بالقيمة العادلة من    48,947 003,,2 استثمارات 

ب(-9إستثمارات متاحة للبيع )  3,001 1,90١ 

ج(-9إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق )  20,0,1 4,98١ 

 55,85١ 21,,332 اإلجمالي

 

  أ ( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 
 

 لة من خالل قائمة الدخل كما يلي:بالقيمة العادالحركة في حساب استثمارات مصنفة 
 عمليات التأمين 
م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 05,906 321,203 الرصيد في بداية السنة

خالل السنة ضافاتاال  0,00, 81,9١1 

(4,644) (10,211) المستبعد خالل السنة  

 03,021 11١,01١ 

(190) 103 التغير في القيمة العادلة   

 11١,101 00,122 الرصيد في نهاية السنة

 
 فيما يلي حساب تفاصيل استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل:

 

م0203   م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي مصدر القيمة العادلة 

 ١1,661 10,1,0 مدرجة إستثمارات في أوراق مالية

 55,168 - صافي قيمة األصول** وحدات في صناديق صكوك محلية 

 16,090 32,031 صافي قيمة األصول** أوراق مالية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية*

  00,122 11١,101 

 

 عمليات المساهمين 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 5١,560 003,,0 الرصيد في بداية السنة

 - 02,,2 االضافات خالل السنة

 (8,407) (2,131) المستبعد خالل السنة

 00,033 45,1١5 

 ١,810 0,031 التغير في القيمة العادلة 

 48,947 003,,2 الرصيد في نهاية السنة
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 )تتمة(اإلستثمارات   .0

)تتمة( الدخل   أ ( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 

 فيما يلي تفاصيل استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: 

م0203   م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي مصدر القيمة العادلة 

***وحدات في صناديق العقار المحلية  11,141 0,100 صافي قيمة األصول** 

قيمة األصول**صافي  أوراق المالية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية*   32,322 15,715 

 0١,011 ,0,,11 مدرجة أسهم عادية محتفظ بها في إدارة محافظ محلية* 

  2,,003 48,947 

 * تدار وفقآ لتقدير مؤسسة مالية محلية منظمة )"إدارة المحافظ الخاصة"(.

 صافي قيمة األصول كما أعلنها مدير األصول.** صافي قيمة األصول: 

 االمارات العربية المتحدة. لم يتم تسجيل هذا االستثمار في هذ  القوائم المالية. –سالمة )اياك( كما استثمرت الشركة نيابة عن شركة ***
 

 ب( إستثمارات متاحة للبيع
   

الحركة في حساب إستثمارات متاحة للبيع كما يلي:    

 عمليات المساهمين 

م0203  م0101   

ريال سعوديألف  ألف ريال سعودي   

 1,90١ 3,001 الرصيد في بداية السنة

 1,90١ 3,001 الرصيد في نهاية السنة
 

ألف ريال سعودي( تم قياس  1,90١م: 0101ألف ريال سعودي ) 1,90١تبلغ القيمة الدفترية لإلستثمارات المتاحة للبيع غير المتداولة  -

يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه في ظل غياب سوق نشط لهذ  األدوات وعدم توفر أسعار هذ  االستثمارات بالتكلفة حيث أن قيمتها العادلة ال 

 سوق قابلة للمالحظة تشخص أحداث مالية مماثلة لتلك اإلستثمارات.
 

 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقج( 
 

 الحركة في حساب إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق كما يلي:
 

التأمينعمليات    
م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 18,5١1 32,222 الرصيد في بداية السنة

 (8,5١1) - المستبعد خالل السنة 

 - - المستحق خالل السنة

 11,111 32,222 الرصيد في نهاية السنة
 

 

 عمليات المساهمين 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 18,449 0,0,1 الرصيد في بداية السنة

 - 22,222 المشتريات خالل السنة 

 (1١,466) - المستبعد خالل السنة

 4,98١ 20,0,1 الرصيد في نهاية السنة
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 وموجودات أخرى   ا  مصاريف مدفوعة مقدم .32

 عمليات التأمين 
م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 0,115 3,220 مبالغ مدفوعة مقدما  

 0,708 0,130 سلف موظفين

 ١11 122 ودائع 

 178 000 عمولة مستحقة

 ١6,706 31,030 ذمم مدينة أخرى 

 3,,3,3 40,147 
 

 

 

 بالصافي    -ممتلكات ومعدات  .33

حاسب آليو معدات أثاث وتجهيزات سيارات  م0203اإلجمالي   م0202اإلجمالي    

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

      التكلفة:

يناير  1كما في   01 3,,022 31,0,3 10,110 ١4,495 

 1١7 000 033 000 - إضافات 

 - - - - - إستبعادات 

ديسمبر  13كما في   01 3,,033 31,22, 12,313 ١4,6١0 

      اإلستهالك المتراكم:

يناير  1كما في   2, 31,202 30,100 03,0,0 00,451 

 5,1١1 1,200 3,033 0,001 00 المحمل على السنة 

 - - - - - إستبعادات 

ديسمبر 13كما في   ,2 32,11, 32,121 13,200 07,480 
      

      صافي القيمة الدفترية

م0203ديسمبر  13  31 1,310 020 0,323  

م0101ديسمبر  ١1  ١8 5,161 1,950  7,151 

 

 صافي    -موجودات غير ملموسة  .30
 

م0203 برامج حاسب اآللي  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

   التكلفة:

يناير  1كما في   ,,,22 8,851 

 - (232,,) إضافات 

ديسمبر  ١1كما في   ,12 8,851 
   

المتراكم: طفاءاال    

يناير 1كما في   0,133 0,546 

 1,765 3,323 المحمل على السنة 

 - 0,132 المحمل اضافيا*

 - (232,,) الشطب

ديسمبر  ١1كما في   033 4,١11 

   

   صافي القيمة الدفترية

م0203ديسمبر  13  03,  

م0101ديسمبر  ١1  
 4,5١9 

 

بناء على موافقة مجلس اإلدارة، قامت الشركة بتحميل مصاريف إطفاء إضافية لشطب نظام ساب . قامت الشركة بإعتماد نظام أساسي  *

نظام ساب ال يعتبر الخيار األفضل لتحقيقها وفقا للشركة. واحد جاهز يمكن أن يساعد في تحقيق ميزة استراتيجية حيث أن  

 عمليات المساهمين 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
   

 3,2 131   ذمم مدينة أخرى
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 عقود اإليجار  .31

موجودات استخدامحق  13-3  
 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

يناير  1  03,003 06,9١6 

 1,4١8 310 اإلضافات خالل السنة 

(4,454) (21,,1) األستهالك المحمل خالل السنة   

(1,99١) (2) اإلستبعادات خالل السنة   

ديسمبر  13صافي القيمة الدفترية كما في   3,,013 01,907 
 

 مصروف االستهالك تم تحميله على قائمة الدخل ضمن المصاريف العمومية واإلدارية. 
 

التزامات اإليجار 31-0  
  

.  (%454: 0101) ٪4,4بلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي الذي تم تطبيقه على إلتزامات اإليجار   
 
 

م0203   م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 - - أقل من سنة واحدة
 0,١01 1,010 سنة واحدة إلى خمسة سنوات 

سنوات  ةأكثر من خمس  33,323 17,610 

 19,900 02,112 إجمالي إلتزامات اإليجار 
 

ألف ريال  1,09١ م:0101ألف ريال سعودي ) 15١١١ مبلغ م0101ديسمبر  ١1بلغ مصروف الفائدة من التزامات اإليجار للسنة المنتهية في 
 .سعودي(

 

 االحتياطيات الفنية  .30
 

صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات  30-3  
 

 يتكون صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات مما يلي: 
م0203  م0101    

 ألف ريال سعودي  ألف ريال سعودي 

التسويةإجمالي المطالبات تحت   23,002  56,86١ 
 (09,119)  (10,111) يخصم: القيمة القابلة للتحقق من الخردة والتعويض

 07,754  20,,00 صافي المطالبات تحت التسوية
 101,716  1,,,301 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 

 -  1,322 احتياطي عجز أقساطي تأمين 
 ١,196  00,,3 احتياطيات فنية أخرى 

 313,110  150,556 
    يخصم: 

(01,911)  (30,032) ـ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية   
(11,780)  (11,,31) ـ حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها   

 (11,,03)  (١0,690)  
 119,864  303,001 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 

 

الحركة في األقساط غير المكتسبة  30-0  
 

إن الحركة في األقساط غير المكتسبة كاآلتي:     
م0203ديسمبر  13المنتهية في  السنة   

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي 

 ألف ريال سعودي 

 302,210 (01,032) 120,,03 الرصيد في بداية السنة

 023,2,0 (20,000) 013,213 األقساط المكتتبة خالل السنة

 (100,110) 23,110 (023,221) األقساط المكتسبة خالل السنة

 021,032 (02,222) 12,,,00 الرصيد في نهاية السنة 
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 االحتياطيات الفنية )تتمة(  -30
 

)تتمة(الحركة في األقساط غير المكتسبة  30-0  

م0101   

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي 

سعودي ألف ريال   

(01,858) 009,678 الرصيد في بداية السنة  017,801 

 ١60,570 (65,151) 407,60١ األقساط المكتتبة خالل السنة

(4١8,999) األقساط المكتسبة خالل السنة  6١,6١9 (١75,١61) 

(0١,071) 018,١10 الرصيد في نهاية السنة   195,1١0 

 

  وديعة نظامية          .32
 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 ١7,511 13,222 وديعة نظامية

 

مليون ريال سعودي  ١755من رأس المال المدفوع بما يعادل مبلغ  ٪15وفقا  لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية اودعت الشركة 

مليون ريال سعودي(  لدى بنك حدد  البنك المركزي السعودي. بلغت العمولة المستحقة على الوديعة النظامية للبنك المركزي  ١7,5م: 0101)

فقة من مليون ريال سعودي( وإن هذ  الوديعة النظامية غير متاحة للسحب بدون موا ١,7م: 0101مليون ريال سعودي ) ١59السعودي مبلغ 

 .البنك المركزي السعودي
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة   .31

 إن التزامات المحتملة والتعهدات تتكون من اآلتي:  (أ
 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 
 711 322 خطابات الضمان لصالح عمالء غير حكوميين

والضريبة والجمارك ةللزكاهيئة خطابات الضمان لصالح   0,222 9,511 

 32,022 11,011 
 

لة صتدخل الشركة طرفا  في عقود تأمين وتخضع لمطالبات قانونية خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ليس من العملي توقع أو تحديد المح (ب

ومركزها  القضايا( أثر جوهري على نتائجهاالنهائية للمطالبات القانونية القائمة، تعتقد إدارة الشركة بأنه لن يكون لهذ  المطالبات )بما في لك 

 المالي كما في تاريخ التقرير. ومع ذلك، قامت اإلدارة بتكوين مخصصات لتغطية أي التزامات محتملة.
 

مليون ريال سعودي( فيما يتعلق  1,7م: 0101مليون ريال سعودي ) 157 قدمت بنوك الشركة ضمانات للعمالء غير الحكوميين بقيمة

مليون ريال  9,5م: 0101مليون ريال سعودي ) 955بمبلغ  والضريبة والجمارك الزكاةهيئة لى السيارات كما قدمت ضمان مين عبالتأ

 0110إلى عام  0118خالل العام ، قامت الشركة بتسوية االلتزام من عام  .م0110م إلى 0118سعودي( فيما يتعلق بتقييم الزكاة للسنوات 

 مليون ريال سعودي. 955اإلفراج عن الضمان البنكي البالغ  بة والجماركوالضري ةلزكااهيئة وطلبت من 
 

 مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى .33

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 6,714 103 مصروفات مستحقة الدفع

 11,098 30,210 مبالغ مستحقة لوسطاء ووكالء تأمين

 10,١6١ 01,221 مطلوبات أخرى

 12,0,0 ١1,١65 
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 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م0203ديسمبر  13المنتهية في  للسنة
 

15 

 

 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة .,3

م0203   م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 ١,411 1,311 الرصيد في بداية السنة

 7,099 0,201 العموالت المستلمة خالل السنة 

  (6,967) (002,,) العموالت المكتسبة خالل السنة

 0,123 ١,7١١ 
 

 

 إحتياطيات فنية أخرى .30

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

وزعةصروفات تعديل الخسارة غير المم  3,131 ١,196 

 - 231 إحتياطيات مستحقة إلعادة التأمين

 3,,00 ١,196 
 

 إلتزامات منافع الموظفين  .02

منافع عند إئتمان الوحدة المتوقعة بينما يتم سداد التزام اليتم قيد إستحقاقات منافع نهاية الخدمة للموظفين وفقا  للتقييم االكتواري بموجب طريقة 

 استحقاقها. إن المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء  على قيمتها الحالية هي كما يلي :
 

 خالل السنة بناء  على قيمتها الحالية هي كالتالي:إن المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام  3ـ 02
 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 9,711 35,02 القيمة الحالية إللتزامات منافع محددة
 

 حركة إلتزامات المنافع المحددة  0ـ 02

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 9,688 0,323 الرصيد اإلفتتاحي

 0,116 3,332 المحمل على قائمة الدخل 

 (748) (122) المحمل على قائمة الدخل الشامل اآلخر

 (1,١45) (1,031) المسدد خالل السنة

 9,711 02,,3 الرصيد في نهاية السنة 

 

 تسوية القيمة الحالية إللتزامات المنافع المحددة  1ـ 02

م0203  م0101   

ريال سعوديألف  ألف ريال سعودي   

 9,688 0,323 الرصيد اإلفتتاحي

 1,8١5 ,3,01 تكلفة الخدمة الحالية

 071 030 تكاليف تمويلية

إكتوارية من تسويات الخبرة السابقة أربا   (122) (748) 

 (1,١45) (1,031) المسدد خالل السنة

 3,,02 9,711 
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 إلتزامات منافع الموظفين )تتمة(  -02
 

اإلفتراضات األساسية اإلكتوارية 0ـ 02  

 

:المنافع المحددة فيما يلي سلسلة من اإلفتراضات اإلكتوارية الهامة التي إستخدمتها الشركة في تقييم التزام  

م0203  م0101   

 ٪0,81 %1502 معدل الخصم في التقييم

%5223 نسبة زيادة متوقعة لمستوى الراتب على مختلف األعمار  5111٪  
 

   فيما يلي تأثير التغيير في تحليل الحساسية على القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة:   

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي معدل الخصم في التقييم

٪1زيادة بمعدل  -  (313) (94١)  

٪1نقص بمعدل  -  ,13 1,101 

األعمار نسبة زيادة متوقعة لمستوى الراتب على مختلف    

٪1زيادة بمعدل  -  001 1,18١ 

٪1نقص بمعدل  -  (301) (1,111)  

   

. سنة( 11: 0101) سنة 11متوسط مدة إلتزام المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير يبلغ   
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية .03

 

 دفعها لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.القيمة العادلة هي القيمة التي سوف يتم استالمها من بيع أصل أو 

      ة تتم بأحد األمرين التاليين:يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعامل
     

 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات والمطلوبات، أو  -

 في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالئمه للوصول للموجودات و المطلوبات.  -
 

 إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف جوهريا  عن قيمتها الدفترية بهذ  القوائم المالية.                      

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 :تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصا  عنها

 المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة  أو ما يطابقها التي يمكن للشركة الوصول إليها في تاريخ القياس؛

النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تحدد كافة مدخالتها الهامة وفقا   المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق المالية

  و ؛لمعلومات السوق القابلة للمالحظة

 المستوى الثالث: أساليب التقييم التي لم تحدد أي من مدخالتها الهامة وفقا  لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.  
    

)أ( القيمة الدفترية والقيمة العادلة     

العادلة  ةيوضح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيم

المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا  لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات

 كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة. 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(   -03

 

   القيمة الدفترية والقيمة العادلة )تتمة( (أ

 

 عمليات التأمين

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 ألف ريال سعودي  

م 0203ديسمبر  13       

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 00,122 32,031 - 10,1,0 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -

 
10,1,0 - 32,031 00,122 

 
   

 عمليات التأمين 

 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

 ألف ريال سعودي  

م 0101ديسمبر  ١1       

 موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:
    

 11١,101 71,١61 - ١1,661 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

 ١1,661 - 71,١61 11١,101 

 

   

 عمليات المساهمين  
 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 ألف ريال سعودي 

م 0203ديسمبر  13       

 موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:
    

 003,,2 02,200 - ,0,,11 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

 11,,0, - 02,200 2,,003 

 
  

 عمليات المساهمين
 المستوى
 األول

 المستوى
 الثاني

 المستوى
 اإلجمالي الثالث

 ألف ريال سعودي 

م 0101ديسمبر  ١1      
    

لمة العادلة من خالل قائمة الدخاستثمارات مصنفة بالقي -  0١,011 - 05,746 48,947 

 0١,011 - 05,746 48,947 
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 القطاعات التشغيلية    .00
 

ناء على بنتظام من قبل مجلس إدارة الشركة يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتها با

 وظيفتها كصانع القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها.
 

ط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية التي يتم عمل تقريرها لمجلس تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا  للشرو

 .ليةالموجودات والمطلوبات التشغي تشتمل الموجودات والمطلوبات القطاعية علىفي قائمة الدخل.  تلك التيإدارة الشركة بطريقة تتوافق مع 
 

 .م0101ديسمبر  ١1لم تطرأ أي تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألربا  أو خسائر القطاعات منذ 
 

دفوعة مقدما  ومعيدي التأمين، المصاريف الم ال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكمه، ودائع قصيرة األجل، صافي أقساط التأمين

الممتلكات والمعدات. وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة. ال تتضمن مطلوبات القطاعات، االستثمارات و  والموجودات األخرى،

 نمطالبات حملة الوثائق، ذمم دائنة لمعيدي التأمين، مصاريف مستحقة والمطلوبات األخرى، ومكافأة نهاية الخدمة. وبالتالي تم إدراجهم ضم

 المطلوبات غير الموزعة.
 

 الغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار التشغيلي للقطاعات ذات صلة ويتم مراقبتها على أساس مركزي.ال يتم اإلب
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القطاعات التشغيلية )تتمة(   -00  

 

 ١1 ت للشركة فيالموجودات والمطلوباإن معلومات قطاعات التشغيل المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم تقريرها عن مجموع 

 ، مجموع إيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، كاآلتي:0101ديسمبر  ١1وم 0101ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م0203ديسمبر  13كما في    

   عمليات التأمين  

 

 تأمين أخرى تأمين مركبات تأمين طبي

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 إجمالي المساهمين

 ألف ريال سعودي 

       الموجودات 

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 المكتسبة
- 31,,00 ,,301 02,222 - 02,222 

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت 

 التسوية
- (3,031) 03,023 30,032 - 30,032 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المتكبدة غير المبلغ عنها
032 0,,,2 1,211 31,,11 - 31,,11 

 03,323 - 03,323 0,012 02,322 0,203 تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 ,203,01 320,,32 110,111    موجودات غير موزعة 

 130,203 320,,32 021,010    إجمالي الموجودات 

       

       المطلوبات

 12,,,00 - 12,,,00 3,5230 31,5121 ,03500 اقساط تأمين غير مكتسبة

 0,123 - 0,123 05103 35012 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 20,,00 - 20,,00 0,5,10 (315112) 35103 مطالبات تحت التسوية

 1,,,301 - 1,,,301 ,0503 32,5320 325323 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 1,322 - 1,322 ,2, 25,00 - احتياطي عجز أقساط التأمين

 00,,3 - 00,,3 35230 25200 300 احتياطيات فنية أخرى

 301,200 13,231 00,201    مطلوبات وفائض غير موزعة 

جمالي المطلوباتإ     0,1,203 13,231 23,,223 

       

       حقوق المساهمين 

 022,222 022,222 -    رأس المال 

 2,221 2,221 -    االحتياطي النظامي 

 (313,,32) (313,,32) -    خسائر متراكمة 

 01,011 01,011 -    إجمالي حقوق المساهمين 

احتياطي إعادة قياس التزامات المنافع 

متعلق بعمليات التأمين المحددة     00, - 00, 

 01,0,0 01,011 ,00    إجمالي حقوق الملكية 

 130,203 303,320 0,1,3,0    إجمالي المطلوبات وحقوق  الملكية
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القطاعات التشغيلية )تتمة(   -00  

 

م0101ديسمبر  ١1كما في    

   عمليات التأمين  

 

 عمليات التأمين تأمين أخرى تأمين مركبات تأمين طبي

عمليات 

 إجمالي المساهمين

 ألف ريال سعودي 

       الموجودات 

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 المكتسبة

 

- 

 

15,975 

 

7,095 

 

0١,071 

 

- 

 

0١,071 

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت 

 التسوية

 

- 

 

(1,506) 

 

00,4١6 

 

01,911 

 

- 

 

01,911 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 المتكبدة غير المبلغ عنها

 

1,١48 

 

7,78١ 

 

0,651 

 

11,780 

 

- 

 

11,780 

 01,101 - 01,101 1,897 14,101 5,11١ تكاليف اقتناء وثائق مؤجلة

 6١4,١51 018,561 405,791    موجودات غير موزعة 

 711,١١0 018,561 510,770    إجمالي الموجودات 
       

       المطلوبات

 018,١10 - 018,١10 14,611 159,757 4١,9١5 اقساط تأمين غير مكتسبة

 ١,7١١ - ١,7١١ 1,897 1,8١6 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 07,754 - 07,754 ١1,114 (11,167) 8,917 مطالبات تحت التسوية

 101,716 - 101,716 ١,046 111,410 18,158 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 ١,196 - ١,196 456 0,١71 071 احتياطيات فنية أخرى

 108,147 ١4,799 9١,١48    مطلوبات وفائض غير موزعة 

المطلوباتجمالي إ     467,9١9 ١4,799 510,7١8 
       

       حقوق المساهمين 

 051,111 051,111 -    رأس المال 

 5,11١ 5,11١ -    االحتياطي النظامي 

 (46,١57) (46,١57) -    خسائر متراكمة 

 018,646 018,646 -    إجمالي حقوق المساهمين 

المنافع احتياطي إعادة قياس التزامات 

متعلقة بعمليات التأمين المحددة  

    

(50) 

 

- 

 

(50) 

 018,594 018,646 (50)    إجمالي حقوق الملكية 

 711,١١0 04١,445 467,887    إجمالي المطلوبات وحقوق  الملكية
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القطاعات التشغيلية )تتمة(   -00  

 

 

 للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0203م

 

مركباتتأمين  تأمين طبي    إجمالي  تأمين أخرى  

ألف ريال  

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 ألف ريال سعودي سعودي

     إيرادات 
 100,032 0,031 10,,133 - فردي
 10,000 330,, 1,213 ,00,,3 كبير 

 10,133 313,, 31,200 0,203 متوسط 
 00,0,3 1,000 0,003 212,, صغير

ا  صغير جد  22,102 3,321 3,00, 21,000 

 013,213 00,322 123,0,3 1,122, إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (1,112) (1,112) 
أجنبي  -  - (10,003) (32,310) (02,102) 

 - (10,003) (33,000) (20,122) 

     مصروفات فائض الخسارة

محلي -  (3,112) (200) (300) (0,100) 
أجنبي  -  (0,313) (0,003) (211) (0,022) 

 (1,003) (0,3,1) (3,102) (3,200) 

 023,2,0 32,001 131,333 20,,0, صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (001,,) (0,210) (3,100) ,,3,0 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 100,110 023,, 121,2,2 03,,0, صافي أقساط التأمين المكتسبة

 002,, 0,000 1,011 - عموالت إعادة التأمين 

 132 3,2 000 11 إيرادات اكتتاب أخرى

 010,,02 31,2,0 132,000 0,031, مجموع اإليرادات 

     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 ,102,20 0,123 232,,13 3,,,,1 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (13,200) (02,,3) (10,010) (1,002) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 120,000 33, 0,1,001 12,1,1 صافي المطالبات المدفوعة 

 (1,012) (,31) (0,230) (3,0,2) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 01 3,132 2,123 (31,,1) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 2,0,,10 3,010 0,0,1,2 23,011 صافي المطالبات المتكبدة

 1,322 ,2, 00,,2 - التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين 

 0,302 120 1,321 3,202 التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى 

 00,021 ,1,00 31,301 1,230 تكاليف اقتناء وثائق تأمين  

 202,,0 010 01,023 0,000 مصاريف اكتتاب أخرى

 013,302 13,,1 122,212 10,000 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

االكتتاب / )خسارة( صافي دخل  32,1,0 (00,2,,) 1,001 (00,1,3) 
     

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (3,231)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (3,,,00)    مصاريف عمومية وإدارية 

 3,223    إيرادات اإلستثمارات 

 35332    عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق

 1,012    عمولة من وديعة ألجل

 (3,332)    خسارة محققة من االستثمارات

 32,301    أربا  غير محققة من االستثمارات

 02    إيرادات أخرى

 (1,300,)    إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى

 (321,032)    صافي الخسارة للسنة قبل الزكاة 

 (1,222)    الزكاة 

 (330,032)    صافي الخسارة للسنة 

 -    صافي الدخل السنة العائد إلى عمليات التأمين 

إلى المساهمين  ةالسنة العائد خسارةصافي      (330,032) 
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11 

 

القطاعات التشغيلية )تتمة(   -00  
 

 

 للسنة المنتهية في 13 ديسمبر 0202م
 
 تأمين طبي  

تأمين 
 إجمالي  تأمين أخرى  مركبات

ألف ريال  
 سعودي

ألف ريال 
 سعودي

ألف ريال 
 سعودي

ألف ريال 
 سعودي

     إيرادات 
 088,900 ١,9١9 084,98١ - فردي
 09,09١ 4,877 7,177 17,١١9 كبير 

 07,980 8,147 9,757 11,178 متوسط 
 ١1,460 6,740 8,١67 15,١5١ صغير

 51,964 761 ١,711 46,490 صغير جدآ

 407,60١ 04,١66 ١1١,895 89,١60 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - (80)  (1,115)  (1,187) 
أجنبي  -  - (١1,084)  (1١,081)  (44,565) 

 - (١1,١66) (14,086) (45,650) 

     مصروفات فائض الخسارة

محلي -  (94١)  (148)  (060)  (1,١5١) 
أجنبي  -  (14,0١4)  (0,809)  (98١)  (18,146) 

 (15,177) (0,977) (1,045) (19,١99) 

 ١60,570 8,8١5 079,550 74,185 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

التأمين غير المكتسبة، صافي التغيرات في أقساط  15,1١4 1,1١6 (١,480) 10,788 

 ١75,١61 5,١5١ 081,688 89,١19 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 6,967 ١,١55 ١,610 - عموالت إعادة التأمين 

 5,681 0,191 1,0١6 0,05١ إيرادات اكتتاب أخرى

 ١88,117 11,899 085,5١6 91,570 مجموع اإليرادات 

     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 ١47,088 1,414 048,488 97,١86 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (١5,1١١) (785) (01,845) (1١,51١) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 ١10,155 609 007,64١ 8١,88١ صافي المطالبات المدفوعة 

 (0١,١64) ١,447 (01,614) (5,197) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 

 (8,١89) (179) (6,614) (1,596) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، صافي 

 081,410 ١,897 199,415 77,191 صافي المطالبات المتكبدة

 (9,780) (77١) (41) (8,969) التغيرات في احتياطي عجز أقساط التأمين 

 (١,16١) (١18) (1,051) (1,594) التغيرات في االحتياطيات الفنية األخرى 

 17,١10 0,4١7 8,865 6,111 تكاليف اقتناء وثائق تأمين  

 06,444 17١ 18,765 7,516 مصاريف اكتتاب أخرى

 ١11,01١ 5,416 005,754 81,14١ مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 76,794 5,48١ 59,780 11,509 صافي دخل االكتتاب

     

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (0١8)    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 (80,7١4)    مصاريف عمومية وإدارية 

 0,177    إيرادات اإلستثمارات 

 0,198    عمولة من استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق

 8,187    عمولة من وديعة ألجل

 ١,601    أربا  غير محققة من االستثمارات

 ١,001    إيرادات أخرى

 (6١,871)    إجمالي مصاريف تشغيلية أخرى

 10,904    صافي الدخل للسنة قبل الزكاة 

(6,111)    الزكاة   

 6,904    صافي الدخل للسنة 

(874)    صافي الدخل السنة العائد إلى عمليات التأمين   

 6,151    صافي الدخل السنة العائد إلى المساهمين 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  .01

ذات العالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين ]يشمل موظفو اإلدارة الرئيسية جميع أعضاء  جهاتتمثل ال

، والشركات التي يكونون مالكين رئيسيين لها وأي كيانات أخرى خاضعة للشركة، واإلدارة العليا[ مجلس اإلدارة، التنفيذيين وغير التنفيذيين

أو السيطرة المشتركة أو تأثروا بها بشكل كبير. يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذ  المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس للسيطرة 

 اإلدارة.

 طبيعة المعاملة 
 الرصيد كما في

ديسمبر  13  

م0203   م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي  

    مساهم رئيسي

*اإلمارات العربية المتحدة - )اياك( شركة سالمة  - 032 دفعات مستلمة بالنيابة عنه 
 

 تم تضمين رصيد األطراف ذات العالقة في المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى. 0101ديسمبر  ١1*كما في 
 

كما يلي: سنةتعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل الكانت   

م0203   

 ألف ريال سعودي

م0101  

 ألف ريال سعودي

 0,975 3,102 رواتب ومزايا أخرى 

 1,140 3,3,2 مكافأة نهاية الخدمة

 0,232 4,117 

أعضاء مجلس اإلدارة  -مكافأة للمكلفين بالحوكمة   03 18 

أعضاء لجان   -مكافأة للمكلفين بالحوكمة    02 9 

 11 07 

 الزكاة  .00

 المحمل خالل السنة (أ
 

 كما يلي: للسنة الزكاة إحتساب مخصص

 

 حركة المخصص خالل السنة

م0203  

 ألف ريال سعودي

م0101  

 ألف ريال سعودي
   

 05,1١1 13,313 الرصيد في بداية السنة 

 6,111 1,222 المكون خالل السنة 

 - (0,220) المدفوع خالل السنة 

 ١1,1١1 03,100 الرصيد في نهاية السنة
 

 الوضع الزكوي  (ب

 .الضرورية م وحصلت على الشهادة الزكوية والضريبية0101ديسمبر  ١1اإلقرارات الزكوية للسنة المنتهية في قدمت الشركة 
 

مليون ريال سااعودي والتي  17,1م بمبلغ 0110م إلى 0116ربوطات للسانوات من  )"الهيئة"( ضااريبة والجماركوال ةزكاالهيئة أصادرت 

مليون ريال سعودي كغرامات.  ١,4مليون ريال ساعودي كفروق ضاريبة استقطاع و  4,4يون ريال ساعودي كفروق زكوية ومل 9,١تمثل 

مليون  ١,1مليون ريال سااعودي وسااددت جزئيا  غرامات التأخير البالغة  4,4قامت الشااركة بتسااوية مبلغ فروق ضااريبة االسااتقطاع البالغة 

لفروق الزكاة عن السااانوات المذكورة.  الهيئةلصاااالح  مليون ريال ساااعودي 9,5ريال ساااعودي، وبناء  عليه أصااادرت خطاب ضااامان بمبلغ 

 القضية معروضة حاليا على األمانة العامة للجان الضريبية وبانتظار البت فيها.

 

 
   

 

م0203  

 ألف ريال سعودي

م0101  

 ألف ريال سعودي

 010,595 101,,02 حقوق المسـاهمين

 6١,595 02,233 رصيد مخصص أول السنة وتعديالت 

(0١0,770) (032,000) صافي القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل  

 1,,012 ١١,418 

الربح المعدل للسنة)الخسارة( /   (00,100) 11,6١7 

 44,155 (13,320) الوعاء الزكوي
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 )تتمة(الزكاة   .00
 

 )تتمة(الوضع الزكوي  (ب
 

إلغالق القضاااية، لكن لجنة منازعات الزكاة توصااالت إلى قرار بتساااوية مبلغ  ساااعودي مليون ريال ١تم تقديم طلب تساااوية إلى الهيئة لدفع مبلغ 

إلنهاء الربط للسنوات المذكورة. رفضت الهيئة قرار لجنة منازعات الزكاة، وبانتهاء الجلسة تم رفع القضية إلى لجنة سعودي مليون ريال  7,7

 ليون ريال سعودي بناء على االعتراض والمعلومات المقدمة للهيئة واللجان.م 4,0االستئناف. تتوقع اإلدارة أن يصل حجم مطلوبات الزكاة إلى 
   

مليون ريال سااعودي. وقد تم االعتراض على الربط  1,0م والذي طلبت فيه مطلوبات زكاة إضااافية بمبلغ 0114أصاادرت الهيئة ربطا  عن عام 

 1,0وانتظار قرارها. ورأت اإلدارة أن مطلوبات الزكاة سااتصاال إلى وتم رفض االعتراض من قبل الهيئة. تم تصااعيد القضااية للجان الضااريبية 

 مليون ريال سعودي.
   

مليون ريال سعودي ، ومطلوبات ضرائب  14,1م، حيث طلبت زكاة إضاافية بمبلغ 0118م إلى 0115أصادرت الهيئة ربوطات للسانوات من 

، قامت الشااركة بتسااوية الفروق الضااريبية المقتطعة الساانةخالل . مليون ريال سااعودي 7م بمبلغ 0118م إلى 0114االسااتقطاع للساانوات من 

يصاال ة سااللحصااول على مزايا المرحلة األولى من فترة العفو الحكومية المعدلة )اإلعفاء الكامل من العقوبة(. تعتقد اإلدارة أن حجم التزام الزكا

 مليون ريال سعودي. 1457إلى 
 

ريال سااعودي. اعترضاات  مليون 1154إضااافي بمبلغ  التزامالهيئة  طلبتحيث  0101و 0119، تلقت الشااركة ربوط الزكاة لعامي الساانةخالل 

مليون ريال سااعودي لالعتراض وفق الئحة  05١مليون ريال سااعودي. قامت الشااركة بسااداد مبلغ  951الحق ا إلى  تم تخفيض االلتزامالشااركة و

 راض إلى األمانة العامة للجان الضريبية ومازالت القضية قيد المناقشة.الزكاة. وقد تم إحالة االعت
 

 توزيع الفائض المستحق .02

 

م0203  

 ألف ريال سعودي

م0101  

ألف ريال سعودي 

 )معدلة(

 14,5١5 32,020 الرصيد في بداية السنة 

 874 - الدخل العائد إلى عمليات التأمين

 15,419 32,020 الرصيد في نهاية السنة

 

 رأس المال   .01

 ريال سعودي. 11مليون سهم عادي قيمة السهم  05مليون ريال سعودى مقسم إلى  051يبلغ راس مال الشركة  المرخص والمصدر 
 

 إدارة رأس المال  .03

 تقوم الشركة بتحديد األهداف للحفاظ على نسب رأس المال السليمة لدعم أهداف األعمال وزيادة القيمة العائدة للمساهمين.
 

تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال من خالل تحديد أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصر  بها والمطلوبة على أساس منتظم. 

يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق والمخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة. من أجل 

 رأس المال أو تعديله، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم.الحفاظ على هيكل 
 

 أوفت بمتطلبات االلتزام المتعلقة برأس المال المفروضة خارجيا خالل السنة المالية. في رأي مجلس اإلدارة، إن الشركة قد
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 مصاريف عمومية وإدارية .,0

التأمينعمليات    

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 47,667 00,020 تكاليف موظفـين

 1,155 3,031 إيجار مكاتب

1,09١  3,111 تكاليف تمويل  

 4,6١0 1,221 تقنية معلومات

 ١1 301 تدريب وتطوير

(1١و 10و 11االستهالك واإلطفاء )أنظر إيضا    33,231 11,051 

 ١5١ 1,0 سفر وإنتقال

 0,456 0,202 إتصاالت

 ١١1 ,,1 قرطاسية ومطبوعات

 1١9 ,00 أتعاب واشتراكات 

 081 0,1 منافع

 548 113 صيانة وإصال 

 ١،994 1,112 أتعاب مراجعة ومهنية

 885 3,300 تسويق وإعالن

 5,915 ,30,01 أخرى

 00,2,0 81,919 

 

 عمليات المساهمين 

م0203  م0101   

سعوديألف ريال    ألف ريال سعودي 

 1١5 323 أتعاب بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة )أنظر اإليضا  )أ( أدنا (

 ١8 002 مصاريف لجان )أنظر اإليضا  )ب( أدنا (

 1,640 3,020 أخرى 

 0,122 1,815 
 

 أ( أتعاب بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة تمثل مخصص بدل حضور إجتماعات مجلس اإلدارة وإجتماعات اللجان. 

 ب( أتعاب اللجان تمثل أتعاب حضور جلسات  لغير أعضاء مجلس اإلدارة ومصاريف أخرى متعلقة باللجنة الفرعية.

 

 )خسارة( / ربح السهم  .00

 للسنة بتقسيم صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة والقائمة للسنة.ربح السهم  / يتم إحتساب )خسارة(
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  اإلضافيةالمعلومات  -12

 أ( قائمة المركز المالي

م 0203  م 0101   

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

 

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

       الموجودات  

 159,046 111,١54 47,890 300,231 0,0 301,203 النقد وما في حكمه

 148,١18 - 148,١18 03,222 - 03,222 ودائع ألجل 

 -أقساط التأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 

 بالصافي
20,130 - 20,130 

41,896 - 41,896 

 0١,071 - 0١,071 02,222 - 02,222 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 01,911 - 01,911 30,032 - 30,032 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير 

 مبلغ عنها 

31,,11 - 31,,11  

11,780 

 

- 

 

11,780 

 01,101 - 01,101 03,323 - 03,323 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة 

,021,31 21,,332 20,122 إستثمارات  11١,101 55,85١ 168,874 

 40,0١0 185 40,147 30,320 131 3,3,,3 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 01,907 - 01,907 013,,3 - 013,,3 أصول حق استخدام، بالصافي

 7,151 - 7,151 0,323 - 0,323 ممتلكات ومعدات، بالصافي  

 4,5١9 - 4,5١9 ,03 - ,03 موجودات غير ملموسة، بالصافي  

 ١7,511 ١7,511 - 13,222 13,222 - وديعة نظامية 

 ١,668 ١,668 - 3,,,1 3,,,1 - عمولة مستحقة على الوديعة النظامية

 ١4,885 ١4,885 - 12,122 - 12,122 مبالغ مستحقة من عمليات التأمين 

 0,1,3,0 32,,320 100,,03 510,770 04١,445 746,017 

: حذف العمليات المتداخلة ا  ناقص  (12,122)  - (12,122)  - (١4,885)  (١4,885)  

 711,١١0 018,561 510,770 130,203 320,,32 021,010 مجموع الموجودات
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 )تتمة(  اإلضافيةالمعلومات   - 12

 أ( قائمة المركز المالي )تتمة(

م 0203  م 0101   

 

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 

 التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

 

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ريال ألف 

 سعودي

       المطلوبات

 1١,500 - 1١,500 33,003 - 33,003 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين

 ١1,١65 - ١1,١65 12,0,0 - 12,0,0 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 19,900 - 19,900 02,112 - 02,112 التزامات االيجار

 4,409 - 4,409 0,0 - 0,0 ذمم معيدي تأمين دائنة 

 018,١10 - 018,١10 12,,,00 - 12,,,00 اقساط تأمين غير مكتسبة

 ١,7١١ - ١,7١١ 0,123 - 0,123 عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة

 07,754 - 07,754 20,,00 - 20,,00 مطالبات تحت التسوية

 101,716 - 101,716 1,,,301 - 1,,,301 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 - - - 1,322 - 1,322 احتياطي عجز أقساط تأمين 

 ١,196 - ١,196 00,,3 - 00,,3 إحتياطيات فنية أخرى

 9,711 - 9,711 02,,3 - 02,,3 إلتزامات منافع الموظفين   

 15,419 - 15,419 32,020 - 32,020 توزيع فائض مستحق

 ١1,1١1 ١1,1١1 - 03,100 03,100 - مخصص الزكاة 

عائد عموالت مستحقة الدفع إلى البنك 

 ١,668 ١,668 - 3,,,1 3,,,1 - المركزي السعودي 

 ١4,885 - ١4,885 12,122 12,122 - مستحق إلى عمليات المساهمين 

 0,1,203 13,,11 20,,023 510,804 ١4,799 5١7,60١ 

: حذف العمليات المتداخلةاناقص    - (12,122)  (12,122) (١4,885) - (١4,885) 

 510,7١8 ١4,799 467,9١9 223,,23 13,231 0,1,203 مجموع المطلوبات 

       

       حقوق المساهمين 

 051,111 051,111 - 022,222 022,222 - رأس المال

 5,11١ 5,11١ - 2,221 2,221 - احتياطي نظامي

(313,,32) - خسائر متراكمة   (32,,313)  - (46,١57)  (46,١57)  

 018,646 018,646 - 01,011 01,011 - إجمالي حقوق المساهمين 

احتياطي إعادة قياس التزامات المنافع المحددة  

المتعلق بعمليات التأمين -  00, - 00, (50)  - (50)  

(50) 01,0,0 01,011 ,00 إجمالي حقوق الملكية   018,646 018,594 

 711,١١0 04١,445 467,887 130,203 303,320 0,1,3,0 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
       

 11,011 9,511 711 32,022 0,222 322 التعهدات وااللتزامات المحتملة 
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 )تتمة(  اإلضافيةالمعلومات   - 12

 ب( قائمة الدخل

ديسمبر 13للسنة المنتهية في    

م0203  م0101   

 

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

  

 المجموع

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

  

 المجموع

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 ألف ريال

سعودي   

 ألف ريال 

 سعودي

 ألف ريال 

 سعودي

        االيرادات

 407,60١ - 407,60١ 013,213 - 013,213 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

 013,213 - 013,213 407,60١ - 407,60١ 

     -  أقساط إعادة التأمين المسندة

(211,1) محلي  -  - (211,1)  (1,187)  - (1,187)  

(02,102) أجنبي  -  - (02,102)  (44,565)  - (44,565)  

 (20,122)  - (20,122)  (45,650)  - (45,650)  

     -  مصروفات فائض الخسارة

(0,100) محلي  -  - (0,100)  (1,١5١)  - (1,١5١)  

(0,022) أجنبي  -  - (0,022)  (18,146)  - (18,146)  

 (3,200)  - (3,200)  (19,١99)  - (19,١99)  

 ١60,570 - ١60,570 023,2,0 - 023,2,0 صافي اقساط التأمين المكتتبة

التغيرات في اقساط التامين غير 

(001,,) المكتسبة، بالصافي   - (,,001)  10,788 - 10,788 

التأمين المكتسبةصافي اقساط   100,110 - 100,110 ١75,١61 - ١75,١61 

 6,967 - 6,967 002,, - 002,, عموالت إعادة التأمين 

 5,681 - 5,681 132 - 132  ايرادات إكتتاب اخرى
       

 ١88,117 - ١88,117 010,,02 - 010,,02 مجموع اإليرادات
       

       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 

 ١47,088 - ١47,088 ,102,20 - ,102,20 اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من 

(13,200) المطالبات المدفوعة  - (13,200)  (١5,1١١)  - (١5,1١١)  
       

 ١10,155 - ١10,155 120,000 - 120,000 صافي المطالبات المدفوعة

التغيرات في المطالبات تحت 

(1,012) التسوية، بالصافي   - (1,012)  (0١,١64)  - (0١,١64)  

التغيرات في المطالبات المتكبدة 

(8,١89) 01 - 01 غير مبلغ عنها، بالصافي  - (8,١89)  

 081,410 - 081,410 2,0,,10 - 2,0,,10 صافي المطالبات المتكبدة 

التغيرات في احتياطي عجز أقساط 

(9,780) 1,322 - 1,322 التأمين   - (9,780)  

التغيرات في االحتياطيات الفنية 

(١,16١) 0,302 - 0,302 األخرى   - (١,16١)  

 17,١10 - 17,١10 00,021 - 00,021 تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة

 06,444 - 06,444 202,,0 - 202,,0 مصاريف اكتتاب أخرى 

مجموع تكاليف ومصروفات 

 ١11,01١ - ١11,01١ 013,302 - 013,302 االكتتاب

(00,1,3) صافي دخل االكتتاب  - (00,1,3)  76,794 - 76,794 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(   - 12

   ب( قائمة الدخل )تتمة(
 

ديسمبر 13للسنة المنتهية في    

م0203  م0101   

  

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

 

 عمليات التأمين

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

ريال ألف  

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

ديون مشكوك في تحصيلها مخصص  (3,231)  - (3,231)  (0١8)  - (0١8)  

(00,2,0) مصاريف عمومية وإدارية   (0,122)  (00,,,3)  (81,919)  (1,815)  (80,7١4)  

 0,177 ١67 1,711 3,223 300 3,003 إيرادات االستثمارات 

عمولة من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 اإلستحقاق
00 3,233 3,332 

0,198 

 

- 

 

0,198 

 8,187 1,816 6,071 1,012 3,012 0,212 عمولة من وديعة ألجل

(3,332) خسائر محققة من إستثمارات  - (3,332)  - - - 

(190) 32,301 0,031 103 )خسارة( /أربا  غير محققة من إٍستثمارات  ١,810 ١,601 

 ١,001 - ١,001 02 - 02 إيرادات أخرى 

(00,202) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى  32,001 (,1,300)  (68,151)  4,181 (6١,871)  

السنة قبل الزكاة  / دخل )خسارة(  (331,321)  32,001 (321,032)  8,744 4,181 10,904 

(1,222) - الزكاة   (1,222)  - (6,111)  (6,111)  

السنة بعد الزكاة/ دخل )خسارة(  صافي  (331,321)  0,001 (330,032) 8,744 (1,801)  6,904 

(331,321) 331,321 الفائض المحول إلى المساهمين  - (7,871)  1,801 (6,151)  

(330,032) - صافي النتائج من عمليات التأمين   (330,032)  874 - 874 

       

السهم )بالريال السعودي  / ربحية )خسارة(

 للسهم الواحد(
   

   

)باآلآلف( المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  - 02,222 02,222 - 05,111 05,111 

لسهم األساسية والمخفضة / ربحية ا)خسارة(   - (0522)  (0522)  - 1,04 1,04 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(   - 12

   ج( قائمة الدخل الشامل     
ديسمبر 13للسنة المنتهية في    

م0203  م0101   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

ألف ريال  
 سعودي

ريال ألف 
 سعودي

ألف ريال 
 سعودي

ألف ريال 
 سعودي

ألف ريال 
 سعودي

ألف ريال 
 سعودي

       

السنة/دخل )خسارة(  صافي  - (330,032)  (330,032)  874 6,151 6,904 
       الدخل الشامل اآلخر 

بنود اليعاد تصنيفها لقائمة الدخل في سنوات 
       الحقة 

 748 - 748 122 - 122 إكتوارية على ألتزامات منافع محددة  أربا 

(330,032) 122 إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة للسنة  (330,332)  1,600 6,151 7,670 

(122)   ا: صافي الدخل العائد إلى عمليات التأمينناقص      (1,600)  

   (330,032)    6,151 
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 المعلومات الملحقة )تتمة(   - 12

 

 

ديسمبر 13للسنة المنتهية في  د( قائمة التدفقات النقدية      

م 0203  م 0101   

 

 عمليات التأمين 

عمليات 

 المساهمين

 

 عمليات التأمين المجموع

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

ألف ريال  

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

(321,032) -   قبل الفائض والزكاة   / الدخل )الخسارة(صافي   (321,032)  874 10,151 10,904 

       تعديالت للبنود الغير نقدية:

 5,1١1 - 5,1١1 1,200 -   1,200 ممتلكات ومعداتاستهالك 

 1,765 - 1,765 0,303 -   0,303 إطفاء الموجودات غير الملموسة 

 4,454  4,454 21,,1 -   21,,1 إستهالك أصول حق استخدام

 1,09١ - 1,09١ 3,111 -   3,111 تكلفة تمويل التزامات االيجار

313,2 ديون مشكوك في تحصيلها مخصص    - 313,2  0١8 - 0١8 

المصنفه بالقيمة العادلة خالل أربا  غير محققة من االستثمارات 

 قائمة الدخل
(031)  (0,031)  (32,301)  

190 (١,810)  (١,601) 

المصنفه بالقيمة العادلة خالل قائمة محققة من االستثمارات أربا  

 الدخل
3,332 

  - 
3,332 - - - 

 0,116 - 0,116 3,332 - 3,332 إلتزامات منافع الموظفين   

 00,20, (332,,,1) (01,3,,) 15,95١ 8,0١8 04,191 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 45,17١ - 45,17١ (02,300) -   (02,300) بالصافي  ،التأمين وذمم معيدي تأمين مدينة أقساط

(1,410) - (1,410) (0,0,2) -   (0,0,2) حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة   

(10,165) - (10,165) 012 -   012 التسويةحصة معيدي التأمين من المطالبات تحت   

 491 - 491 (0,2,0) -   (0,2,0) حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

(11,987) - (11,987) (1,1,3) -   (1,1,3) تكاليف اقتناء وثائق تأمين مؤجلة  

(0١,466) 1 (0١,467) ,01,23 (,,3) 01,011 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  

(١41) - (030) (030) - عمولة مستحقة على الوديعة النظامية  (١41)  

(401) - (401) (0,323) -   (0,323) مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين   

(669) - (669) 2,133 -   2,133 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى  

(١,١80) - (١,١80) (1,002) -   (1,002) ذمم معيدي تأمين دائنة    

(11,١76) - (11,١76) ,32,20 -   ,32,20 اقساط تأمين غير مكتسبة   

 ١١0 - ١١0 ,13 -   ,13 عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة 

(11,199) - (11,199) (02,,0) -   (02,,0) مطالبات تحت التسوية   

(8,881) - (8,881) 0,333 -   0,333 مطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ال  

(11,004) - (11,004) 1,322 -   1,322 احتياطي عجز أقساط تأمين    

(0,701) - (0,701) 0,301 -   0,301 احتياطيات فنية أخرى   

 ١41 ١41 - 030 030 - عائد عموالت مستحقة الدفع إلى البنك المركزي السعودي    

 10,001 (331,230) (,3,10,) (١6,154) 8,0١9 (07,815)  

 - -  (0,220) (0,220) - الزكاة المدفوعة

(1,١45) - (1,١45) (1,031) - (1,031)    لمدفوعةإلتزامات منافع الموظفين ا  

(09,161) 8,0١9 (١7,١99) (00,101) (302,231) 13,012 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية  
       

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

 (81,9١1)  - (3,013,) (,1,,,) (02,,2) (,0,00) شراء االستثمارات 

  1١,171  8,407 0,100 030,,1 2,131 01,,10 المتحصل من بيع إستثمارات 

 (047,111)  (111,111) (303,222) (102,222) (022,222) (302,222) إيداع ودائع األجل 

  457,165  011,011 056,964 ,131,13 022,222 ,331,13 المحصل من ودائع الجل 

 - - - (22,222) (22,222) - من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق شراء

  01,996  1١,466 8,5١1 - - - متحصالت من إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

(1١7) - (1١7) (000) - (000) شراء الممتلكات والمعدات   

 16١,164 100,194 03,232 12,301 (22,200) 332,333 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
       

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
       

 (4,519) - (0,230) (3,233) - (3,233) التزامات االيجار المدفوعة

(01,916) 03,021 - 12,012 (12,012) المستحق إلى عمليات المساهمين   - 

(01,916) 17,١87 (3,233) 12,012 (11,130) صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية   (4,519) 

 109,485 118,407 01,158 (12,012) (12,,332) 32,112 صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 09,761 0,907 06,8١4 320,001 333,120 00,,03 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 159,046 111,١54 47,890 300,231 0,0 301,203 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 إدارة المخاطر   -13

هذ  المخاطر تدار من خالل عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة للمخاطر تخضع لضوابط الحد من تنطوي أنشطة الشركة على مخاطر ولكن 

المخاطر وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هذ  في غاية األهمية لضمان استمرار ربحية الشركة وكل فرد في الشركة مسئول عن التعرض 

 لذلك فأن من سياسة الشركة مراقبة المخاطر على األعمال من خالل عملية تخطيط استراتيجي.للمخاطر فيما يتعلق بمسئولياته أو مسئولياتها. 
 

 هيكلة مخاطر اإلدارة

 مجلس اإلدارة

 ركة.شإن مجلس االدارة هو المسؤول عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة لل
 

 المراجعةلجنة 

اإلدارة  رلجنة المراجعة تعين من قبل مجلس اإلدارة. لجنة المراجعة تساعد مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتنفيذ جودة ونزاهة التقارير المالية ومخاط

 من خالل مراجعة الحسابات لتحسين الرقابة الداخلية في الشركة.
 

 التي يتم بها تقليل تلك المخاطر بواسطة اإلدارة:فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة 
 

 مخاطر التأمين

 ان المخاطر الناتجة عن عقد التأمين تمثل مخاطر وقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك الحادث.

ات لبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفترية لمطلوبتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذ  العقود في المطا

ة األجل. لالتأمين. ويتأثر ذلك بتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة اكثر من تلك المقدرة أصال  والتطورات الالحقة للمطالبات طوي

 كافية لتغطية المطالبات.وبالتالي فإن الهدف من الشركة هو ضمان أن تتوفر موارد 
 

تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود التأمين حيث أن المحافظ األكثر تنوعا  ستكون اقل تأثرا  

تراتيجية التأمين الحذر إلسبالتغيير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة. كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق األختيار والتطبيق 

 والتعليمات المتعلقة بها وبإستخدام ترتيبات إعادة التأمين.
 

 اد جزء كبير من عمليات إعادة التأمين على أساس نسبي مع االحتفاظ بنسب تختلف بإختالف فئات التأمين. تقدر المبالغ القابلة لإلستردادديتم إس

بها تقدير اإلفتراضات المستخدمة في التحقق من مزايا عقود التأمين المعنية، وتعرض في قائمة المركز من معيدي التأمين بنفس الطريقة التي يتم 

 المالي كموجودات عمليات اعادة تأمين.
 

مخاطر لبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة، فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجا  حملة العقود، وبالتالي فإنها تتعرض 

 أمين.تاإلئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين الصادرة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدي التأمين من الوفاء بإلتزاماته بموجب ترتيبات إعادة ال
 

 .0مطلوبات مطالبات التأمين حساسة لمختلف اإلفتراضات وقد تم التنويه عنها في إيضا  
 

 تكرار ومبالغ المطالبات

ر تكرار ومبالغ المطالبات من قبل العديد من العوامل مثل الفيضانات البيئية واالقتصادية، اضطراب جوي وتركيز المخاطر الخ. تقوم يمكن أن يتأث

بالغ إلالشركة بشكل رئيسي بتغطية مخاطر إكتتاب مخاطر المركبات والطبية. تعتبر هذ  العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم في العادة ا

 وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المؤمن عليه. وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.عن 
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 مخاطر التأمين )تتمة( 
 

 التركز الجغرافي للمخاطر
 

 المملكة العربية السعودية.تتركز مخاطر تأمين الشركة المتعلقة بحاملي العقود في 

 الشركة تراقب تركيز المخاطر بالدرجة األولى من قبل فئة من األعمال. التركيزالرئيسي يكمن في المركبات و الفئة الطبية من األعمال.
 

 الفحص المستقل للمطالبات واإلحتياطيات بواسطة الخبير اإلكتواري المستقل 
 

الشركة تستخدم خبير اكتواري مستقل يقوم بمراجعة دورية لمطالبات و توقعات الشركة وكذلك التحقق من موقف لمزيد من تقليل مخاطر التأمين، 

 إغالق إحتياطي المطالبات بصورة كافية.
 

 االفتراضات الرئيسية
 

ارية بالقدر خدام األساليب االكتواالفتراض األساسي للتقديرات وهو تقدير نسبة الخسارة في النهاية للشركة. تم تحديد الخسارة النهائية باست

 المعمول بها.
 

  الحساسيات
 

تعتقد الشركة أن إلتزامات المطالبات بموجب عقد التأمين )إجمالي المطالبات تحت التسوية ناقصا  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

ليست معينة، ويمكن أن تختلف المدفوعات الفعلية من مطلوبات  التسوية(  مطالبات تحت التسوية في نهاية السنة و هي مالئمة. لكن هذ  المبالغ

غيير في تالمطالبات في القوائم المالية. التزامات مطالبات التأمين لها حساسية إلفتراضات مختلفة. و تؤدي حساسية خسارة السنة قبل الزكاة إلى 

 ٪15من االحتياطي في المطالبة المعلقة وزيادة / إنخفاض قدر   ٪11ان المطلوبات المتكبدة غير المبلغ عنها والمطالبة على أساس زيادة / نقص

 في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها أدنا  لكل قطاع األعمال.

م0203   

 ألف ريال سعودي

م0101  

 ألف ريال سعودي

 صافي المطالبات تحت التسوية لمعيدي التأمين

تأثير الزيادة 

٪ 32بنسبة   

تأثير النقص 

٪ 32بنسبة   

تأثير الزيادة بنسبة 

11 ٪  

تأثير النقص بنسبة 

11 ٪  
     

(3,032) 3,032 مركبات   964 (964)  

(311) طبي  311 (891)  891 

(303) أخرى  303 (758)  758 
 (0,0)  0,0 (684)  684 

 

م0203   

 ألف ريال سعودي

م0101  

 ألف ريال سعودي

 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

الزيادة تأثير 

٪32بنسبة   

تأثير النقص 

٪32بنسبة   

تأثير الزيادة بنسبة 

15٪  

تأثير النقص بنسبة 

15٪  

(30,302) مركبات  30,302 (1١,89١)  1١,89١ 

(3,032) طبي  3,032 (0,517)  0,517 

(0,3) أخرى  0,3 (89)  89 
 (31,220)  31,220 (16,489)  16,489 
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 مخاطر إعادة التأمين  

لعادية اعلى غرار شركات التأمين األخرى ولتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها 

 بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.
 

مان ادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين ومتابعة تركز مخاطر اإلئتولتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إفالس شركات إع

ليمات عالتي قد تنشأ في مناطق جغرافية متشابهه والنشاطات أو الظروف االقتصادية لمعيدي التأمين.تم إختيار معيدي التأمين وفق المعايير والت

 ذ  المعايير في اآلتي:المحددة من قبل إدارة الشركة وتتلخص ه
 

 الحد األدنى لتصنيف اإلئتمان المقبول والمحدد من قبل وكاالت التصنيف العالمية المعترف بها مثل )"ستاندرد آند بورز"( يجب أن ال يقل (أ

 عن )ب ب ب(.
 

 سمعة شركات إعادة التأمين. (ب
 

 عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين. (ج
 

القاعدة الشركات المحلية التي ال تحمل مثل هذا التصنيف اإلئتماني، والتي تقتصر على الشركات المسجلة والمعتمدة من قبل ويستثنى من هذ  

األداء والجهات المعنية المسئولة عن التأمين. إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية للقوة المالية والخبرات اإلدارية والفنية 

 حيثما ينطبق ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفا من قبل إدارة الشركة قبل الموافقة على تبادل عمليات إعادة التأمين.التاريخي، 
 

 تلمطالباامن ء لجزالشركة مسئولة عن انتيجة لذلك تظل التأمين ووثائق لحملة ماتها التزالشركة من اال تعفي برمة لمالتأمين دة اعاد إعقوإن 

 لتأمين.دة اعات إتفاقياابموجب ته ماالتأمين بالتزاال يفي معيد ي لذالحد الى إلتأمين عليها دة اعاإلتي تم القائمة ا
 

 المخاطر المتعلقة باألنظمة

ة بما يحقق رضيتهتم الجهات الرقابية بالدرجة األساسية بحماية حقوق حملة وثائق التأمين ومراقبتها لتتأكد من أن الشركة تدير األمور بصورة م

 مصالحهم. وفي نفس الوقت تهتم الجهات الرقابية أيضا بالتأكد من إحتفاظ الشركة بمركز مالءة كافي لمقابلة المطلوبات غير المتوقعة.
 

نشطة الشركة أإن عمليات الشركة تخضع للمتطلبات النظامية في المناطق التي تعمل فيها الشركة. ومثل هذ  األنظمة ال تتطلب فقط الموافقة على 

ر يومراقبتها بل أنها تفرض عليها بعض القيود النظامية )مثل كفاية رأس المال( لتقليل إعسار شركات التأمين وتوقفها عن سداد المطلوبات غ

 المتوقعة حال نشوء هذ  المطلوبات.
 

 مخاطر إدارة رأس المال

هذ  المتطلبات تحدد هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه. قامت الشركة بوضع تم تحديد متطلبات رأس المال بواسطة البنك المركزي السعودي. 

 أهدافها للحفاظ على نسبة كفاية عالية لرأس المال من أجل دعم أهدافها وتعظيم حقوق المساهمين.
 

تويات أساس منتظم. التعديالت على مستدير الشركة متطلبات رأسمالها عن طريق تقييم الفروق بين مستويات رأس المال المعلنة والمطلوبة على 

رأس المال الحالية تتم في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. للحفاظ أو تعديل هيكل رأس المال فإن الشركة 

كة مجلس اإلدارة فإن الشر تقوم بتعديل توزيعات األربا  المدفوعة للمساهمين أو إصدار حصص جديدة عند الحاجة في المستقبل. من وجهة نظر

 ملتزمة بمتطلبات رأس المال للسنة المالية الصادر عنها التقرير.
 

 المخاطر المالية

ل، جاألدوات المالية الرئيسية للشركة هي المستحقات الناشئة عن وثائق التأمين، المستحق من جهات ذات عالقة، النقد وما في حكمه، ودائع أل

أخرى، المطالبات تحت التسوية و تعويضات حملة الوثائق، ذمم دائنة لمعيدي التأمين، وبعض الموجودات والمطلوبات  اإلستثمارات، أرصدة مدينة

ر األخرى. المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر السوق، مخاطر أسعار العموالت، مخاطر العمالت األجنبية، مخاط

 وافق على السياسات المتبعة إلدارة كل من هذ  المخاطر كماهو ملخص أدنا . مجلس اإلدارة إستعرض و السيولة. االئتمان ومخاطر

 

  



 التعاونيسالمة للتأمين شركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة( 

 م0203ديسمبر  13المنتهية في  للسنة
 

55 

 

إدارة المخاطر  )تتمة(   - 13  

 مخاطر السوق

اتجة عن عوامل نتتمثل مخاطر السوق في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتقلبات في أسعار السوق سواء كانت هذ  التغيرات 

 خاصة بهذ  الورقة المالية، أو بالجهة المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في كافة األوراق المالية المتداولة بالسوق.
 

تتعرض الشركة لمخاطر السوق بالنسبة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. تحد الشركة من مخاطر السوق من خالل 

يسية كما تقوم الشركة بمراقبة العوامل الرئتطورات في سوق األسهم والسندات. اإلحتفاظ بمحفظة متنوعة من األوراق المالية والمراقبة المستمرة لل

/ )نقص(  يادةزالتي تؤثر في التغيرات في سوق األسهم والسندات بما في ذلك القيام بتحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر فيها. وإن 

ألف ريال سعودي   406نقطة أساس في صافي قيمة أصول هذ  الصناديق يمكن أن يؤثر على قائمة عمليات التأمين والفائض المتراكم بقيمة 111

 ألف ريال سعودي(. 489م: 0101ألف ريال سعودي ) 589ألف ريال سعودي( وقائمة عمليات المساهمين بقيمة  1,1١1م: 0101)

 

مخاطر أسعار العموالت   

ألدوات ا تنتج مخاطر أسعار العموالت من احتمالية التغير في اسعار العموالت و التي تؤثر تبعا على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لهذ 

 المالية.إن إستثمارات الشركة المحتفظ بها حتى اإلستحقاق و الودائع ألجل معرضة لمثل هذ  األخطار.

 

رف تلشركة لمخاطر اسعار العموالت فيما يتعلق بودائع المرابحة ذات العمولة الثابتة والمصنفة كودائع ألجل في قائمة المركز المالي. ال تعتخضع ا

س هناك تأثير يلالشركة ألداة عمولة ثابتة كمحتفظ بها للمتاجرة أو االستثمارات التي يتم قيد التغير في قيمتها  العادلة في قائمة الدخل. وفقا لذلك 

 المعقول في أسعار العموالت.أو حقوق الملكية للتغير الممكن وعلى الدخل 

 

تحد  .وفقا  ألنظمة التأمين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، فإن الشركة تحتفظ بوديعة مقيدة على أن ال تحصل على أي عموالت منها

 المالية األخرى وذلك بمراقبة التغير في أسعار العموالت للعمالت المسجلة بها األدوات المالية.الشركة من مخاطر أسعار العموالت على األدوات 
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مخاطر أسعار العموالت )تتمة(     

 م: 0101م و 0101ديسمبر  ١1فيما يلي اإلستحقاق لبعض السندات المعرضة لمخاطر أسعار العموالت لعمليات التأمين كما في 

 

 المتبقية من تاريخ القوائم المالية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.تم تحديد االستحقاق على الودائع على أساس الفترة 
 

 فيما يلي معدل الفائدة الفعال على العموالت لألدوات المالية:

م0203   0101 
   

%0532 الموجودات المالية بالريال السعودي  3,32٪  
 

 في معدل الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات االخرى ثابتة: الجدول التالي يبين مدى حساسية قائمة عمليات التأمين من أي تغير محتمل

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 التأثير على األربا  التأثير على االرباح 

   الريال السعودي:

نقطة أساس111الزيادة في معدل الفائدة ب   0,122 0,475 

نقطة أساس 111الهبوط في معدل الفائدة ب   (0,122) (0,475) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

م0203 عمليات التأمين  

  ألف ريال سعودي

 

 أقل من

 سنة

 2إلى  3من 

سنوات 2أكثر من  سنوات  اإلجمالي 

(9إستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق  )االيضا    - 32,222 - 32,222 

 - 32,222 - 32,222 

م0101   

  ألف ريال سعودي

 

 أقل من

 سنة

 5إلى  1من 

سنوات 5أكثر من  سنوات  اإلجمالي 

(9إستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق )االيضا    - 11,111 - 11,111 

 - 11,111 - 11,111 
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 مخاطر أسعار العموالت )تتمة(      

 :م0101و  م0101ديسمبر  ١1فيما يلي اإلستحقاق لبعض السندات المعرضة لمخاطر أسعار العموالت لعمليات المساهمين في 
 

 تم تحديد االستحقاق على الودائع على أساس الفترة المتبقية من تاريخ القوائم المالية إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي.
 

 :كما في تاريخ القوائم المالية الماليةفيما يلي معدل الفائدة الفعلي على العموالت لألدوات 

م0203   

 ألف ريال سعودي

م0101  

 ألف ريال سعودي
   

 ٪1,41 %3512 الموجودات المالية بالعمالت األجنبية

 

 الجدول التالي يبين مدى حساسية قائمة عمليات التأمين من أي تغير محتمل في معدل الفائدة مع بقاء جميع المتغيرات االخرى ثابتة:
 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 التأثير على االربا  التأثير على االرباح 
   

نقطة أساس111الزيادة في معدل الفائدة ب   ,,3 918 

نقطة أساس 111الهبوط في معدل الفائدة ب   (,,3)  (918)  
 

 مخاطر العمالت

مخاطر العمالت هو خطر التذبذب في قيمة األدوات المالية نتيجة للتذبذب في معدالت الصرف األجنبي. تؤمن اإلدارة أن هناك مخاطر ضئيلة 

للتغير في تذبذب معدل الصرف حيث أن عمليات التأمين والمساهمين تتعامل بالريال السعودي والدوالر األمريكي والذي هو مرتبط بالريال 

 .  السعودي

 

 
  

م0203                                 

ريال سعودي ألف عمليات المساهمين  

سنوات 2إلى  3من  أقل من سنة  سنوات 2أكثر من     اإلجمالي 

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 20,0,1 22,222 0,0,1 - اإلستحقاق

 - 0,0,1 22,222 20,0,1 

     

م0101                                  

 ألف ريال سعودي 

سنوات 5إلى  1من  أقل من سنة  سنوات 5أكثر من     اإلجمالي 

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 

 4,98١ - 4,98١ - اإلستحقاق

 - 4,98١ - 4,98١ 
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 إدارة المخاطر )تتمة(   - 13

 مخاطر اإلئتمان

ن يتتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة. إن جميع أنشطة عقود التأم

مالية المقتناة من قبل الشركة، فأن مخاطر اإلئتمان القصوى الخاصة بالشركة داخل المملكة العربية السعودية. بالنسبة لكافة فئات الموجودات ال

 للشركة تمثل القيمة الدفترية المفصح عنها في القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز المالي.
 

من  القائمة من أجل الحدتقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود لإلئتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة 

تعرض الشركة للديون المعدومة. تقوم اإلدارة بتقدير مخصص انخفاض القيمة على أساس كل حالة على حدة. باإلضافة الى تحديد المخصصات، 

ض. وتسعى القبتقوم الشركة أيضا  بتكوين مخصص إضافي للمحفظة، يتم تقدير  على أساس جماعي استنادا إلى أعمار أقساط التأمين مستحقة 

 الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق باألطراف األخرى من خالل اإلحتفاظ بودائع لدى البنوك ذات سمعة جيدة.
 

 يتم وضع إعادة التأمين مع أطراف تتمتع بتصنيف ائتماني جيد ويتم منع تركز الخطر بإتباع السياسات والحدود المقترحة لجميع االطراف من

تقوم اإلدارة بتقييم مدى الكفاءة اإلئتمانية لشركات  .مجلس االدارة. إن هذ  الحدود تخضع للفحص بشكل اعتيادي. في كل تاريخ للتقريراعضاء 

 إعادة التأمين وعلى أساسها يتم تحديث استراتيجيات التعامل مع هذ  الشركات و التأكد من البدل المناسب للخفض.
 

 لإلئتمان على عناصر قائمة المركز المالي: الجدول أدنا  يبين أقصى خطر 
 

م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي عمليات التأمين

 47,890 301,203 النقد وما في حكمه

 148,١18 03,222 ودائع ألجل

 ١8,911 22,000 اقساط تأمين مدينة، صافي

 15996 ,0,13 ذمم مدينة لمعيدي التأمين، صافي

محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقإستثمارات   32,222 11,111 

 40,147 ,1,,30 ذمم مدينة أخرى

 ١0,690 03,,11 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية

 111,,3, ١01,845 

 
م0203  م0101   

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي عمليات المساهمين

 111,١54 0,0 النقد وما في حكمه

أخرىذمم مدينة   131 185 

 4,98١ 20,0,1 إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 22,,02 116,500 
 

 مخاطر السيولة

 تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بإلتزاماتها المالية.
 

 أساس شهري، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بإلتزاماتها حال نشوئها.يتم مراقبة متطلبات السيولة على 
 

شهرا  من تاريخ التقرير، فيما عدا الوديعة النظامية،  10جميع الموجودات والمطلوبات المالية يتوقع لها أن تتحقق وتسدد، على التوالي خالل  

(، والموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، والمتوقع أن يحتفظ بها حتى تاريخ إستحقاقها كما 15والتي ليس لها محددات )أنظر إيضا  

 تم اإلشارة إليها في مخاطر سعر العمولة. جميع المطلوبات المالية ليست مرتبطة بفوائد.
 

ة اس االلتزامات التعاقدية المتوقعة المتبقية. بالنسبيلخص الجدول أدنا  تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية للشركة وذلك على أس

 لمطلوبات عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين ، تحدد تواريخ االستحقاق على أساس التوقيت الزمني المقدر لصافي التدفقات النقدية من

 و كان سيتم تقديم إشعار على الفور.المطلوبات التي تم اثباتها. يتم التعامل مع عمليات السداد التي تخضع لإلشعار كما ل
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 مخاطر السيولة )تتمة(

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 أقل من سنة

أكثر من 

 سنة

 

 المجموع

 

 أقل من سنة

 

 أكثر من سنة

 

 المجموع

ألف ريال  

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

       عمليات التأمين -الموجودات 

  47,890    -  47,890 301,203 - 301,203 النقد وما في حكمه  

  148,١18    -  148,١18 03,222 - 03,222 ودائع ألجل

  41,896    -  41,896 20,130 - 20,130 أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، بالصافي

  0١,071    -  0١,071 02,222 - 02,222 حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة 

  01,911    -  01,911 30,032 - 30,032 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير 

 المبلغ عنها
31,,11 

- 31,,11 11,780 - 11,780 

  11١,101   81,١61   ١1,661 20,122 02,031 10,1,0 االستثمارات 

  416,189  81,١61 ١04,709 1,3,302 02,031 111,030 مجموع الموجودات

 

 أقل من سنة 

أكثر من 

 سنة

 

 المجموع

 

 أقل من سنة

 

 أكثر من سنة

 

 المجموع

ألف ريال  

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

       عمليات التأمين -المطلوبات 

 1١,500 - 1١,500 33,003 - 33,003 مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين  

  45409 -  45409 0,0 - 0,0 ذمم معيدي تأمين دائنة 

  ١15١65 -  ١15١65 12,0,0 - 12,0,0 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

  07,754 -  07,754 20,,00 - 20,,00 مطالبات تحت التسوية

  101,716 -  101,716 1,,,301 - 1,,,301 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

    - -    - 1,322 - 1,322 إحتياطي عجز أقساط تأمين

  ١,196 -  ١,196 00,,3 - 00,,3 احتياطيات فنية أخرى 

 155419 - 155419 32,020 - 32,020 توزيع فائض مستحق

  0165081 -  0165081 002,312 - 002,312 مجموع المطلوبات والفائض
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 مخاطر السيولة )تتمة(

 

 

 

 

 

  

 

 

 

أقل من 

 سنة

أكثر من 

 سنة

 

 المجموع

 

 أكثر من سنة أقل من سنة

 

 المجموع

ألف ريال  

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

       عمليات المساهمين -الموجودات 

  111,١54    -  111,١54 0,0 - 0,0 النقد وما في حكمه  

 55,85١  ١0,650   0١,011 21,,332 0,222, ,0,,11 االستثمارات 

  ١7,511    ١7,511 - 13,222 13,222 - وديعة نظامية

  ١,668    ١,668 - 3,,,1 3,,,1 - عمولة مستحقة على وديعة نظامية

 018,١75  7١,801   1١4,555 323,300 301,100 10,113 مجموع الموجودات

 

 

أقل من 

 أكثر من سنة سنة

 

 المجموع

 

 أكثر من سنة أقل من سنة

 

 المجموع

ألف ريال  

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

ألف ريال 

 سعودي

       عمليات المساهمين -المطلوبات 

عائد عموالت مستحقة الدفع إلى البنك المركزي 

 السعودي    
- 1,,,3 1,,,3 ١,668 - ١,668 

 ١,668 - ١,668 3,,,1 3,,,1 - مجموع المطلوبات والفائض
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 دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين   .10

ت نتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وإعادة تجميعها للتوافق مع عرض السنة الحالية. هذ  التغييرات تم تلخصيها كما هو موضح أدنا ، كا

 بشكل أساسي للتوافق مع متطلبات البنك المركزي السعودي: 

 

   في القوائم المالية، في السابق قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية تم عرضها بشكل  0كما تم اإلفصا  في إيضا

  ة.يمنفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين والتي تم دمجها معا  لعرض قائمة المركز المالي، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقد

  أن المبلغ "المستحق إلى / من" عمليات التأمين وعمليات المساهمين التي سبق عرضها بشكل منفصل في قائمة المركز المالي، واألن يتم

 )أ(. ١1إستبعادها )اإليضا  

  ها بين عمليات المساهمين وعمليات التأمين وعرضها بشكل منفصل يتم عرض 91/11حصة فائض عمليات التأمين مقسومة بنسبة

 )ب(. ١1كمصروف في قائمة الدخل )اإليضا  
 

 30-تأثير كوفيد .11

( في المملكة العربية السعودية حيث تعمل الشركة واالضطرابات الناتجة عن األنشطة االجتماعية واالقتصادية في 19-استجابة النتشار )كوفيد

بشكل استباقي على عملياتها. على وجه الخصوص ، تراقب الشركة عن تلك األسواق على مدار العامين الماضيين ، تواصل اإلدارة تقييم آثارها 

سارية  0101أوميكرون. ال تزال اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة في أبريل  -كثب الزيادة الحالية في الحاالت بسبب انتشار متحور جديد 

لضمان صحة وسالمة موظفيها، عمالئها والمجتمع األوسع باإلضافة إلى  المفعول بما في ذلك االنشاء المستمر لفرق وعمليات إدارة األزمات ،

ي وتحديد عضمان استمرارية عملياتها. . ال تزال صحة الموظفين تشكل مجاال  رئيسي ا للتركيز مع البرامج التي يتم تنفيذها للمساعدة في زيادة الو

شكل كامل لجرعتين على األقل من اللقا  وتعمل اإلدارة على خطة لتشجيع ودعم ومراقبة صحة الموظفين. تم تطعيم غالبية موظفي الشركة ب

 .(19-الجرعات المعززة بما يتماشى مع المبادرات الحكومية المتعلقة بـ )كوفيد
 

اصة الخ تعتقد إدارة الشركة أن أي إجراءات إغالق محتملة يتم إعادة تقديمها لن تؤثر بشكل جوهري على الطلب األساسي لمنتجات التأمين

 .بالشركة والتوقعات
 

( لم يكن لها أي تأثير جوهري على النتائج المالية المعلنة للشركة للسنة المنتهية في 19-، تعتقد اإلدارة أن جائحة )كوفيدبناء  على هذ  العوامل

 .بما في ذلك األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة 0101ديسمبر  ١1
 

ي المتحور الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على دراية بأي عوامل من المتوقع تواصل الشركة مراقبة الطفرة ف

 أو بعد . 0100أن تغير تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام 
 

 أرقام المقارنة   .10

صروف م، حددت اإلدارة بعض التعديالت المطلوبة على البيانات المالية للسنة السابقة والتي تتعلق بشكل أساسي بتكرار تسجيل خالل السنة

 وفق ا لذلك. التفاصيل معروضة أدنا : تعديلهاالنظام المحاسبي و فيفائض الخسارة الناتجة عن المشكالت الفنية التي واجهتها 

 0101ديسمبر  ١1

 الرصيد قبل

 الرصيد المعدل تعديالت التعديل

 ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي ألف ريال سعودي 

 155419 061 155149 فائض توزيع مستحق 

 (465١57) 05١48 (485715) خسائر متراكمة

 45409 (05618) 751١7 أرصدة معيدي التأمين الدائنة

 (185146) 05618 (015654) خارجي –مصاريف فائض الخسارة 
 

لمركز ، ليست هناك حاجة لتقديم بيان ثالث لي في بداية الفترة السابقة. لذلكليس هناك أي تأثير على المعلومات الواردة في بيان المركز المال

 المالي.
 

ة لتتوافق مع عرض النقديباإلضافة إلى ذلك ، فقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة في بيان المركز المالي وبيان الدخل وبيان التدفقات 

 السنة الحالية.
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