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قانونیون ومراجعون محاسبون  

الدولیة كرو عضو  
 

 
 تقریر مراجعي الحسابات المستقلین

 في نیإلى السادة المساھم
 شركة الراجحي للتأمین التعاوني

 )سعودیة مساھمة(شركة 

 

 الرأي 
دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي كما في  تشتمل على) والتي "الشركة"( الراجحي للتأمین التعاونيالقوائم المالیة لشركة  راجعنالقد 

المنتھیة في ذلك للسنة قائمة التدفقات النقدیة و المساھمینقائمة التغیرات في حقوق و قائمة الدخل الشاملو الدخلوقائمة  م۲۰۲۱
 .الھامةملخص للسیاسات المحاسبیة واإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة، بما في ذلك ، التاریخ

 

دیسمبر  ۳۱الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في  جمیع الجوانببعدل، من  تظھرالمرفقة  ینا، إن القوائم المالیةأفي ر
المعتمدة في المملكة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  ،، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخم۲۰۲۱
 .للمراجعین والمحاسبینالھیئة السعودیة  المعتمدة منة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى العربی

 

 أساس الرأي 
تمت مراجعتنا وفقًا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر موضحة 

وفقًا  شركةونحن مستقلون عن ال ."مسؤولیات مراجعي الحسابات حول مراجعة القوائم المالیة" قسمالحقاً في ھذا التقریر ضمن 
 أننا ألتزمنالمتطلبات آداب وسلوك المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما 

لتوفر  ومناسبةت. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة بمسؤولیات سلوك وآداب المھنة األخرى وفقاً لتلك المتطلبا
 أساساً إلبداء رأینا.

 

 لمراجعة الرئیسیة لمور األ
مراجعتنا للقوائم المالیة  عندبالغة الھمیة األلمراجعة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا الرئیسیة ل موراأل

ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا  وقد تم تناول. م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 األمور الرئیسیة للمراجعة ما یلي:وتشمل  تلك األمور. فينقدم رأیاً منفصالً ولم ، حولھا
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الدولیة كرو عضو  
 

 (تتمة) المستقلین الحسابات مراجعي تقریر
 (تتمة) للمراجعة الرئیسیة األمور

 
 عقود التأمین بموجبعن المطالبات ات الناتجة االلتزام ییمتق

 كیفیة مراجعة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر المراجعة الرئیسي

المطالبات تحت التسویة والتي  فإن ،۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
واالحتیاطیات المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا تشمل 
 :۲۰۲۰(لایر سعودي ملیون ۱٬٤۱۷بلغت  األخرىالفنیة 
ائم للقو )۱۱( مقر اإلیضاح في كمالایر سعودي)  ملیون ۱٬۲٥٦
  .المالیة

یتضمن تقدیر مطلوبات عقود التأمین درجة كبیرة من الحكم. 
تقدیر للتكلفة النھائیة لجمیع  أفضلتستند المطلوبات إلى 

تاریخ التقریر، سواء  حتى تسویتھاالمطالبات المتكبدة ولم تتم 
تم اإلبالغ عنھا أم ال، وكذلك تتضمن تكالیف تسویة المطالبات 

 المتعلقة. 

تستخدم الشركة بصورة أساسیة خبیر اكتواري خارجي ("خبیر 
استخدام نطاق  اإلدارة") لیقدم لھا تقدیر لتلك المطلوبات. یتم

تحدید ھذه المخصصات التي تعتمد على عدد لواسع من الطرق 
من االفتراضات الظاھریة والضمنیة تتعلق بمبلغ التسویة 

 المتوقعة وانماط تسویة المطالبات. 

أن تقییم التزامات أمر رئیسي للمراجعة بسبب اعتبرنا ذلك 
 امة.عقود التأمین یتطلب استخدام االحكام والتقدیرات الھ

القوائم المالیة  في )٤و ( )۲رقم (یرجى الرجوع لإلیضاح 
طریقة التقییم المستخدمة من قبل الشركة توضح والتي 

 واالحكام والتقدیرات الھامة.

 لقد قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة:

لقد فھمنا، وقیمنا وفحصنا أنظمة الرقابة الرئیسیة حول عملیات التعامل  -
 وتكوین المخصصات.مع المطالبات 

قمنا بتقییم كفاءات وقدرات وموضوعیة خبراء اإلدارة من خالل فحص  -
 .استقاللیتھموتقییم وخبرتھم مؤھالتھم المھنیة 

إجراء اختبارات موضوعیة على المبالغ المسجلة لعینة من المطالبات  -
بما في ذلك مقارنة مبلغ المطالبات تحت : المبلغ عنھا والمدفوعة

بوثائق المصدر المناسبة لتقییم عملیة تقییم احتیاطیات  التسویة
 المطالبات القائمة.

حصول على دلیل مراجعة كاٍف لتقییم مصداقیة البیانات المستخدمة ال -
 اكتمالعلى أساس العینة  اختبرناكمدخالت إلى التقییمات اإلكتواریة، 

إلكتواري وصحة البیانات المتعلقة بالمطالبات المستخدمة من الخبیر ا
للشركة في تقدیر المطالبات المتكبدة ولم یتم اإلبالغ عنھا بمقارنتھا مع 

 .والسجالت األخرى السجالت المحاسبیة

فریقنا قبل طرق وفرضیات اإلدارة، فقد تم مساعدتنا من تقییم ولغرض  -
الداخلي من الخبراء اإلكتواریین لفھم وتقییم الممارسات اإلكتواریة 

مول بھا في الشركة. ولغرض الحصول على تأكید والمخصصات المع
على تقریر الخبیر اإلكتواري الصادر فقد قام فریقنا اإلكتواري بعمل 

 التالي:

تقییم إذا كانت المنھجیات اإلكتواریة للشركة متسقة مع الممارسات  •
مع البحث عن مبرر اإلكتواریة المقبولة عامة ومع السنة السابقة. 

 ؛لالختالفات الجوھریة فٍ كا

تقییم الفرضیات اإلكتواریة الرئیسیة بما فیھا نسب المطالبات  •
الفرضیات قمنا بتقییم والتكرار المتوقع وخطورة المطالبات. لقد 

التاریخیة مع الشركة  خبرتنابمقارنتھم مع توقعاتنا على أساس 
 ؛ والحالیة ومعرفتنا بقطاع التأمین تجاھاتواال

ً  االحتسابطرق  مالئمة مراجعة •  االفتراضاتمنھجیة وأیضا
 الرئیسیة. االفتراضاتالمستخدمة وحساسیة 

 تقییم مدى كفایة ومالئمة اإلفصاحات ذات الصلة في القوائم المالیة. -
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 (تتمة) المستقلین الحسابات مراجعي تقریر

 المعلومات األخرى 
 السنوي الشركة في تقریرالواردة تتكون المعلومات األخرى من المعلومات  ،عن المعلومات األخرى ةمسؤولھي الدارة إن اإل
 .تقریرنا ھذامن المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ و. وتقریرنا حولھابخالف القوائم المالیة  ،م۲۰۲۱لعام 

 أي شكل من أشكال التأكید أو االستنتاج حولھا.ونحن ال ولن نبدي المعلومات األخرى، یغطي إن رأینا حول القوائم المالیة ال 

فیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، فإن مسؤولیتنا تتمثل في قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله عندما تكون متاحة، وعند 
لمالیة، أو مع المعرفة التي القیام بذلك، نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم ا

 حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو تظھر بطریقة أخرى أنھا محرفة بشكل جوھري.

 مكلفین بالحوكمة.عن األمر للبالغ باإل ، نكون مطالبینوجود تحریف جوھريإذا تبین لنا  التقریر السنويعندما نقرأ 

 األخرى األمور
م، من قبل مراجعین آخرین والذین أصدروا رأیا غیر ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  تم مراجعة القوائم المالیة للشركة للسنة

 م.۲۰۲۱مارس  ۱۱معدل في تقریرھم بتاریخ 
 

 القوائم المالیة حولالحوكمة والمكلفین ب اإلدارةمسؤولیات 
في المملكة العربیة  ةوفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمد ،عادلالعن إعداد القوائم المالیة وعرضھا اإلدارة مسؤولة إن 

 شركة،اللوائح ونظام الشركات وأحكام للمراجعین والمحاسبین واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة السعودیة 
من إعداد قوائم مالیة خالیة من تحریف جوھري، سواء لتمكینھا ضروریة تراھا اإلدارة عن الرقابة الداخلیة التي  وھي المسؤولة

 غش أو خطأ.ناتج عن 

ً لمبدأ االستمراریةالعمل مقدرة الشركة على االستمرار في یم یتقعن اإلدارة مسؤولة عند إعداد القوائم المالیة، فإن   ،وفقا
، ما لم تكن ةالمحاسبفي مبدأ االستمراریة عالقة بمبدأ االستمراریة، وتطبیق المور ذات األھو مالئم، عن حسبما واإلفصاح 

 ھناك خیار مالئم بخالف ذلك. لیس ھناك نیة لتصفیة الشركة أو إیقاف عملیاتھا، أو 

 ، عن اإلشراف على عملیة إعداد التقریر المالي في الشركة.مجلس اإلدارةإن المكلفین بالحوكمة مسؤولون، بشكل خاص 
 

 القوائم المالیةمراجعة  حوللیات المراجع ومسؤ
غش أو خطأ، ناتج عن إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من تحریف جوھري فیما تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول 

التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال أنھ لیس ضماناً على إن الذي یتضمن رأینا. مراجعي الحسابات وإصدار تقریر 
تحریف عن المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ستكشف دائماً للمراجعة لمعاییر الدولیة وفقاً لأن المراجعة التي تم القیام بھا 

بشكل معقول إذا كان فردھا أو في مجموعھا، بم ،جوھري موجود. ویمكن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة
 على ھذه القوائم المالیة.بناًء یة التي یتخذھا المستخدمون دیمكن توقع أنھا ستؤثر على القرارات االقتصا

فظ مراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحاالدولیة لللمعاییر لوكجزء من المراجعة وفقاً 
 باإلضافة إلى: . تطبیق مبدأ الشك المھني خالل المراجعةعلى 

غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات  سواء كانت ناتجة عنفي القوائم المالیة التحریفات الجوھریة مخاطر یم یوتقتحدید  •
رأینا. ویعد خطر عدم إلبداء لتوفیر أساس ومالئمة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة لمواجھة مراجعة 
جوھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطؤ أو تزویر أو تحریف اكتشاف 

 الرقابة الداخلیة.إلجراءات حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز 
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية -1

تم تأسيس شركة الراجحي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية( )"الشركة"(، بموجب 

(. تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم 2008يناير  1هـ )1429جمادى اآلخرة  27( المؤرخ في 35سوم الملكي رقم )م/المر

 م(. إن عنوان المكتب الرئيسي المسجل للشركة هو كما يلي: 2009يونيو  28هـ )الموافق 1430رجب  5بتاريخ  1010270371

 

 شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 67791ص ب 

 11517الرياض 

 المملكة العربية السعودية. 

إن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات التكافل وتنفيذ األنشطة ذات العالقة بما في ذلك أنشطة إعادة التكافل / إعادة التأمين. 

 ة والحوادث. والبحري والحريق والهندسواالدخار ويشتمل نشاطها الرئيسي على التأمين المركبات والطبي والحماية 

 

)"ساما"( بصفته السلطة الرئيسية المسؤولة  السعودي هـ( منح البنك المركزي1424جمادى الثاني  2)الموافق  2003يوليو  31في 

خ ريعن تطبيق وإدارة نظام التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية الشركة ترخيصاً لمزاولة أنشطة التأمين في المملكة العربية السعودية. بتا

هـ( صدر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية )"نظام التأمين"( 1425ربيع األول  1)الموافق  2004أبريل  20

 (.32بموجب المرسوم الملكي رقم )م /

 

رعية لمراجعة واعتماد وكتعهد من الشركة بأن تلتزم في أنشطتها بأحكام الشريعة اإلسالمية منذ تأسيسها، قامت الشركة بتأسيس هيئة ش

 أنشطة ومنتجات الشركة.

 

 بيان االلتزام 

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  2021 ديسمبر 31تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللسنة المنتهية 

  .للمراجعين والمحاسبينودية ة السعالعربية السعودية وغيرها من المعايير واالصدارات الصادرة عن الهيئ



 شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( 2021 ديسمبر 31 للسنة المنتهية فى إيضاحات حول القوائم المالية
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  أسس اإلعداد - 2

 العرض والقياس أسس (أ

االستمرارية ووفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  أاد القوائم المالية على أساس مبدتم إعد

دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والمطلوبات المرتبطة بوحدات المدرجة المدرجة بالقيمة العا تواالستثمارامن خالل قائمة الدخل 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ومكافآت نهاية الخدمة المدرجة بالقيمة الحالية باستخدام طريقة وحدة ائتمان المتوقعة. ال يتم 

نيف البنود التالية بصفة عامة على أنها غير متداولة: يتم عرض قائمة المركز المالي باستخدام تصنيف متداول/ غير متداول. يتم تص

تصنيف األرصدة التالية بشكل عام على أنها غير متداولة الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ت األخرى ومخصص مكافآت نهاية الخدمة والموجودات المالية بالتكلفة المطفأة واآلالت والمعدات والوديعة النظامية والموجودا

 للموظفين والمستحقات للمساهمين. يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات األخرى بشكل عام على أنها متداولة.

 

كافل طبقاً ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية وإرشادات الهيئة الشرعية، تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات منفصلة لعمليات الت

يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات  (.27اإليضاح )وعمليات المساهمين وتعرض المعلومات المالية بناًء على ذلك 

إن أساس توزيع اإليرادات والمصاريف األخرى . والمصاريف المتعلقة بكل نشاط بوضوح في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط

 حسب ما تقرره اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة. من العمليات المشتركة هو
 

تعمل الشركة بالتوافق . وطبقا لسياسة الشركة، يتم تحميل جميع المصاريف العمومية واإلدارية لعمليات التكافل على عمليات المساهمين

فعها بالكامل بعد وقت قصير من نهاية السنة مع أحكام الشريعة اإلسالمية التي تدير عمليات التأمين التعاوني وتحسب أتعاب اإلدارة وتد

 . (19-4المالية )راجع اإليضاح 
 

تم عرض قائمة المركز المالي وقوائم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التكافل وعمليات المساهمين في االيضاح رقم 

للبنك المركزي المبادئ التوجيهية الصادرة عن الالئحة التنفيذية  ( من القوائم المالية كمعلومات مالية إضافية لاللتزام بمتطلبات27)

الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات والدخل  البنك المركزي السعودي. تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن السعودي

ئم الدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والمصاريف لعمليات التكافل وعمليات المساهمين. وبالتالي، فإن قوائم المركز المالي وقوا

المعدَّة لعمليات التكافل وعمليات المساهمين المشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاريف واألرباح أو 

 الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
 

الدولية للتقرير المالي، يتم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع تلك عند إعداد القوائم المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير 

الخاصة بعمليات المساهمين. يتم حذف األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح أو الخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء 

مين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في ظروف الدمج. إن السياسات المحاسبية المعتمدة لعمليات التأمين وعمليات المساه

 مماثلة.

 ب( السنة المالية

 ديسمبر. 31ة سنة مالية تنتهي في تتبع الشرك

 ج( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات  يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة إجراء التقديرات واألحكام التي تؤثر على

والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية وكذلك المبالغ المسجلة لإليرادات 

حداث الحالية المتوفرة لدى والمصاريف خالل السنة المالية. وبالرغم من أن هذه التقديرات واألحكام مبنية على أفضل المعلومات واأل

 اإلدارة، فإن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقديرات.

يتم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر باالعتماد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما فيها التوقعات لألحداث المستقبلية 

 والمتوقع أن تكون معقولة حسب الظروف.
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 فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم التأكد التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية على خلفية جائحة 

 قف وإظهار أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير المستقبلية.. ستستمر اإلدارة في تقييم المو19كوفيد 

"( باعتباره وباًء اعترافاً بانتشاره السريع في 19، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيد 2020مارس  11في 

جي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا االنتشار أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخلي

الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق 

لكة العربية الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في جميع أنحاء البالد. في المم

باستثناء بعض قطاعات 19السعودية، فرضت الحكومة حظر تجول على مستوى البالد لفترة معينة في محاولة لوقف انتشار كوفيد 

 .2020يونيو  21في  لفترة اإلغالق. تم رفع حظر التجواألعمال خالل 

ليم األخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واألقا 19-استجابة النتشار وباء كوفيد

حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من اضطراب في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة 

 ة لضمان:بشكل استباقي بتقييم آثارها على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائي
 

 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل -

 استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة وحمابتها والحفاظ عليها سليمة.  -
 

في مجال األعمال الطبية والمركبات كما هو موضح أدناه. كما هو الحال مع أي تقدير، فإن  19-يظهر التأثير الرئيسي لوباء كوفيد

واحتمالية الحدوث مدعومة بأحكام مهمة وتطور سريع للوضع وحاالت عدم التأكد المحيطة بمدة وشدة الوباء، وبالتالي، قد  التوقعات

تكون النتائج الفعلية مختلفة عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة هو تقديري، وسوف تستمر الشركة في 

 .المرتبط به بشكل منتظمإعادة تقييم وضعها واألثر 

 

 االحتياطيات الفنية الطبية

 بناًء على تقييم اإلدارة، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والوافدين قد ساعد

لطبية المبلغ عنها )مطالبات العالج االختيارية في الحد من أي تأثير غير مواٍت. خالل اإلغالق، شهدت الشركة انخفاًضا في المطالبات ا

 شهدت، 2020يونيو  21وغير المزمنة بشكل رئيسي( مما أدى إلى انخفاض خبرة المطالبات. ومع ذلك، بعد رفع اإلغالق منذ 

ر الزيادة في المطالبات الشركة ارتفاًعا في المطالبات تتوافق مع توقعات إدارة الشركة. تنظر إدارة الشركة على النحو الواجب في تأثي

الختبار كفاية المطلوبات. بناًء  2021ديسمبر  31في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية كما في 

عجز ي ط( كاحتيامليون لاير سعودي 21.6: 2020ديسمبر  31)مليون لاير سعودي  16على النتائج، قامت الشركة بحجز مبلغ 

  المساهمة.
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 االحتياطيات الفنية للمركبات

لجميع شركات التأمين  2020مايو  08)"التعميم"( بتاريخ  189التعميم البنك المركزي السعودي  ، أصدر19-لوباء كوفيد استجابة 

ات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع وثائق التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين أمور أخرى، أصدر التعميم تعليمات لشرك

على المركبات بالتجزئة الحالية لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع سياسات المركبات 

 بالتجزئة الجديدة المكتوبة في غضون شهر واحد من هذا التعميم. 
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 أسس اإلعداد )تتمة(    -2

 )تتمة( اطيات الفنية للمركباتاالحتي

ناقشت اإلدارة، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد 

المتوقعة  جديدة وتسجيل احتياطي عجز في األقساط بناًء على المطالبات وثيقةشهرين في وثائق التأمين الخاصة بالمركبات بمثابة 

 للفترة الممتدة لفترة شهرين. 

شهًرا كأثر لألرباح  12بالنسبة لوثائق البيع بالتجزئة الجديدة للمركبات الصادرة وفقًا للتعميم أعاله، يتم اكتساب القسط على مدى 

لم يتم اكتتاب  على أنه حيث اإلدارةاألمور المؤثرة بشكل جوهري في تقدير ل يمن قب يتعبرال ، شهًرا 14ل فترة التغطية. أي إن خال

 خالل تلك الفترة. ذات أثر جوهري أي وثائق

 

أجرت الشركة اختبار كفاية المطلوبات باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين على المستوى 

 31) 2021ديسمبر  31ليون لاير سعودي كما في م 46.4المقسم لخط أعمال المركبات وسجلت احتياطي عجز في المساهمة بمبلغ

 (مليون لاير سعودي  52.3: 2020ديسمبر 

 

 التأمين وثائقالمطلوبات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب  (1

ة للشركة. هناك التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمي وثائقإن تقدير المطلوبات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب 

 العديد من األمور االحتمالية التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير المطلوبات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات.

وقعة للمطالبات يتم إجراء التقديرات في نهاية فترة التقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة المسجلة وللتكاليف النهائية المت

المتكبدة وغير المبلغ عنها. يتم تقدير المطلوبات الخاصة بالمطالبات المسجلة غير المدفوعة باستخدام مدخالت التقييمات للقضايا 

راء الفردية المبلغة للشركة. في نهاية كل فترة تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إج

 التغييرات على المخصص.

يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ إعداد قائمة المركز المالي 

دارة في تقدير تكلفة بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ إعداد قائمة المركز المالي. إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإل

يب المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس أساليب سداد المطالبات السابقة للتنبؤ بأسال

قة بورنهوتر سداد المطالبات المستقبلية. يستخدم االكتواريون مجموعة من الطرق لتحديد هذه األحكام مثل طريقة سلم السلسلة وطري

فيرجيسون وطريقة نسبة الخسارة المتوقعة وقد استخدم االكتواري أيًضا نهج التجزئة بما في ذلك تحليل التكلفة للفرد لكل عام في مجال 

األعمال الطبية. تكمن وراء هذه الطرق عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقع وأنماط تسوية 

 طالبات.الم
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 (9قياس مخصص خسارة االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية المقيدة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (2

 

إعادة يعد قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، بخالف مساهمات التكافل وأرصدة 

 التكافل المدينة، مجاالً يتطلب استخدام نماذج معقدة وافتراضات هامة حول الظروف االقتصادية المستقبلية.

 

، 1-1-26تم توضيح تفاصيل المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة في اإليضاح 

 سية للخسارة االئتمانية المتوقعة للتغيرات في هذه العناصر.والتي تحدد أيًضا الحساسيات األسا

 هناك حاجة أيًضا إلى عدد من األحكام المهمة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة، مثل:

 االئتمان؛تحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر  (أ

 المتوقعة؛اس الخسارة االئتمانية اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقي (ب

 إنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة. (ج

 39( انخفاض قيمة المساهمات وأرصدة إعادة التكافل المدينة والمقيدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 3

. لذلك، 9-وتستبعد من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  4د التقرير المالي رقم تحتسب عقود التأمين بموجب المعيار الدولي إلعدا

. يتم تحديد مخصص انخفاض قيمة االشتراكات وأرصدة إعادة 39ال يزال يتم احتساب هذه المبالغ بموجب معيار المحاسبة الدولي 

ون قادرة على تحصيل جميع المبالغ المستحقة وفقًا للشروط التكافل المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تك

 األصلية الخاصة بـالمستحقات. تعتبر الصعوبات المالية الكبيرة للمدين، واحتمال أن يدخل المدين في اإلفالس أو إعادة التنظيم المالي،

 فضت قيمتها.والتخلف عن السداد أو تأخر سداد المدفوعات، مؤشرات على أن الذمم المدينة قد انخ

 ( القيمة العادلة لألدوات المالية4

تستند القيم العادلة لالستثمارات المصنفة كموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على األسعار المعروضة لألوراق 

مل العموالت على أساس التدفقات النقدية المخصومة المالية القابلة للتسويق أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تح

 باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.

قد تحدد الشركة القيمة العادلة لمثل هذه األوراق المالية غير المدرجة في سوق نشط باستخدام أحدث صافي موجودات مراجعة متاحة 

حكام والتقديرات بشأن كمية ونوعية مصادر التسعير المستخدمة. في حالة عدم توفر بيانات للشركة المستثمر فيها. تمارس الشركة األ

السوق، يجوز للشركة تقييم المراكز باستخدام نماذجها الخاصة، والتي تستند عادةً إلى طرق وأساليب التقييم المعترف بها عموًما 

مليون لاير  7.54 ركة باالستثمار في أسهم غير مدرجة بقيمة، قامت الش2021ديسمبر  31كمعيار في ممارسة السوق. كما في 

 .مليون لاير سعودي( 7.54 : 2020 ديسمبر 31سعودي )
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 د( موسمية العمليات

 ال توجد تغييرات موسمية قد تؤثر على عمليات التكافل للشركة.

 هـ( العملة الوظيفية وعملة العرض

عروضية للشركة هي اللاير السعودي. يتم عرض قيم المعلومات المالية باللاير السعودي مقربة إلى أقرب ألف )ألف العملة الوظيفية وال

 .لاير سعودي(، ما لم يذكر خالف ذلك

 

 المعايير والتعديالت الصادرة  - 3

اد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتفق مع تلك المتبعة في إعد

والتي تصبح سارية على الفترات المذكورة أدناه باستثناء التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي التالية  2020ديسمبر  31في 

 س لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة.. قامت اإلدارة بتقييم أن التعديالت التالية لي2021يناير  1السنوية ابتداء في أو بعد 

 

 أ. معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة للمعايير الدولية للتقرير المالي

أصبحت المعايير والتعديالت والمراجعات الجديدة التالية للمعايير الحالية، والتي أصدرها مجلس المحاسبة الدولي سارية اعتباًرا من  

 الي تم تبنيها من قبل الشركة، حسب االقتضاء:، وبالت2020يناير  1

 تعريف األعمال  - 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تعريف الجوهرية  - 8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 رير الماليالتعديالت لإلشارات إلى اإلطار المفاهيمي في معايير المعايير الدولية للتق

إصالح معيار سعر  17والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي 

 الفائدة "" 

 المعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية بعد -ب 

 فيما يلي المعايير التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية بعد: 

"اإليرادات  15"عقود التأمين". يُسمح بالتطبيق المبكر إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  4الدولي للتقرير المالي رقم المعيار 

" األدوات المالية ". تتوقع الشركة أن يكون لها تأثير جوهري 9من العقود مع العمالء" كذلك تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

س واإلفصاح عن التأمين وإعادة التأمين الذي سيؤثر على كل من قائمة الدخل قائمة المركز المالي. قررت الشركة عدم على القيا

 1بالفعل اعتباًرا من  9ومع ذلك تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  17التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

، وسوف 2023يناير  1"عقود التأمين"، على الفترة التي تبدأ في أو بعد  17ار الدولي للتقرير المالي رقم . ينطبق المعي2017يناير 

 " "عقود التأمين"  - 4يحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي 
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 )تتمة(المعايير والتعديالت الصادرة   - 3

 عقود التأمين – 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عامةنظرة 

. وهو يحدد مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل 2017مايو  18تم نشر هذا المعيار في 

 عقود التأمين. - 4تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

دة التأمين وعقود االستثمار ذات الميزات التقديرية المشاركة إعا اتفاقياتالتأمين الصادرة، وعلى جميع  وثائقينطبق المعيار الجديد على 

 التأمين: وثائقالتأمين. يتطلب هذا المعيار فصل المكونات التالية عن  وثائقبشرط أن تصدر الجهة أيًضا 

 المشتقات المضمنة، إذا كانت تلبي معايير محددة معينة؛ (1

 مكونات استثمارية مميزة و (2

 ع مميزة أو خدمات غير تأمينية.أي تعهد بنقل سل (3

والمعيار الدولي  9يجب أن يتم المحاسبة عن هذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (.15للتقرير المالي 

 قياس

ات التأمين بمواصلة استخدام السياسات ، والذي سمح لشرك4على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 نماذج القياس المختلفة التالية: 17، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي 2015المحاسبية ألغراض القياس التي كانت موجودة قبل يناير 

 يعتمد نموذج القياس العام على "اللبنات" التالية:

 التدفقات النقدية للوفاء، والتي تشمل:  (أ

 ديرات مرجحة الحتماالت التدفقات النقدية المستقبلية،تق •

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

 وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية؛ •

التأمين وسيتم االعتراف  وثائقغير المكتسب لمجموعة من هامش الخدمة التعاقدية. يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح  (ب

به ككيان يقدم الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية سالبًا عند بدايته؛ سيتم تسجيل أي مبلغ سلبي صاٍف من 

رة تقارير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية التدفقات النقدية للوفاء في البداية في الربح أو الخسارة على الفور. في نهاية كل فت

 التأمين على أنها مبلغ: وثائقلمجموعة من 

مطلوبات التغطية المتبقية، والتي تشمل التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك  •

 التاريخ؛ و

تي تقاس على أنها التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في ذلك مطلوبات المطالبات المتكبدة، وال •

 التاريخ.
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 )تتمة( المعايير والتعديالت الصادرة  - 3

 )تتمة( عقود التأمين – 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

ة المتعلقة بالخدمات المستقبلية ولكن ال يمكن أن يكون هامش الخدمة يتم الحقًا تعديل هامش الخدمة التعاقدية للتغيرات في التدفقات النقدي

ربح التعاقدية سلبي، لذلك يتم االعتراف بالتغييرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن هامش الخدمة التعاقدية المتبقية في ال

)أي معدل  بوثيقة التأمينة بمعدالت مثبتة عند االعتراف األولي على هامش الخدمة التعاقدي تكلفة التمويل أو الخسارة. تتراكم أيًضا

 الخصم المستخدم في البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة(. عالوة على ذلك، سيتم تحرير هامش الخدمة التعاقدية في

المتبقية في  لوثائق التأمينة ومدة التغطية المتوقعة الربح أو الخسارة بناًء على وحدات التغطية، مما يعكس كمية المزايا المقدم

 المجموعة.

 

ذات ميزات المشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "عقود المشاركة  وثائق التأمينيُعد نهج الرسوم المتغيرة نموذًجا إلزاميًا لقياس 

ه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا. بالنسبة لهذه في بهذت وثيقة التأمينالمباشرة"(. يتم إجراء هذا التقييم حول ما إذا 

 ، باإلضافة إلى التعديل بموجب نموذج القياس العام، يتم أيًضا تعديل هامش الخدمة التعاقدية من أجل:الوثائق

 التغييرات في حصة المنشأة من القيمة العادلة للعناصر األساسية، (1

 ي القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسية.التغييرات في تأثير ف (2

باإلضافة إلى ذلك، يُسمح بنهج تخصيص قسط مبسط لقياس المسؤولية عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف جوهريًا عن 

المجموعة سنة واحدة أو أقل. مع نهج تخصيص قسط التأمين، تتوافق  في وثيقة تأميننموذج القياس العام أو إذا كانت فترة التغطية لكل 

التأمين. يضل نموذج  القتناء وثيقةالتدفقات النقدية  ناقًصاالمسؤولية عن التغطية المتبقية مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي 

، ال يُطلب من المنشأة ضبط التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة القياس العام ساريًا في قياس المسؤولية عن المطالبات المتكبدة. ومع ذلك

د الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع هذه التدفقات النقدية / استالمها في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكب

فقط؛ حيث إن الشريعة اإلسالمية ال تقر مبدأ المعاوضة على علما بأن استعمال القيمة الزمنية للنقود هنا ألغراض القياس  المطالبات.

 الزمن على نحو مستقل.

 تاريخ النفاذ

وتلقى تعليقات  2019خالل يونيو  17أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة مسودة تعديالت التعرض للمعيار الدولي للتقرير المالي 

لية للمحاسبة في الوقت الحالي بإعادة مناقشة القضايا التي أثارها أصحاب من مختلف أصحاب المصلحة. يقوم مجلس المعايير الدو

، سوف يتبع مجلس معايير المحاسبة الدولية إجراءاته 17المصلحة. بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقرير المالي 

في  9وتأجيل إعفاء المعيار الدولي للتقرير المالي  17ر المالي القانونية المعتادة لوضع المعايير. تاريخ نفاذ المعيار الدولي للتقري

. بموجب مسودة التعرض الحالية، يُقترح تعديل تاريخ نفاذ المعيار 2021يناير  1، حاليًا هو 4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي 2023يناير  1إلى فترات اإلبالغ التي تبدأ في أو بعد  17الدولي للتقرير المالي 

ة تطبيق األدوات المالية. تعتزم الشرك - 9اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي  - 15للتقرير المالي 

 المعيار في تاريخ نفاذه.

 التحول

التأمين غير عملي، عندئذ  وثائقك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من من المطلوب أن يتم التطبيق بأثر رجعي. ومع ذل

 يكون على المنشأة أن تختار إما نهج التعديل بأثر رجعي أو نهج القيمة العادلة.

 العرض واالفصاح
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 ت على العرض واإلفصاحات.التأمين مع تعدياللوثائق تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير السياسات المحاسبية 

 )تتمة(المعايير والتعديالت الصادرة   - 3

 التأثير

عبر البيانات واألنظمة والعمليات واألفراد. تقوم الشركة حاليًا بتقييم  17التشغيلية الذي ركز على تأثير المعيار الدولي للتقرير المالي 

كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يتم تقييم األثر المالي لتبني المعيار وتنفيذه.  17تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 بالكامل من قبل الشركة. أجرت الشركة تحليل الفجوة وفيما يلي المجاالت الرئيسية للفجوات التي تم تحديدها:
 

 ملخص التأثير منطقة التأثير

 أثير المالي ما زالت الشركة تعمل على تقييم الت التأثير المالي

 

سيكون هناك حاجة لتطوير مخطط حسابات جديد لنهج تخصيص القسط ولـنموذج   تأثير البيانات / نظم تقنية المعلومات

 ونهج الرسوم المتغيرةالقياس العام 

  سيكون هناك حاجة البيانات االكتوارية والمحاسبية على مستوى أكثر دقة 

  تكلفة وتتبعها لحساب تراكم  ثائق التأمينمن وسيلزم تخزين معدالت الخصم لمجموعة

 ضمن نموذج القياس العام التمويل

  حساب تعديل المخاطر المضمنة في النظام االكتواري. يتم الحصول على أرقام فاصل

 الثقة لتعديل المخاطر

  تحديد المدخالت الرئيسية الختبار العقود غير المربحة وكذلك تحديد "الحقائق

 تخصيص القسط والظروف" لعقود نهج 

  احتساب وتتبع هامش الخدمة التعاقدية 

 احتساب فترة تغطية المخاطر المرتبطة بعقد إعادة التأمين 

  

يجب وضع العمليات المالية واالكتوارية واالكتتاب وتقنية المعلومات بما يتناسب مع   تأثير العملية

ة جديدة من الضوابط جنبًا إلى جنب مع مجموع 17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 وإطار الحوكمة

  عمليات التسوية الجديدة التي سيتم وضعها بين مصادر البيانات المحاسبية واالكتوارية

 واالكتتاب

 وضع سياسات محاسبية جديدة مناسبة لكل نموذج قياس والقرارات الفنية لكل مجال 

   ادة التأمين إعاتفاقيات التأمين و بوثائقمراقبة الشروط واألحكام المتعلقة 

  تكاليف اكتساب عملية تخصيص المصروف الجديد وتكاليف تسوية المطالبات وتكاليف

 .وثيقة التأميناالكتتاب التي سيتم وضعها لتحديد الربحية على مستوى 

   وثيقة التأمينلالعتراف، يجب مقارنة إيصاالت األقساط المسبقة بتاريخ استالم  

  قساط التأمين على مستوى الوثيقة يجب تتبع اإليصاالت النقدية أل 

  يجب وضع نظام لتتبع فترة التغطية للمنتجات المستقبلية 

 التأثير على ترتيبات

 إعادة التأمين 

  مطلوب اإلبالغ عن مطلوبات / موجودات عقود التأمين لإلبالغ عن إجمالي إعادة

 التأمين ويجب اإلبالغ عن أصل / التزام إعادة تأمين منفصل 

 بالغ عن التدفقات النقدية )بعد احتساب أي خسارة ائتمانية متوقعة( باإلجمالي يجب اإل

 )قبل إعادة التأمين( وغير مخصومة 

 دمراجعة بنود اإللغاء لتقييم التأثير على نماذج القياس ذات الصلة بهذه العقو 

 التأثير على السياسات

 وأطر الرقابة 

 17ولي للتقرير المالي رقم يجب إنشاء لجنة توجيهية جديدة للمعيار الد  

 وضع خطة مشروع للتصميم والتنفيذ على مستوى األنشطة 
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 بدأت الشركة بعملية التنفيذ وأنشأت الشركة لجنة خاصة للتنفيذ. 

 السياسات المحاسبية الهامة  -4

 لك.إن السياسات المحاسبية الهامة هي كما يلي، تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت حيث يرد خالف ذ

 التكافل عقود 4-1

إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة )شركة التأمين( بصفتها مديرة لصندوق المشتركين نقل مخاطر تكافل 

من طرف آخر )حملة وثائق التكافل( الى صندوق المشتركين وذلك بالموافقة على تغطية حملة وثائق التكافل منه في حالة  جوهرية

حادث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحادث المؤمن عليه( يؤثر بصورة سلبية على أي من حملة وثائق التكافل. وكتوجيه عام  وقوع

 تحدد الشركة مخاطر التكافل الجوهرية كاحتمال إلزامها دفع مزايا التكافل عند وقوع حدث معين.

فترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التكافل بشكل كبير خالل تكافل"، فإنه يبقى كذلك طوال ال وثيقةكـ " الوثيقةوحال تصنيف 

 الفترة ما لم يتم استنفاد أو إنهاء كافة الحقوق وااللتزامات.

 وما يعادله النقد 4-2

 يتكون النقد وما يماثله من األرصدة لدى البنوك وودائع المرابحة باستحقاقها األصلي ثالثة شهور أو أقل من تاريخ االقتناء.

 مدينةوأرصدة معيدي تكافل / معيدي التأمين ال مساهمات 4-3

أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم تسجيل  ناقًصاالتأمين،  وثائقتم إدراج المساهمات المدينة في إجمالي المساهمات المكتتبة المدينة من ي

ف المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المدين. تتم مراجعة المساهمات وأرصدة إعادة التكافل المدينة عند استحقاقها وقياسها عند االعترا

ترداد، القيمة الدفترية للذمم المدينة لتحديد انخفاض القيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالس

ينين عندما ال تسيطر الشركة على الحقوق التعاقدية التي يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل. يتم إلغاء تحقق أرصدة المد

تشكل الرصيد المستحق، وهو ما يحدث عادة عندما يتم بيع الرصيد المدين، أو يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المنسوبة إلى الرصيد 

 "عقود التأمين". 4ي للتقرير المالي رقم ضمن نطاق المعيار الدول 6إلى طرف ثالث مستقل. تقع الذمم المدينة الموضحة في اإليضاح 

 التكافل / إعادة التأمين إعادة 4-4

الخسائر  مشاركة المعيد للشركة في تحملالتي تبرمها الشركة التي يتم بموجبها  االتفاقياتإعادة التكافل / إعادة التأمين هي  اتفاقياتإن 

 التكافل الصادرة. وثائقالناجمة عن 

إعادة التكافل كموجودات إعادة تكافل / إعادة التأمين. تتكون هذه الموجودات من  اتفاقياتطية المستحقة بموجب يتم إثبات منافع التغ

معيدي  /من سداد المطالبات والذمم المدينة األخرى مثل عموالت األرباح وحصة معيدي التكافل  معيدي التأمين /حصة معيدي التكافل 

التي تعتمد على المطالبات المتوقعة والمزايا الناتجة بموجب عقود إعادة التكافل / إعادة التأمين ذات من المطالبات قيد التسوية  التأمين

 العالقة.

د يتم إثبات المبالغ القابلة لالسترداد من أو المستحقة إلى شركات إعادة التكافل / إعادة التأمين بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقو

 إعادة التكافل / إعادة التأمين. اتفاقياتشروط كل عقد من التكافل المعنية وطبقاً ل

مة، في حالة زيادة القيمة الدفترية لموجودات إعادة التكافل / إعادة التأمين عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل منخفض القي

تحصيلها في قائمة الدخل. وعند إلغاء أصل ما من ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. يتم إثبات مخصص للديون المشكوك في 

 إعادة التكافل / إعادة التأمين، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومبلغ المقابل المستلم والمدين في قائمة الدخل.

 

 وثائق.التزاماتها تجاه حاملي الإن ترتيبات إعادة التكافل / إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -4

 الدفع اقتناء وثائق مؤجلة تكاليف 4-5

 وثائقالتكافل ويتم إطفاؤها على مدى فترات  وثائقيتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل مباشر باقتناء أو بتجديد 

كتسبة. ويتم إثبات جميع تكاليف االقتناء األخرى كمصاريف عند تكبدها. ويتم التكافل التي ترتبط بها، على غرار اشتراكات التكافل الم

 تسجيل اإلطفاء في "تكاليف اقتناء الوثائق" بقائمة الدخل. يتم إثبات كافة التكاليف غير المباشرة كمصروف عند تكبدها.
 

لمنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها ذلك األصل يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستنفاد ا

 وذلك بتغيير فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.
 

يتم إجراء تقييم لوثائق التكافل في تاريخ كل تقرير أو بشكل متكرر إذا كانت الظروف التي تتطلب التقييم موجودة. إذا لم تتحقق 

لمتعلقة بالربحية المستقبلية لهذه الوثائق، يمكن تسريع إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك أيًضا شطبها في قائمة الدخل. االفتراضات ا

 يتم أيًضا النظر في تكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة في اختبار كفاية المطلوبات في تاريخ كل تقرير.
 

 والمطلوبات المالية الموجودات 4-6

 طرق القياس

معّدل الربح الفعلي هو المعّدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية المستقبلية أو المقبوضات المتوقعة على مدى العمر المتوقع إن 

للموجودات أو المطلوبات المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية )أي تكلفتها المطفأة قبل أي مخصص انخفاض في 

لمطفأة للمطلوبات المالية. ال تأخذ عملية االحتساب في االعتبار خسائر االئتمان المتوقعة وتشمل تكاليف المعاملة أو القيمة( أو التكلفة ا

المساهمات أو الخصومات واألتعاب والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تعتبر جزءا ال يتجزأ من معّدل الربح الفعلي مثل أتعاب 

 التأسيس.

 إيرادات األرباح

اإلثبات بإيرادات األرباح باستخدام معّدل الربح الفعلي إلى إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي فيما عدا الموجودات المالية التي  يتم

أصبحت في وقت الحق منخفضة بالقيمة االئتمانية. بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت في وقت الحق منخفضة بالقيمة االئتمانية، 

ات بإيرادات األرباح بتطبيق معّدل الربح الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا تحسنت مخاطر االئتمان على األداة يتم اإلثب

بحيث لم يعد األصل المالي منخفض بالقيمة االئتمانية، يتم اإلثبات بإيرادات  الالحقة المالية ذات االنخفاض االئتماني في فترات التقارير

 بيق معّدل الربح الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي.األرباح بتط

 اإلثبات األولي والقياس

ً المدفوعات الرئيسية،  إن التكلفة المطفأة لألصل المالي هي المبلغ الذي يتم فيه قياس الموجودات المالية عند اإلثبات األولي ناقصا

الربح الفعلي ألي فرق بين المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق المعّدل ألي مخصص باإلضافة إلى اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة 

خسارة. من ناحية أخرى، فإن إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي هي التكلفة المطفأة لألصل المالي قبل تعديلها بأي مخصص 

 خسارة.

محدد  تاريخفي  تزبدجودات المالية التي تنشأ أو تستحوذ عليها للمو التعاقديةما إذا کانت الشروط  تحديدتمارس الشرکة الحكم في 

األرباح من المبلغ األصلي القائم وبالتالي يمكن أن تكون مؤهلة لقياس  وإيراداتللتدفقات النقدية والتي تكون فقط مدفوعة ألصل المبلغ 

 التعاقدية، بما في ذلك شروط الدفع المسبقة أو المخصصات التكلفة المطفأة. عند إجراء التقييم، تأخذ الشركة في االعتبار جميع الشروط

 لتمديد فترة استحقاق الموجودات، والشروط التي تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية وبالتحديد إذا كانت الشروط التعاقدية تتضمن الرفع

 المالي.
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -4

 )تتمة( يةوالمطلوبات المال الموجودات 4-6

 والقياس الالحق للموجودات المالية التصنيف 4-6-1

 تصنف الشركة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:

 القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (أ

 القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر (ب

 مقتناة بالتكلفة المطفأة (ج

 قيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.يصنف االستثمار في صناديق استثمارية بال

 يصنف االستثمار في األسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر؛ أو

يصنف االستثمار في الصكوك وودائع ألجل والرصدة لدى البنوك والودائع النظامية واالشتراكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة 

 كمقتناة بالتكلفة المطفأة.

 يتم تصنيف أدوات دين مصنفة من قبل الشركة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.لم 

 فيما يلي ملخص لمتطلبات تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية:

 أدوات الدين

 يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على 

 دارة الموجودات الماليةنموذج عمل الشركة إل (1)

 خصائص التدفقات النقدية للموجودات المالية (2)

 نموذج األعمال

يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة الشركة للموجودات من أجل توليد التدفقات النقدية. أي ما إذا كان هدف الشركة هو فقط تحصيل 

نقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة عن بيع الموجودات. في حالة التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل التدفقات ال

عدم تطبيق أي من هذين البندين )على سبيل المثال، يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة(، يتم تصنيف الموجودات 

 ل قائمة الدخل.المالية كجزء من نماذج األعمال األخرى ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خال
 

تتضمن العوامل التي تأخذها الشركة في االعتبار في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات وجود خبرة سابقة في كيفية جمع 

تعويض  التدفقات النقدية لهذه الموجودات وكيفية تقييم أداء األصل واإلبالغ عنه إلى اإلدارة العليا وكيفية تقييم وإدارة المخاطر وكيفية

المديرين. على سبيل المثال، إن محفظة السيولة للموجودات، والتي تحتفظ بها الشركة كجزء من إدارة السيولة، ويتم تصنيفها عموماً 

ضمن نموذج األعمال المقتناة للتحصيل والبيع. إن األوراق المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة يتم االحتفاظ بها بشكل رئيسي لغرض 

لى المدى القريب أو جزء من محفظة األدوات المالية التي تدار معا والتي يوجد بها دليل على دليل فعلي حديث لالستحواذ على البيع ع

األرباح على المدى القصير. يتم تصنيف هذه األوراق المالية في نماذج األعمال األخرى ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 الدخل.
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 )تتمة( اسات المحاسبية الهامةالسي  -4

 (تتمة) أدوات الدين

 مدفوعات أصل الدين والربح فقط

ة عندما يحتفظ نموذج األعمال بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، تقوم الشرك

تمثل فقط أصل الدين والربح. عند إجراء هذا التقييم، تدرس الشركة فيما إذا كانت بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألدوات المالية 

ن التدفقات النقدية التعاقدية متماشية مع اتفاقية التمويل، أي أن األرباح تتضمن فقط )المبلغ( للقيمة الزمنية للموارد ومخاطر االئتما

عندما تُدخل الشروط التعاقدية التعرض  األساسي.ى مع ترتيب التمويل ومخاطر التمويل األساسية األخرى وهامش الربح الذي يتماش

إلى مخاطر أو تقلبات ال تتفق مع ترتيب التمويل األساسية، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل 

 قائمة الدخل.

 :إلى واحدة من ثالث فئات قياسبناًء على هذه العوامل، تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين 

  التكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل التدفقات النقدية فقط

ل القيمة المدفوعات األصلية واألرباح والتي ال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، بالتكلفة المطفأة. يتم تعدي

-28الدفترية لهذه الموجودات من خالل أي مخصص لخسائر االئتمان المتوقع يتم تسجيله وقياسه كما هو موضح في إيضاح 

 . يتم إدراج ايراد األرباح من هذه الموجودات المالية في )دخل العموالت الخاصة( باستخدام طريقة معّدل الربح الفعلي.1-1

 

 خل الشامل اآلخر: الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع القيمة العادلة من خالل الد

الموجودات حيث تمثل التدفقات النقدية للموجودات فقط المدفوعات األصلية واألرباح والتي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من 

الل الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراج حركة القيمة الدفترية من خالل الدخل خالل قائمة الدخل، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خ

الشامل اآلخر باستثناء إثبات أرباح أو خسائر انخفاض القيمة ودخل العموالت الخاصة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية 

ت األصل المالي، يتم إعادة تصنيف األرباح أو من التكلفة المطفأة لألداة والتي يتم إدراجها في قائمة الدخل. عند إلغاء إثبا

الخسائر المتراكمة المدرجة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى قائمة الدخل. يتم إدراج دخل األرباح من هذه 

 الموجودات المالية في )دخل العموالت الخاصة( باستخدام طريقة معّدل الربح الفعلي.

 

 

 ن خالل قائمة الدخل: يتم قياس الموجودات التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل القيمة العادلة م

الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار في أداة الدين الذي يتم قياسه 

 قائمة الدخل في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ فيها. الحقاً بالقيمة العادلة من خالل

 

تقوم الشركة بإعادة تصنيف استثمارات الدين فقط عندما يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات. يتم إعادة التصنيف من بداية 

ررة جدا ولم تحدث أي تغييرات خالل السنة الفترة المالية األولى التي تلي التغيير. ومن المتوقع أن تكون هذه التغييرات غير متك

 .2020الحالية 

 أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر المّصدر. أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي 

 مثلة أدوات حقوق الملكية األسهم العادية األساسية.بالدفع، وأن تلك األدلة هي حصة متبقية في صافي أصول المّصدر. تتضمن أ
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -4

 (تتمة)أدوات حقوق الملكية

تقوم الشركة بعد ذلك بتصنيف جميع االستثمارات في األسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، إالّ إذا اختارت إدارة الشركة عند 

حديد استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بصورة غير قابلة لإللغاء. تتمثل سياسة اإلثبات المبدئي بت

الشركة في تحديد االستثمارات في األسهم على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بتلك 

، يتم إثبات أرباح وخسائر القيمة العادلة في الدخل رهذا االختياغير توليد عوائد استثمارية. عند استخدام االستثمارات ألغراض أخرى 

ً إلى قائمة الدخل، بما في ذلك عند االستبعاد. ال يتم إدراج  في القيمة  ضخسائر االنخفاالشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقا

شكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. إن توزيعات األرباح عندما تمثل عائدا ب القيمة(خسائر االنخفاض في  )وعكس

 عندما ينشأ حق الشركة في استالم الدفعات. أرباح(توزيعات  )إيراداتعلى هذه االستثمارات يتم االعتراف بها في قائمة الدخل كـ 

 

ملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل في )المحققة وغير المحققة( في يتم إدراج األرباح والخسائر من االستثمارات في حقوق ال

 .صافي الزيادة في صافي األرباح من االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة بشكل الزامي من خالل قائمة الدخل

 قيمة الموجودات المالية انخفاض 4-6-2

نموذج الخسارة االئتمانية المتوقع  9المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية، يتطلب

. تقوم الشركة بتطبيق خسائر االئتمان المتوقعة على 39مقابل نموذج الخسارة االئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

التأمين  لوثائقكات وأرصدة إعادة التكافل المدينة كحقوق والتزامات وفقاً موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بخالف االشترا

حيث يقوم حامل الوثيقة بتحويل تأمين جوهري للطرف المؤمن ) صندوق  4التي يتم قيدها بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

اآلخر والتي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  المشتركين( غير المخاطر المالية والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

لالنخفاض في القيمة. تقوم الشركة بإدراج مخصص خسارة لهذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويعكس قياس خسائر االئتمان  9

 المتوقعة ما يلي:

 المحتملة. مبلغ غير مرجح االحتمال الذي يتم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج 

 القيمة الزمنية للموارد؛ و 

  عن األحداث السابقة والظروف الحالية  التقرير تاريخمعلومات معقولة وقابلة للدعم متاحة بدون تكلفة أو جهد غير مبرر في

 .المستقبلية االقتصاديةوالتنبؤات بالظروف 

 االئتمان المتوقعة. المزيد من التفاصيل حول كيفية قياس مخصص خسائر 1-1- 28يقدم اإليضاح 

 

تقوم الشركة، في تاريخ كل تقرير، بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أحد الموجودات المالية المدرجة بموجب معيار 

 أو مجموعة من هذه الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها. وقد تشمل أدلة انخفاض القيمة ؛ صعوبة مالية كبيرة 39المحاسبة الدولي 

للمصدر أو المدين، خرق العقد، مثل التخلف عن السداد أو تأخر سداد المدفوعات، يصبح من المحتمل أن يدخل المصدر أو المدين في 

حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى أو غياب سوق نشط لتلك الموجودات المالية بسبب صعوبات مالية أو بيانات قابلة للمالحظة 

ض ملموس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من الموجودات المالية منذ االعتراف المبدئي تشير إلى وجود انخفا

 بتلك الموجودات، على الرغم من أنه ال يمكن تحديد االنخفاض بعد مع الموجودات المالية الفردية في الشركة، بما في ذلك:

 أو الشركة؛نين في تغييرات سلبية في حالة الدفع للمصدرين أو المدي 

  الموجودات.الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد المصدرين الذين يرتبطون بالتعثر من 

في حالة وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة الموجودات المالية أو انخفاض القيمة للموجودات المدرجة بالتكلفة 

 لتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة التي يتم خصمها بسعر العمولة الفعلي األصلي.المطفأة، فإن انخفاض القيمة يعتمد على ا
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 إثبات الموجودات المالية إلغاء 4-6-3

ات أو عندما يتم تحويلها، يتم إلغاء الموجودات المالية أو جزء منها عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية المستلمة من الموجود

( ال تقوم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكية 2( أن تقوم الشركة بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية أو )1وإما )

 وال االحتفاظ بالسيطرة.

لموجودات ولكنها تتحمل التزام تعاقدي بدفع تدخل الشركة في معامالت عندما تحتفظ بالحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية المستلمة من ا

 تلك التدفقات النقدية إلى شركات أخرى وتحويل كافة المخاطر والمنافع بشكل جوهري.

عند التوقف عن إثبات الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومجموع المبالغ 

 لمدينة في قائمة الدخل.المستلمة والذمم ا

 والقياس الالحق للمطلوبات المالية التصنيف 4-6-4

بالتكلفة المطفأة، باستثناء المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل: يتم  وقياسها الحقايتم تصنيف المطلوبات المالية 

عادلة من خالل قائمة الدخل عند اإلثبات المبدئي. يتم عرض األرباح أو تطبيق هذا التصنيف على المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة ال

الخسائر من المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بشكل جزئي في الدخل الشامل اآلخر )مبلغ التغير 

ئتمان لهذا االلتزام، والتي يتم تحديده كمبلغ ال يعود إلى التغيرات في القيمة العادلة لاللتزام المالي المنسوب إلى التغيرات في مخاطر اال

في ظروف السوق التي تؤدي إلى مخاطر السوق( في قائمة الدخل بشكل جزئي )المبلغ المتبقي للتغير في القيمة العادلة لاللتزام المالي(. 

وفي هذه الحالة يتم أيضاً عرض المكاسب والخسائر هذا ما لم يكن من شأن هذا العرض أن يحدث أو يوسع، عدم تطابق محاسبي، 

 المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات في قائمة الدخل.

 

التأمين على الحماية واالدخار التي  بوثائقلدى الشركة مطلوبات مرتبطة بالوحدة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. يتعلق ذلك 

حياة اإلنسان مثل الوفاة على مدى فترة زمنية طويلة. يتم إدراج أقساط التأمين مباشرة كالتزامات. ترتبط هذه ل المخاطر المهددةتؤمن 

 العقود تعاقديًا بالقيمة العادلة لالستثمارات ضمن االستثمارات المرتبطة بوحدة حاملي الوثائق. يتم زيادة / إنقاص هذه االلتزامات عن

ت االستثمارية كما في حالة العقود المرتبطة بالوحدة وتخفيضها حسب رسوم حامل الوثيقة واالسترداد طريق التغير في أسعار الوحدا

واالستحقاق. يتم تحديد المطلوبات المرتبطة بالوحدة كقيمة للوحدات التي يتم تخصيصها في تاريخ التقييم. تم وضع مخصصات فنية 

الحياة. يتم احتساب هذه المخصصات اإلضافية باستخدام التقنيات االكتوارية وهي  إضافية لقيمة المخاطر المتعلقة بعقود التأمين على

 غير جوهرية وليست جزًءا كبيًرا من إجمالي المطلوبات المرتبطة بالوحدات.

 إثبات المطلوبات المالية إلغاء 4-6-5

 المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته(. يتم إلغاء إثبات المطلوبات المالية عند إطفاؤها )أي عندما يتم الوفاء بااللتزام

 المقاصة 4-7

تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدرج الصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما 

دات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يكون لدى الشركة النية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجو

عمليات المساهمين إال إذا كان ذلك مطلوباً أو  -عمليات التكافل أو قائمة الدخل  -يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل 

 للشركة.مسموحاً به من قبل معايير المحاسبة وتفسيراتها أو تم اإلفصاح عنها بصورة خاصة في السياسات المحاسبية 
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 ومعدات ممتلكات 4-8

تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة واالنخفاض المتراكم، إن وجد. تتضمن التكلفة 

ينات المصاريف التي تعود مباشرة إلى اقتناء الموجودات. يتم تحميل مصاريف اإلصالح والصيانة إلى قائمة الدخل. يتم رسملة التحس

التي تزيد من القيمة األصل أو عمره جوهرياً. ال يتم استهالك األراضي. يحمل االستهالك على قائمة الدخل على أساس طريقة القسط 

 الثابت على مدى االعمار اإلنتاجية المقدرة لها كما يلي:
 

 السنوات 

 5 مكتب ومعدات كهربائية

 7 - 6 أثاث وتركيبات

 5 سيارات

 5 - 3 الحاسب اآللي أجهزة وبرامج
 

تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد بند من الممتلكات والمعدات )يحسب كفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد والقيمة 

 الدفترية للبند( وتقيد في قائمة الدخل.

لي عند االستبعاد أو عندما ال يتوقع منفعة اقتصادية يتم إلغاء اإلثبات لبند ما من الممتلكات والمعدات وأي جزء هام سبق إثباته بشكل أو

خسائر الناتجة عن إلغاء اإلثبات لألصل )يحسب كفرق بين صافي  مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي أرباح أو

 ألصل.المتحصالت من االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( وتقيد في قائمة الدخل عندما يتم إلغاء اإلثبات ل

والمعدات فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغير في الظروف إلى أن القيمة  تللممتلكايتم مراجعة القيم الدفترية 

 الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. وعند وجود هذه المؤشرات وعندما تتجاوز القيمة الدفترية القيمة القابلة لالسترداد يتم خفض

 قيمة الموجودات لقيمتها القابلة لالسترداد.

والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها للمستقبل إذا  تللممتلكابتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك 

 كان ذلك مالئماً.

 النظامية الوديعة 4-9

٪ من رأس مال 10)ساما( يتوجب على الشركة إيداع السعودي ن البنك المركزي طبقاً الالئحة التنفيذية ألنظمة التأمين الصادرة ع

البنك المركزي . ال يمكن سحب الوديعة النظامية إال بعد موافقة البنك المركزي السعوديالشركة في حساب في بنك يتم اختياره من قبل 

 فأة.. يتم تصنيف الوديعة النظامية كأصل مالي وتقيد بالتكلفة المطالسعودي

 المطالبات 4-10

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى حاملي الوثائق واألطراف األخرى، ومن مصاريف تسوية الخسارة المتعلقة بها، ناقصاً 

 األخرى، وتحمل على قائمة الدخل في الفترة التي يتم فيها تكبدها. واالسترداداتالخردة 

ى إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي إلى يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية عل

جانب تكلفة معالجة المطالبات، سواء تم التبليغ عنها أم ال. يتم تحميل مخصصات مقابل المطالبات المبلّغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ 

ل مخصص وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حاله عل ى حده. كما يحمَّ

 سداد المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي. ان المطلوبات النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي

 تم تجنيبه.

لة في السنة الالحقة في قائمة الدخل.يدرج أي فرق بين المخصصات بتاريخ قائمة ال  مركز المالي والسداد والمخصصات المحمَّ

ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة 

 المركز المالي.

 ندما بتم إثبات إجمالي مطالبات التكافل طبقاً لمدة العقد ذات الصلة.يتم إثبات مطالبات إعادة التكافل / إعادة التأمين ع
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 الخردة والتعويض 4-11

تسمح بعض عقود التكافل للشركة ببيع األصول )التي عادة ما تكون متضررة( المكتسبة في تسوية المطالبة )على سبيل المثال، 

 .التعويض(لشركة أيًضا حق متابعة األطراف الثالثة لدفع بعض أو كل التكاليف )على سبيل المثال، قد يكون ل الخردة(.

يمثل المخصص المبلغ الذي يمكن استعادته  كمخصص في قياس مطلوبات المطالبات تحت التسوية. قيمة الخردة استردادتدرج تقديرات 

 بشكل معقول من استبعاد األصل.

 ة بموجب حق الرجوع بدائل في قياس التزامات المطالبات تحت التسوية.تعتبر المبالغ المسترد

 يمثل المخصص تقييم للمبلغ الذي يمكن استرداده من الطرف الثالث. 

 كفاية المطلوبات اختبار 4-12

يف االكتتاب المؤجلة تقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، بإجراء اختبار للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين ناقصاً تكال

خدم المتعلقة بها باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود إعادة التكافل. عند القيام بهذا االختبارات، تست

ى قائمة الدخل أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات ومصروف اإلدارة. يُحمل إي نقص مباشرة عل

عمليات التكافل بشكل أولي بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة وبالتالي يتم تكوين مخصص الخسائر الناتجة عن اختبار كفاية  –

 المطلوبات ضمن احتياطيات نقص المساهمات.

 نهاية الخدمة للموظفين مكافآت 4-13

مة العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم قيد االستحقاقات تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناء على أنظ

حدة بالقيمة الحالية للمدفوعات المستقبلية المتوقعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الموظفين حتى نهاية فترة التقرير باستخدام طريقة و

لمستقبلية المتوقعة والخبرة المتعلقة بترك الموظفين ألعمالهم وفترات االئتمان المتوقعة. يؤخذ في االعتبار مستويات األجور والرواتب ا

الخدمة. يتم خصم الدفعات المستقبلية المتوقعة باستخدام العوائد السوقية في نهاية فترة التقرير لسندات الشركات عالية الجودة بشروط 

بلية المتوقعة. يتم صرف التزامات مدفوعات المنافع عند وعمالت تتطابق، بأكبر قدر ممكن، مع التدفقات النقدية الصادرة المستق

( نتيجة لتعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية وذلك ضمن االكتواريةاستحقاقها. ويتم إثبات إعادة القياس )المكاسب/ 

 الدخل الشامل اآلخر. 

 وضرائب الدخل الزكاة 4-14

يئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في تخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة اله

ً لألسس المنصوص عليها في األنظمة الزكوية. تحتسب ضريبة الدخل على حصة المساهمين  حقوق الملكية أو صافي الدخل وفقا

 لى أساس ربع سنوي. األجانب في صافي دخل السنة المعدل. تستحق الزكاة وضريبة الدخل ع

 

 للبنك المركزي السعوديمستحقة  مبالغ 4-15

 . تتحمل الشركة هذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة.البنك المركزي السعودييمثل ذلك إيرادات مستحقة عن الوديعة النظامية وضرائب 

 عمليات التكافل المستحق فائض 4-16

من الفائض السنوي من عمليات  %10 فإن الشركة تقوم بتوزيع ،(ساما)كزي السعودي البنك المروفقًا للوائح التنفيذية الصادرة عن 

المتبقية لضوابط احتساب أتعاب اإلدارة عن إدارة عمليات التكافل وأتعاب اإلدارة  %90يتقيد اكتسابها لـالتأمين على حاملي الوثائق، و

 .19-4قم المتعلقة بعمليات المساهمين وفقاً لما هو مبين في اإليضاح ر
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 النظامي االحتياطي 4-17

٪ من صافي الدخل من عمليات المساهمين لكل سنة إلى االحتياطي 20وفقا للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تخصيص 

 ر قابل للتوزيع.النظامي حتى يتم تكوين احتياطي يساوي رأس المال المصدر. إن االحتياطي النظامي غي

 اإليرادات إثبات 4-18

ترحل المساهمات والعموالت إلى الدخل على أساس نسبي على مدى فترات الوثائق التي تخصها. إن الجزء الذي سيتم اكتسابه سيتم 

 إدراجه كمساهمات وعموالت غير مكتسبة، على التوالي، ويتم تأجيله استناداً إلى الطرق التالية:

 مساهمات ودخل العموالتال إثبات 4-18-1

يتم تسجيل األقساط والعمولة في قائمة الدخل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين التي تخصها ما عدا 

سط والهندسية( والشحن البحري. يتم احتساب األقساط غير المكتسبة على أساس طريقة الق األجل )اإلنشاءاتوثائق التأمين طويلة 

 الثابت على مدى فترة تغطية وثيقة التأمين التي تخصها ما عدا:

 آخر ثالثة أشهر بالنسبة للشحن البحري.

االحتساب مسبق التحديد لفئة األعمال الهندسية للمخاطر التي تمر بها وتمتد ألكثر من سنة واحدة. ووفقاً لهذا االحتساب يتحقق مكاسب 

 دريجياً باتجاه نهاية مدة الوثيقة، وأقل في السنة األولى والتي تزداد ت

 عدد األيام الفعلية لكافة فئات التأمين األخرى.

تمثل األقساط غير المكتسبة جزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية المفعول من التغطية. يتم إثبات التغير في مخصصات 

 ي يتم فيها إثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطر.األقساط غير المكتسبة في قائمة الدخل بنفس الترتيب الت

االشتراكات المكتسبة ناقصاً المطالبات  2-25تتضمن أتعاب اإلدارة المتعلقة بالعمليات التشغيلية للمساهمين على وكما في اإليضاح 

الصافي من المبالغ المعاد تأمينها، المدفوعة ومصاريف االكتتاب األخرى والمطالبات المتوقعة المستحقة الدفع المتعلقة بالسنة، ب

 مطروحاً منها مخصص أي خسائر مستقبلية متوقعة في الوثائق السارية. 

 إعادة التأمين / عمولة إعادة التكافل إيرادات 4-18-2

إثبات إيرادات إعادة التأمين على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقود التكافل. يتم  / يتم تأجيل وإطفاء عموالت إعادة التكافل

إعادة التأمين كأساس للشروط المتفق عليها مع معيدي التأمين والتي تشمل نسب المطالبة أو الخسارة في الوثائق  / عمولة إعادة التكافل

 المسندة.

 اإلدارة عن إدارة عمليات التكافل وأتعاب اإلدارة المتعلقة بالعمليات التشغيلية للمساهمين أتعاب 4-19

م األساسي للشركة بأن تحتفظ الشركة بحسابات منفصلة لعمليات التكافل والمساهمين ووفقًا لسياسة الشركة يتم تحميل يتطلب النظا

تقوم الشركة وفقاٌ ألحكام الشريعة االسالمية إلدارة  جميع المصاريف العمومية واإلدارية وعمليات التكافل على عمليات المساهمين.

 فوراً بعد نهاية السنة المالية.  وتستوفيهالمبين أدناه  وباألسلوبساب أتعاب اإلدارة عمليات التأمين التعاوني باحت

  العمولة وتكلفة اإلنتاج خصم يتم احتساب المكون األول لرسوم اإلدارة على أساس صافي المساهمات المكتتبة للسنة بعد

اريف العمومية واإلدارية المحملة في قائمة ٪ وتقتصر على المدى المص30٪ وللصحة بنسبة 40للسيارات والعامة بنسبة 

 و المساهمين؛عمليات  -الدخل 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  -4

 (تتمة)اإلدارة عن إدارة عمليات التكافل وأتعاب اإلدارة المتعلقة بالعمليات التشغيلية للمساهمين أتعاب 4-19

 

  من صافي الفائض في حالة وجود أي شيء للسنة من عمليات التكافل  ٪90يتم تحديد المكون األخر لرسوم اإلدارة حتى

٪ من صافي الفائض 10المتبقية بعد احتساب المكون األول لرسوم اإلدارة. إن الشركة مطالبة بتوزيع النسبة المتبقية والبالغة 

 .البنك المركزي السعودية عن من عمليات التكافل إلى حملة الوثائق وفقاً لنظام التأمين واللوائح التنفيذية الصادر

 

 األجنبية العمالت 4-20

يتم تسجيل، المعامالت المسجلة بالعمالت األجنبية مبدئياً إلى العملة الوظيفية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويعاد 

وظيفية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى العملة ال

اريخ المركز المالي. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بالعملة األجنبية بأسعار التحويل السائدة بت

لقيمة العادلة والمسجلة بالعملة األجنبية بأسعار التحويل المعاملة األولية وال يتم تعديلها الحقاً. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها با

باستثناء الحاالت التي تتعلق بالبنود التي تدرج فيها  -السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل 

ارة بالصافي ضمن بند فروقات تحويل العمالت ضمن األرباح أو الخسائر مباشرةً ضمن حقوق الملكية حيث يتم إدراج الربح أو الخس

 حقوق الملكية.

 أرباح توزيعات 4-21

 يتم إثبات توزيعات األرباح على مساهمي الشركة كمطلوبات في القوائم المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح

 من قبل مساهمي الشركة.

 التقارير القطاعية 4-22

، والذي يخضع لمخاطر ومنافع تختلف عن تلك المتعلقة (قطاع أعمال)هو جزء مميز من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات القطاع 

ألغراض اإلدارة، تنقسم الشركة إلى وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها ولها أربعة قطاعات قابلة للتقارير . بالقطاعات األخرى

 :كما يلي

 عام 

 مركبات 

 لصحةا 

 الحماية واالدخار 

إن الدخل المحقق من االستثمارات هو النشاط الوحيد المدر للدخل في . ال تشمل قطاعات التشغيل عمليات المساهمين في الشركة

المباشرة والمصاريف األخرى غير المباشرة لهذا القطاع علی أساس  التشغيلية المصاريفيتم توزيع بعض . عمليات المساهمين

 . مناسب

وقد تم تحديد . تم اإلفصاح عن قطاعات التشغيل بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى صانع القرار التشغيلي الرئيسيي

صانع القرار التشغيلي الرئيسي، وهو المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، باعتباره الرئيس التنفيذي الذي 

 .ولم تحدث أي معامالت فيما بين القطاعات خالل السنة. ستراتيجيةيتخذ القرارات اال

 الموسمية العمليات 4-23

 ال توجد تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأمين للشركة
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   -4

 االيجار: عقود 4-24

على عقد إيجار بناًء على ما إذا كان العقد يحمل الحق في التحكم في استخدام  عند بدء العقد، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يحتوي

أصل محدد لفترة زمنية مقابل تبادل المقابل. اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية لحساب كل مكون من عقود اإليجار وأي مكونات 

ومطلوبات عقد اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم ليست إيجار كعنصر تأجير واحد. تعترف الشركة بحق استخدام الموجودات 

قياس حق استخدام األصل مبدئيًا بناًء على المبلغ المبدئي لمطلوبات عقد اإليجار المعدل ألي مدفوعات تأجير تم إجراؤها في أو قبل 

لة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي تاريخ البدء، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة وتقدير التكاليف لتفكيك وإزا

 .أو الموقع الذي يوجد فيه، مخصوًما منه أي حوافز تأجير

يتم إهالك الموجودات حتى نهاية العمر اإلنتاجي لحق استخدام األصل أو مدة اإليجار باستخدام طريقة القسط الثابت حيث يعكس هذا 

 القتصادية المستقبلية. بشكل أوضح نمط االستهالك المتوقع للمنافع ا

تتضمن مدة عقد اإليجار الفترات التي يغطيها خيار التمديد إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار. تتراوح مدة 

ي سنوات للمكاتب والمركبات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيض حق استخدام األصل بشكل دور 10إلى  2عقد اإليجار من 

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

يتم قياس مطلوبات عقد اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ البدء، ويتم خصمها باستخدام 

أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل بسهولة، فإن معدل االقتراض اإلضافي للشركة.  سعر التمويل الضمني في عقد اإليجار

بشكل عام، تستخدم الشركة معدل التمويل اإلضافي كمعدل خصم. ال يتم تضمين مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر 

قد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام تكلفة التمويل اإلضافية. ويتم إعادة أو معدل في قياس مطلوبات عقد اإليجار. يتم قياس مطلوبات ع

قياسها عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، إذا كان هناك تغيير في تقدير 

ان هناك تغير في تقييم الشركة يغير ما اذا كانت ستمارس خيار الشركة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا ك

ية الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. عندما يتم إعادة قياس مطلوبات عقد اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفتر

 .الدفترية لحق استخدام األصل قد تم تخفيضها إلى الصفرلحق استخدام األصل، أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا كانت القيمة 
 

لقد اختارت الشركة تطبيق الوسيلة العملية لعدم اثبات حق االستخدام لموجودات ومطلوبات عقد اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل 

ف بمدفوعات اإليجار المرتبطة بهذه شهًرا أو أقل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة. يتم االعترا 12التي تبلغ مدة إيجارها 

 .العقود كمصاريف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار
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النقد وما يعادله -5

يتضمن النقد وما يعادله والمدرج في قائمة التدفقات النقدية مما يلي:

عمليات التكافل

ديسمبر  31بآالف الرياالت السعودية

2021

ديسمبر  31

2020

 185,564 431,362 ك والنقد وأرصدة لدى البن

 625,000 -أشهر من تاريخ الشراء 3ودائع تستحق خالل 

 810,564 431,362 النقد وما يعادله في قائمة التدفقات النقدية

(169) - خسارة انخفاض القيمة: ناقص

 810,395 431,362 ك، صافيوالنقد وأرصدة لدى البن

 21,073 40,190 ودائع مقابل خطابات ضمان

 831,468 471,552 اإلجمالي

عمليات المساهمين

ديسمبر  31بآالف الرياالت السعودية

2021

ديسمبر  31

2020

 38,194 23,809 أرصدة لدى البنك والنقد

(646)(1,074) الراجحي المالية( )شركةأرصدة نقد لدى 

 37,548 22,735 ما يعادله في قائمة التدفقات النقديةالنقد و

 4,709 4,709نقد لدى البنك )العائد على الوديعة النظامية(

 42,257 27,444 اإلجمالي

498,996873,725اإلجمالي

افل )معيدي التأمين( مدينة، صافيمساهمات وأرصدة معيدي تك  -6

مبالغ مطلوبة من: تشتمل الذمم المدينة على

 ديسمبر 31 بآالف الرياالت السعودية

2021

ديسمبر 31

 2020

 204,041 174,381 حاملي وثائق التكافل

 150,716 174,992 وسطاء ووكالء

 311,989 97,335 أطراف ذوي عالقة

 23,636 33,565معيدي التأمين مدينة أرصدة معيدي تكافل /

480,273 690,382 

(126,194)(65,727) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

564,188 414,546مساهمات وأرصدة معيدي تكافل / معيدي التأمين مدينة، صافي
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)تتمة( مساهمات وأرصدة معيدي تكافل )معيدي التأمين( مدينة، صافي  -6

خالل السنة كاآلتي:كانت حركة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

ديسمبر  31

2021

ديسمبر  31

2020

بآالف الرياالت السعودية

 95,961 126,194 يناير 1الرصيد في 

 44,143 (5,748) مخصص للسنة

(13,910) (54,719) شطب

 126,194 65,727ديسمبر 31الرصيد في 

ديسمبر: 31ينة كما في فيما يلي أعمار صافي أرصدة مساهمات التكافل المد

غير متأخرة 

السداد ولم 

تنخفض قيمتها

متأخرة السداد ومنخفضة قيمتهامتأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

المجموع

 30أقل من 

يوما  

إلى 31

يوما   90

إلى  90من 

يوما   180

إلى  180من 

يوما  360

أكثر من 

يوما  360

 اهمات وأرصدة معيدي تكافل )معيديمس

لتأمين( مدينةا

174,46965,32870,51612,70512,5175,9577,359 حاملو وثائق التكافل -

174,99265,01474,13624,5654,6232,3234.331 وسطاء ووكالء -

31,660(803)97,24726,75436,5413,11766 أطراف ذوي عالقة -  

1,76116,0948,4764,6142,620-33,565ةمدين / إعادة تأمين ذمم إعادة تكافل -

2021480,273157,096182,95456,48125,68212,09045,970

غير متأخرة 

السداد ولم 

تنخفض قيمتها

متأخرة السداد ومنخفضة قيمتهامتأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

المجموع

 30أقل من 

 ً يوما

إلى 31

يوماً  90

إلى  90من 

يوماً  180

إلى  180من 

يوماً 360

أكثر من 

يوماً 360

مساهمات وأرصدة معيدي تكافل )معيدي 

التأمين( مدينة

65.443 5,237  19,801  27,103  26,651  59,806  204,041  حاملو وثائق التكافل -

13.009 8,130  8,839  10,147  82,389  28,202  150,716  وسطاء ووكالء -

1.564 537  12,937  218,978  74,936  3,037  311,989  أطراف ذوي عالقة -

1.845 215  5,262  6,740  9,574   -  23,636 /إعادة تأمين مدينة ذمم إعادة تكافل مدينة -

2020 690,382  91,045  193,550  262,968  46,839 14.11981.861

)تتمة(وأرصدة معيدي تكافل )معيدي التأمين( مدينة، صافي  مساهمات  -6

إعادة تأمين مع أطراف معروفة وتتمتع بجدارة ائتمانية. تنص سياسة الشركة على خضوع كافة اتفاقيات تأمين و وثائقتبرم الشركة 

ماني. وباإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم بشروط ائتمانية إلجراءات التقييم االئت االكتتاب في وثائق التأمينالعمالء الراغبين في 

 المدينة على أساس منتظم من أجل خفض مخاطر التعّرض للديون المعدومة.

ركة يتم تقييم الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها بناء على الخبرة السابقة، لكي يتم تحصيل الذمم المدينة بالكامل. ليس من ممارسات الش

 ابل الذمم المدينة.الحصول على ضمانات مق

 .2021ديسمبر  31٪( من ذمم أقساط التأمين المدينة كما في 64.5 :2020ديسمبر  31)٪40.1تبلغ نسبة أكبر خمسة عمالء 
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 حق استخدام الموجودات -7

 يوضح الجدول التالي حق استخدام الموجودات المؤجرة للشركة:

 

 معدات مركبات مكاتب

اإلجمالي 

2021 

 اإلجمالي

2020 

 9,772  43,649 660   961 42,028  2021يناير  1الرصيد في 

 40,506  21,976   -    -  21,976  اإلضافات

 (6,629)  (9,410) (527)  (479)  (8,404)  االستهالك 

 - (482) - (482) - تلف اصول

 43,649  55,733 133  -  55,600  الرصيد في نهاية السنة

 

      

 معداتممتلكات و  -8

معدات  

مكتبية 

 وكهربائية

أثاث 

 سيارات وتركيبات

أجهزة 

حاسب 

 آلي

برامج 

الحاسب 

 اآللي

أعمال 

رأسمالية 

 قيد التنفيذ

 المجموع

2021 

 المجموع

2020 

 بآالف الرياالت 

         :التكلفة

 116,333 174,087 43,864  42,760 15,250   1,719 60,317  4,448 بداية السنةالرصيد كما في 

 57,754  32,556  17,510  2,052  376  - 11,964 654  اإلضافات خالل السنة

 - (77,044) (30,337) (7,781) (13,512) - (22,335) (3,079) تلف اصول 

 174,087 129,599 31,037  42,760 2,114  1,179  49,946  2,023   نهاية السنةالرصيد كما في 

         االستهالك المتراكم:

 64,676  73,789  -  34,012 12,170  1,681 22,381  3,545  الرصيد كما في بداية السنة

 9,113  13,959  794  4,393  1,290  38  7,026 418  (18المحّمل خالل السنة )إيضاح 

 - (41,365) - (4,540) (13,198) - (20,640) (2,987) تلف اصول

 73,789  46,383  794  33,865 262  1,719 8,767  976  نهاية السنةالرصيد كما في 

         صافي القيمة الدفترية كما في

  83,216 30,243 8,895 1,852 - 41,179 1,047 2021ديسمبر  31

 100,298    43,864  14,477 3,080  38   37,936 903  2020ديسمبر  31
 
 
 
 
 
 
 

 الوديعة النظامية  -9

٪ من رأس المال المدفوع 10مليون لاير سعودي(،  40: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 40البالغة  ةتمثل الوديعة النظامي

 المحتفظ بها لدى بنك محلي وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية الصادر من قبل البنك المركزي

. وفقاً لطريقة خسائر االئتمان المتوقعة البنك المركزي السعوديالنظامية بدون موافقة  . ال يمكن سحب هذه الوديعةالسعودي )ساما(

 مليون لاير سعودي(. 0.03: 2020مليون لاير سعودي ) 0.03قامت الشركة باحتساب خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 
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الستثماراتا -10

يتم تصنيف االستثمارات على النحو التالي:

لعمليات التكاف

ديسمبر  31

2021

ديسمبر  31

2020

بآالف الرياالت السعوديةإيضاح

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل الزامي 

 461,621 431,121)أ( 10 *)صناديق استثمارية(   

استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 30,107 33,893)ب( 10 )أسهم حقوق ملكية(   

 1,229,030 1,519,723)ج( 10استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة )ودائع وصكوك(

 1,720,758 1,984,737المجموع

 139.14:  2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي )  214.18 تتضمن االستثمارات أعاله استثمارات مربوطة بوحدات بمبلغ *

ي(.مليون لاير سعود

عمليات المساهمين

ديسمبر  31

2021

ديسمبر  31

2020

بآالف الرياالت السعودية إيضاح

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل الزامي

 72,098 95,783)أ( 10 )صناديق استثمارية(   

استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 296,341 401,391)ب( 10 )أسهم حقوق ملكية(   

 150,009 369,843)ج( 10استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة )ودائع وصكوك(

 518,448 867,017المجموع

الحركة في رصيد االستثمار كما يلي:

(استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل الزامي )صناديق استثمارية (أ

عمليات التكافل

2020ديسمبر  202131ديسمبر  31

بآالف الرياالت السعودية

 170,552 461,621 في بداية السنة

 1,326,378 1,546,008 مشتراة خالل السنة

(1,047,936)(1,603,023) مباعة خالل السنة

 12,627 26,515صافي التغير في القيم العادلة خالل السنة

 461,621 431,121 في نهاية السنة

عمليات المساهمين

2020ديسمبر  202131ديسمبر  31

بآالف الرياالت السعودية

 13,004 72,098 في بداية السنة

 923,000 807,162 مشتراة خالل السنة

(864,053) (783,886) مباعة خالل السنة

 147 409ل السنةصافي التغير في القيم العادلة خال

 72,098 95,783 في نهاية السنة

 533,719 526,904 المجموع
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استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أسهم حقوق ملكية(   (ب

عمليات التكافل

ديسمبر  31

2021

ديسمبر  31

2020

بآالف الرياالت السعودية

29,982 30,107 الرصيد االفتتاحي

125 3,786التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

30,107 33,893 الرصيد النهائي

عمليات المساهمين

ديسمبر  31

2021

ديسمبر  31

2020

بآالف الرياالت السعودية

في بداية السنة

 239,276 288,799رصيد محفظة أسهم حقوق الملكية مع شركة الراجحي المالية 

(104)  - النقد مع شركة الراجحي المالية 

 7,542  7,542 أسهم غير مدرجة –حقوق الملكية 

246,714 296,341اإلجمالي في بداية السنة

 الحركة خالل السنة

65,084 65,023 مشتراة خالل السنة 

(31,776)(15,326) مباعة خالل السنة

16,215 55,353 القيمة العادلة خالل السنةصافي التغير في 

104 -صافي التغير في النقد مع شركة الراجحي المالية

296,341  401,391 الرصيد النهائي لمحفظة أسهم حقوق الملكية

288,799  393,849الرصيد النهائي للمحفظة مع شركة الراجحي المالية في نهاية السنة

-- ة الراجحي الماليةرصيد النقد مع شرك

7,542 7,542 أسهم غير مدرجة -حقوق الملكية 

401,391296,341 في نهاية السنة

435,284326.448 اإلجمالي
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)تتمة( االستثمارات -10

 مقتناة بالتكلفة المطفأة )ودائع وصكوك( ج( استثمارات

ك كاستثمارات تقاس بالتكلفة المطفأة. إن نموذج أعمال الشركة لهذه االستثمارات في ودائع المرابحة والصكو االستثماراتيتم تصنيف 

هو االحتفاظ به لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية. إن التدفقات النقدية لودائع المرابحة والصكوك تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ 

 والربح على أصل المبلغ القائم.

 ناه:إن الحركة خالل السنة مبينة أد

عمليات التكافل

ديسمبر  31

2021

ديسمبر  31

2020

بآالف الرياالت السعودية

السنة:في بداية 

 1,550,000 1,040,000ودائع المرابحة 

 50,000 189,834الصكوك 

 629,834 492,022 مشتراة

(1,000,000) (201,226) استبعادات / استحقاقات

1,520,6301,229,834 السنةنهاية اإلجمالي، في 

(804)(907)ناقصاً: خسارة االنخفاض في القيمة

 1,229,030 1,519,723في نهاية السنة، صافي

عمليات المساهمين

ديسمبر  31

2021

ديسمبر 31

 2020

بآالف الرياالت السعودية

السنة:في بداية 

175,001 100,000ودائع المرابحة 

 40,074 50,075صكوك 

339,965260,000 السنةمشتراة خالل 

(325,000) (120,074) السنةاستحقاقات خالل 

369,966150,075 السنةاإلجمالي في نهاية 

(66)(123)ناقصاً: خسارة االنخفاض في القيمة

369,843150,009 في نهاية السنة، صافي

1,889,5661,379,039اإلجمالي
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 )تتمة(االستثمارات  -10

  األدوات المالية الخاضعة لخسارة االئتمان المتوقعة -د( الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 

ة لها. يمثل تحتوي الجداول التالية على تحليل للتعرض لمخاطر االئتمان لألدوات المالية التي تم إثبات مخصص خسارة االئتمان المتوقع

إجمالي القيمة الدفترية الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أدناه الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على هذه 

 الموجودات.

 عمليات التكافل -1

 

 2021ديسمبر  31 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بنود القوائم المالية

  2020ديسمبر  31 اإلجمالي

 خسارة االئتمان

 12المتوقعة لـ 

 شهرا  

 خسارة االئتمان

المتوقعة لمدى 

 العمر

 خسارة االئتمان

المتوقعة لمدى 

 العمر

 831,468  471,552   -    -  471,552  أرصدة بنكية

 1,229,834  1,520,630   -    -  1,520,630  االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 2,061,302  1,992,182   -    -  1,992,182  إجمالي القيمة الدفترية

 (971)  (907)   -    -  (907) مخصص الخسارة

 2,060,331  1,991,275   -    -  1,991,275  القيمة الدفترية

 2021ديسمبر  31 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى درجة االئتمان

  2020ديسمبر  31 اإلجمالي

 خسارة االئتمان

 12المتوقعة لـ 

 شهرا  

 خسارة االئتمان

المتوقعة لمدى 

 العمر

 خسارة االئتمان

المتوقعة لمدى 

 العمر

 2,061,302  1,992,182 - - 1,992,182  درجة االستثمار

 2,061,302  1,992,182  - - 1,992,182  إجمالي القيمة الدفترية

 (971)  (907)  - - (907)  مخصص الخسارة

 2,060,331  1,991,275  - - 1,991,275  القيمة الدفترية

 

 إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان غير مضمون.

وتتضمن  ب.من أ أ أ إلى ب ب  زتتضمن درجات االستثمار تلك االستثمارات ذات التعرض االئتماني المعادل لتصنيف ستاندرد أند بوور

 لمصنفة التعرضات غير المصنفة.االستثمارات غير ا

 عمليات المساهمين -2

  2021ديسمبر  31 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بنود القوائم المالية

 اإلجمالي

 ديسمبر 31

 2020 

 خسارة االئتمان 

 12المتوقعة لـ 

 شهرا  

 خسارة االئتمان

المتوقعة لمدى 

 العمر

 خسارة االئتمان

دى المتوقعة لم

 العمر

 42,257  27,444   -    -  27,444  أرصدة بنكية

 150,075  369,966   -    -  369,966  االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة

 40,000  40,000   -    -  40,000  وديعة نظامية 

 232,332  437,410   -    -  437,410  إجمالي القيمة الدفترية

 (96)  (151)   -    -  (151)  مخصص الخسارة

 232,236  437,259   -    -  437,259  القيمة الدفترية
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 االستثمارات )تتمة(-10

 )تتمة(عمليات المساهمين  -2

   2021ديسمبر  31 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى درجة التصنيف  

 اإلجمالي

 ديسمبر 31

2020 

 خسارة االئتمان 

 12المتوقعة لـ 

 شهرا  

 خسارة االئتمان

المتوقعة لمدى 

 العمر

 خسارة االئتمان

المتوقعة لمدى 

 العمر

 232,332  437,410 - - 437,410 أرصدة بنكية

      

  -   -  - -  -  استثمارات غير مصنفة  

 232,332  437,410  - - 437,410  إجمالي القيمة الدفترية

 (96)  (151)  - - (151)  مخصص الخسارة

 232,236  437,259  - - 437,259  القيمة الدفترية

 

 إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان غير مضمون.

. تمثل بمن أ أ أ إلى ب ب تتضمن درجات االستثمار تلك االستثمارات ذات التعرض االئتماني المكافئ لتصنيف ستاندرد آند بورز 

 ضات غير المصنفة.االستثمارات غير المصنفة التعر

 

 مخصص الخسارة هـ( 

 أدناه مخصص الخسارة المثبت خالل السنة والتغير في مخصص الخسارة بين بداية ونهاية السنة.

 عمليات التكافل 1- 

 

 

 

 2021ديسمبر  31 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 اإلجمالي

 خسارة االئتمان 

 شهرا   12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 لمدى العمر المتوقعة

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 بآالف الرياالت السعودية 

 971 - - 971 2021يناير  1مخصص الخسارة كما في 

     التغيرات في قائمة الدخل

     :تحوبالت

   -    -    -    -  2إلى المرحلة  1تحول من المرحلة  -

   -    -    -    -  3إلى المرحلة  1تحول من المرحلة  -

   -    -    -    -  1إلى المرحلة  2تحول من المرحلة  -

 396       -    -  396  موجودات مالية جديدة تأسست أو مشتراة

   -    -    -    -  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (460)     -    -  (460)  موجودات مالية تم إلغاء إثباتها خالل السنة

   -    -    -    -  اتمشطوب

 (64)    -    -  (64)  إجمالي مخصص الخسارة للسنة

     

 907    -    -  907  2021ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 



 شركة الراجحي للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( 2021 ديسمبر 31 للسنة المنتهية فى إيضاحات حول القوائم المالية

 

38 
 

 االستثمارات )تتمة( -10

 )تتمة(عمليات المساهمين  -2

 

 االحتياطيات الفنية  -11
 

 بات تحت التسوية واالحتياطاتالمطال صافي 11-1

 تشتمل المطالبات تحت التسوية واالحتياطات على ما يلي: (أ

 بآالف الرياالت السعودية
 

ديسمبر  31

2020  

ديسمبر  31

2021  

 المطالبات تحت التسوية 599,732   436,979 

 ناقص: القيمة القابلة للتحقيق من الخردة والتعويض (128,450)  (128,450) 

 308,529   471,282  

 مطالبات متكبدة وغير مبلّغ عنها 881,625   872,294 

 احتياطي عجز المساهمات  64,301   74,952 

 1,255,775   1,417,208  

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مربوطة بوحدات 217,611   141,093 

 1,396,868   1,634,819  

 ناقص:   

 التأمين من المطالبات تحت التسوية معيدي /حصة معيدي التكافل  207,122   85,469 

 التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلّغ عنها معيدي /حصة معيدي التكافل  60,387   26,957 

 112,426   267,509  

 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 1,367,310   1,284,442 
 

 2021ديسمبر  31 

 رحلة الثالثةالم المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 اإلجمالي

 خسارة االئتمان 

 شهرا   12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 بآالف الرياالت السعودية 

 96 - - 96 2021يناير  1مخصص الخسارة كما في 

     التغيرات في قائمة الدخل

     :تحوبالت

   -    -    -    -  2إلى المرحلة  1تحول من المرحلة  -

   -    -    -    -  3إلى المرحلة  1تحول من المرحلة  -

   -    -    -    -  1إلى المرحلة  2تحول من المرحلة  -

  490    -    -  490  موجودات مالية جديدة تأسست أو مشتراة

   -    -    -    -  صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (435)   -    -  (435) موجودات مالية تم إلغاء إثباتها خالل السنة

   -    -    -    -  مشطوبات

 55   -    -  55 إجمالي مخصص الخسارة للسنة

     

 151   -    -  151 2021ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 
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(تتمةة)االحتياطيات الفني  -11

(تتمة)المطالبات تحت التسوية واالحتياطات صافي 11-1

 تطور المطالبات  (ب

يعكس الجدول أدناه، المطالبات المتراكمة المتكبدة لكل سنة من سنوات الحوادث المتعاقبة بتاريخ كل قائمة مركز مالي بما في ذلك 

الدفعات المتراكمة حتى تاريخه.

2021مطالبات عقود التأمين القائمة لسنة إجمالي مخصص 

المجموع201920202021 2018 وما قبلها 2017 سنة الحوادث

تقدير تكلفة المطالبات النهائية
2,201,681 2,201,681 1,593,173 2,263,701 2,589,445 5,620,561 كما في نهاية السنة 

1,580,808 -2,209,4191,580,808 2,561,928 5,686,469بعد سنة واحدة

2,200,179 --2,522,6162,200,179 5,614,361 بعد سنتين
2,488,779 --  - 5,592,7672,488,779 بعد ثالث سنوات 
5,618,147 --  - -5,618,147 بعد أربع سنوات  

2,201,68114,089,594 1,580,808 2,200,179 2,488,779 5,618,147  كمة المتكبدةالتقدير الحالي للمطالبات المترا

1,455,20912,672,386 1,371,261 2,037,995 2,387,094 5,420,827 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

إجمالي مخصص مطالبات التأمين المثبتة 
1,417,208 746,472 209,547 162,184 101,685 197,320 في قائمة المركز المالي   

المجموع201820192020 2017 وما قبلها2016 سنة الحوادث

تقدير تكلفة المطالبات النهائية
1,703,1211,703,121 2,349,162  2,589,445  2,211,659  3,408,902 كما في نهاية السنة 

2,294,880-2,294,880 2,561,928  2,285,646  3,400,823 بعد سنة واحدة
2,522,616-- 2,522,616  2,242,740  3,371,621 بعد سنتين

2,213,678--  -  2,213,678  3,379,089 بعد ثالث سنوات 
3,374,393--  - - 3,374,393 بعد أربع سنوات  

1,703,12112,108,688 2,294,880  2,522,616  2,213,678  3,374,393  البات المتراكمة المتكبدةالتقدير الحالي للمط
10,852,913 1,076,844  1,976,112  2,398,203  2,084,920  3,316,834 المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

إجمالي مخصص مطالبات التأمين المثبتة 
318,768626,2771,255,775 124,413  128,758  57,559 ماليفي قائمة المركز ال   

)تتمة(االحتياطيات الفنية  -11

غير المكتسبة الحركة في مساهمات التكافل 11-2

تتألف الحركة في مساهمات التكافل غير المكتسبة من التالي:

2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

صافي  مخصص الخسارة
كافلإعادة الت

)إعادة التأمين( إجمالي )بآالف الرياالت السعودية(
 994,494 - (210,423)  1,204,917  الرصيد كما في بداية السنة
 2,207,727  (10,707) (541,156)  2,759,590  مساهمات مكتتبة خالل السنة
 (2,261,039)  10,707 524,295  (2,796,041) مساهمات مكتسبة خالل السنة
 941,182 - (227,284)  1,168,466  الرصيد في نهاية السنة

2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

صافي  مخصص الخسارة
إعادة التكافل

)إعادة التأمين( إجمالي )بآالف الرياالت السعودية(
 1,011,300 - (111,870)  الرصيد كما في بداية السنة 1,123,170 
 2,316,152  (8,256) (408,465)  مساهمات مكتتبة خالل السنة 2,732,873 

(2,332,958)  8,256  309,912 (2,651,126) مساهمات مكتسبة خالل السنة
 994,494 - (210,423)  الرصيد في نهاية السنة 1,204,917 
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 ؤجلةتكاليف اكتتاب وثائق تأمين م 11-3

 
ديسمبر  31

2021 
بر ديسم 31

2020 
 بآالف الرياالت السعودية 

  44,512  87,591 الرصيد في بداية السنة 
  192,594  213,375 متكبدة خالل السنة

 (149,515)  (191,026) مطفأة / مشطوبة خالل السنة
  87,591  109,940 الرصيد في نهاية السنة

 

 الحركة في دخل عموالت إعادة التكافل غير المكتسبة 11-4

 
ديسمبر  31

2021 
ديسمبر  31

2020 
 بآالف الرياالت السعودية 

  8,792  14,902 الرصيد في بداية السنة 
  28,775  41,479 متكبدة خالل السنة
 (22,665)  (35,924) مطفأة خالل السنة

  14,902  20,457 الرصيد في نهاية السنة
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة -12

 ات وااللتزامات المحتملة للشركة:فيما يلي التعهد

 
ديسمبر  31

2021 
ديسمبر  31

2020 
 بآالف الرياالت السعودية 

 21.073 40,190 خطابات ضمان 
 21.073 40,190 اإلجمالي

تحديد  تدخل الشركة طرفاً في عقود تكافل وتخضع لمطالبات قانونية خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ليس من العملي توقع أو

لى المحصلة النهائية للمطالبات القانونية القائمة، تعتقد إدارة الشركة بأنه لن يكون لهذه المطالبات )بما في ذلك القضايا( أثر جوهري ع

 نتائجها ومركزها المالي. كما في تاريخ التقرير، ومع ذلك، قامت اإلدارة بتكوين مخصصات لتغطية أي احتماالت.

 

 مقدما  وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة  -13

 بآالف الرياالت السعودية 

 

ديسمبر  31

2021 

ديسمبر  31

2020 

  24,440  34,973 دخل استثمار مستحق

  17,032  20,278 دفعات مقدمة لشبكة المستشفيات

  14,123  6,258 وأخرى والضريبة والجمارك الزكاةلهيئة مصاريف مدفوعة مقدماً 

  6,715  7,669 لورشمصاريف مدفوعة مقدماً ل

  6,232  2,223 مصاريف مدفوعة مقدماً لبرامج الحاسب اآللي

  4,945  10,331 مصاريف مدفوعة مقدماً لوثيقة طبية للموظفين 

  4,394  3,931 سلف للموظفين

  8,656 3,048 موجودات أخرى

 88,711  86,537  
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 خرىدائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أ -14

 بآالف الرياالت السعودية 

 

ديسمبر  31

2021 

ديسمبر  31

2020 

  70,504  13,254 ذمم دائنة لحاملي الوثائق مقابل مطالبات

  78,760  74,420 مصاريف مستحقة

  9,837  9,235 عموالت مندوبي التسويق

  1,562  2,012 مخصص صرف إجازات

  51,577  43,041 ماركلهيئة الزكاة والضريبة والجمبالغ مستحقة 

  67,961  38,246 مطلوبات أخرى

 180,208  280,201  
 

 مطلوبات عقد اإليجار -15

 بآالف الرياالت السعودية 

 

ديسمبر  31

2021 

ديسمبر  31

2020 

 6,978 42,714 يناير  1كما في 

 40,506 21,494 إضافات

 1,905 2,589 تكلفة تمويل

 (6,675) (12,315) دفعات إيجارية

 42,714 54,482 ديسمبر  31كما في 
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -16

 العام الوصف 16-1

برنامج مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها استناداً إلى نظام العمل السعودي الساري. يتم تقدير االلتزام فيما يتعلق  تقوم الشركة بتشغيل

( منافع الموظف وباستخدام طريقة " وحدة االئتمان 19جي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )بالبرنامج من قبل خبير اكتواري مؤهل خار

 المتوقعة".

 الحركة في التزام المنافع المحددة هي كما يلي: إن 16-2

 بآالف الرياالت السعودية 

 ديسمبر 31 

2021 

ديسمبر  31

2020 

 18,620 27,680 الرصيد االفتتاحي

 5,947 4,853 خلالمحمل على قائمة الد

 6,224 (425) المحمل على قائمة الدخل الشامل

 (3,111) (7,473) دفع مكافآت خالل السنة

 27,680 24,635 الرصيد الختامي
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 

 ديسمبر 31

2021 

 ديسمبر 31

2020 

 18,620 27,680 يناير 1القيمة الحالية لاللتزام المكافآت المحددة كما في 

 5,249 4,203 تكاليف الخدمة الحالية

 698 650 التكاليف المالية

 6,224 (425) إعادة قياس الربح من تعديالت سابقة

 (3,111) (7,473) السنةالمكافآت المدفوعة خالل 

 27,680 24,635 ديسمبر 31القيمة الحالية لاللتزام المكافآت المحددة كما في 
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 (تتمة)لموظفينمكافأة نهاية الخدمة ل  -16

 

 أساسية لخبير التامين االكتواري: افتراضات 3- 16

 لخبير التامين االكتواري لتقييم التزامات المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة: الهامةاستخدمت الشركة المجموعة التالية من االفتراضات 

 

 االفتراضات األساسية االكتوارية كما في:
 

 بآالف الرياالت السعودية 

 

 ديسمبر 31

2021 

 ديسمبر 31

2020 

 ٪2.50 %3.00 خصم التقييم معدل 

 ٪3.00 %3.00 المعدل المتوقع للزيادة في مستوي المرتبات في مختلف الفئات العمرية
 

 .المنطقةيتم تحديد االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المستقبل على أساس المشورة االكتوارية وفقًا لإلحصائيات والتجربة المنشورة في 

 تحليل الحساسية

إن التغيرات المحتملة بشكل معقول كما في أحد االفتراضات االكتوارية على أن تبقي االفتراضات األخرى ثابتة، فإن القيمة الحالية 

 لاللتزام المحدد للمكافأة ستكون:

 2021ديسمبر  31 

 بآالف الرياالت السعودية 

 انخفاض زيادة 

 26,290 23,122 ٪ حركة(1معدل الخصم )

 23,123 26,267 (٪ حركة1المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب )

 2020ديسمبر  31 

 بآالف الرياالت السعودية 

 انخفاض زيادة 

 29,639 25,943 ٪حركة(1معدل الخصم )

 25,815 29,746 ٪ حركة(1المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب )

 اليةالقيمة العادلة لألدوات الم -17

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه لتحويل مطلوبات في معاملة نظامية تمت بين أطراف متعاملة 

 في السوق بتاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة تمت إما:

 زام، أوفي سوق رئيسية أكثر فائدة متاحة لألصل أو االلت  -

 في غياب السوق الرئيسية األكثر فائدة التي يمكن للشركة الوصول إليه لألصل وااللتزام -

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

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

 

 متداولة في أسواق نشطة لنفس األداة أو مماثلة لها تستطيع المنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس؛األسعار ال  المستوى األول

األسعار المتداولة في أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد  المستوى الثاني

 .كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق؛ و

 أساليب تقييم ال تستند أي مدخالتها الهامة على بيانات السوق المالية القابلة للمالحظة.  المستوى الثالث
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( - 17

 )تتمة(:تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 :القيم الدفترية والقيمة العادلة  (أ

لتالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي يوضح الجدول ا

 للقيمة العادلة بالنسبة لقياس األدوات المالية بالقيمة العادلة.

 القيمة العادلة الدفترية القيمة 2021ديسمبر  31

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

االستثمارات المقاسة بشكل إلزامي بالقيمة العادلة  -

 من خالل قائمة الدخل 

458,232 458,232 68,672 - 526,904 

االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  -

 هم متداولةأس -قائمة الدخل الشامل اآلخر

427,742 427,742 - - 427,742 

االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  -

 أسهم غير متداولة -قائمة الدخل الشامل اآلخر

7,542 - 

- 7,542 

7,542 

 893,516 885,974 68,672 7,542 962,188 

      

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

 498,996  -  -  -  498,996  د وما يماثلهالنق -

 1,889,566  -  -  -  1,889,566  االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة -

 39,971   -  -  - 39,971  وديعة نظامية -

 26,632  - - - 26,632  موجودات أخرى

  2,455,165  -  -  -  2,455,165 

 

 لقيمة العادلةا الدفترية القيمة 2020ديسمبر  31

 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  بآالف الرياالت السعودية

      الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

االستثمارات المقاسة بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل  -

 قائمة الدخل 

465,047 465,047  68,672  -  533,719  

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  االستثمارات المصنفة -

 أسهم متداولة -الشامل اآلخر

 318,906  318,906   -  -  318,906  

االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  -

 أسهم غير متداولة -الشامل اآلخر

 7,542  -   

- 7.542 

 7,542  

 791,495 783,953 68,672 7.542  860,167  

      

      الموجودات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة

  873,725  -  -  -   873,725  النقد وما يماثله -

  1,379,039 -  -  -   1,379,039  االستثمارات المقتناة بالتكلفة المطفأة -

  39,969   -  -  -  39,969  وديعة نظامية -

  24,440  - - -  24,440  موجودات أخرى

 2.317.173  -  -  - 2.317.173 

 

 ال تختلف القيم العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة جوهرياً عن قيمها الدفترية.
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 )تتمة(القيمة العادلة لألدوات المالية   -17

 )تتمة(:تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 

 )تتمة(قيمة العادلة القيم الدفترية وال (أ

 القيمة العادلة 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثانى المستوى األول القيمة الدفترية 

  2021ديسمبر  31كما في 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

      العادلةمطلوبات مالية مقاسة بالقيمة 

مطلوبات مرتبطة بوحدات المقاسة بالقيمة 

 217,611  - - 217,611  217,611  العادلة من خالل قائمة الدخل

 217,611  - - 217,611  217,611  االجمالي

 

 القيمة العادلة 

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثانى المستوى األول القيمة الدفترية 

  2020بر ديسم 31كما في 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

      مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

مطلوبات مرتبطة بوحدات المقاسة بالقيمة 

 141.093 - - 141.093 141.093 العادلة من خالل قائمة الدخل

 141.093 - - 141.093 141.093 االجمالي

 المستوى الثالث من القيمة العادلة (1

 تسوية المستوى الثالث من القيمة العادلة

 يبين الجدول التالي تسوية من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد الختامي للمستوى الثالث من القيمة العادلة

  المساهمينعمليات 

 

 بآالف الرياالت السعودية

بالقيمة العادلة من الموجودات المالية 

 خالل قائمة الدخل الشامل

  

 7,542 2021يناير  1الرصيد في 

 7,542 2021ديسمبر  31الرصيد في 

 تسوية المستوى الثالث من القيمة العادلة

  المساهمينعمليات 

 

 بآالف الرياالت السعودية

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل الشامل

  

 7,542 2020يناير  1الرصيد في 

 7,542 2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 مصاريف عمومية وإدارية -18

 

 إيضاحات 

ديسمبر  31

2021 

بآالف الرياالت 

 السعودية

ديسمبر  31

2020 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 193,061 169,954  تكاليف الموظفين

 16,357 19,154  مصاريف المكتب

 9,114 49,640 8 استهالك 

 34,125 13,857  أتعاب قانونية ومهنية

 21,849 26,304  مصاريف تقنية المعلومات

 6,500 725  مصاريف دعاية وتسويق

 1,272 1,659  مصاريف اتصاالت

 1,968 1,332  مصاريف سفر وسكن

 13,773 7,280  أخرى

  289,905 298,019 

 

 القطاعات التشغيلية -19

کة رلشس إدارة امجلل قبن مم اظجعتها بانترامم لتي يتاکة رلشت اناومکعن خلية دالر ايرلتقاس اساأعلی ل لتشغيت ااعاطقد يدتحم يت

 ئها.م أداتقييت واعاطللقوارد لمص اتخصيل جن أئيسي مرلالتشغيلي رار القاصانع بصفته 

لی المرفوعة إجية رلخاطراف األرادات من ايس اإلتقاة العادية. تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجاري

وجزة. تتكون قطاعات الموجودات والمطلوبات من الموجودات والمطلوبات لمل األولية اخدلقائمة افي ك لذمع ق فوايقة تتطربس لمجلا

 التشغيلية.

 .2020ديسمبر  31سائر القطاع منذ لم تطرأ أي تغييرات على أساس تقسيم القطاعات أو أساس القياس ألرباح أو خ

ال تتضمن موجودات القطاع األرصدة البنكية والنقد لعمليات التكافل، صافي المساهمات المدينة، االستثمارات وما إلى ذلك، وبالتالي 

ة صدتكافل وأرت الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى لعمليات اللقطاعامطلوبات اال تشمل فهي مدرجة في الموجودات غير الموزعة. 

 الموزعة.غير ت لمطلوبااضمن يتم إدراجها بالتالي ، ولكذلى إما إعادة التأمين الدائنة و / لتكافلدة اعاإ

ال يتم التقرير عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة لرئيس العمليات بصفته صانع القرار ضمن القطاعات ذات العالقة، وتتم 

 مراقبتها مركزياً.
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)تتمة( عات التشغيليةالقطا -19

للشركة في  اتبوالمطلوإن معلومات القطاع المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم التقرير عنها عن إجمالي الموجودات 

:المنتهية في ذلك التاريخ ، هي كاآلتي ، إجمالي إيراداتها ومصاريفها وصافي دخلها للفترة 2020ديسمبر  31و  2021ديسمبر  31

2021 ديسمبر 31

السياراتالطبي فئة العمالء

الممتلكات 

والحوادث

الحماية 

اإلجماليواالدخار

إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

902,710 103,801 11,292 745,566 42,051  أفراد

7,410    - -   - 7,410  مؤسسات صغيرة جدا

165,413    - 959 132,933 31,521  يرةمؤسسات صغ

122,026    - 8,251 68,808 44,967  مؤسسات متوسطة

1,562,03 207,626 418,371 710,393 225,641  شركات

2,759,590 438,873311,427 351,5901,657,700 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

2020ديسمبر  31

السياراتالطبي فئة العمالء

الممتلكات 

والحوادث

الحماية 

اإلجماليواالدخار

إجمالي مساهمات التكلفة المكتتبة

 986,903  76,576  1,521  884,820  23,986  أفراد

 11,216    - -   -  11,216  مؤسسات صغيرة جدا

 58,592    -  257  12,197  46,138  صغيرة مؤسسات

 169,951    - - 124,339  45,612  مؤسسات متوسطة

 1,506,211  81,260  393,613  885,658  145,680  شركات

 2,732,873  157,836  395,391  1,907,014  272,632 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -19

 

 2021 ديسمبر 31كما في  

 عميات التكافل 

 بآالف الرياالت السعودية 

 سيارات طبي القطاعات التشغيلية

ممتلكات 

 وحوادث

الحماية 

 واإلدخار

 مجموع عمليات

 التكافل

مجموع عمليات 

 المجموع المساهمين

  

        الموجودات

 498,996 27,444 471,552 - - - - عادلهالنقد وما ي

 414,546 - 414,546 - - - - المدينة للمساهمات وإعادة التكافل / إعادة التأمين ةاألرصد

 227,284 - 227,284 16,022 205,789 5,473 - التأمين من مساهمات التكافل غير المكتسبة معيدي /حصة معيدي التكافل 

 207,122 - 207,122 96,433 99,688 11,001 - التأمين من المطالبات تحت التسوية معيدي /حصة معيدي التكافل 

 60,387 - 60,387 33,578 24,484 2,325 - التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها معيدي /حصة معيدي التكافل 

 109,940 - 109,940 765 7,350 93,134 8,691 تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

 526,904 95,783 431,121 - - - - مارات بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل الزامياستث

 435,284 401,391 33,893 - - - - استثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 1,889,566 369,843 1,519,723 - - - - استثمارات بالتكلفة المطفأة

 55,732 55,732 - - - - - جودات حق استخدام المو

 215,557 509,166 (293,609) - - - - الموجودات غير الموزعة

 4,641,318 1,459,359 3,181,959 146,798 337,311 111,933 8,691 إجمالي الموجودات

        المطلوبات

 1,168,466 - 1,168,466 23,771 224,879 730,161 189,655 أقساط غير مكتسبة

 20,457 - 20,457 - 20,412 45 - عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمين غير مكتسبة 

 471,282 - 471,282 124,096 106,641 229,640 10,905 مطالبات تحت التسوية

 881,625 - 881,625 45,556 34,136 673,006 128,927 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

 64,301 - 64,301 729 1,230 46,385 15,957 احتياطي عجز االكتتاب

 54,482 54,482 - - - - - التزامات التأجير

 1,980,705 1,404,877 575,828 - - - - مطلوبات غير موزعة وحقوق الملكية والفائض

 4,641,318 1,459,359 3,181,959 194,152 387,298 1,679,237 345,444 والفائض  الملكية وحقوقالمطلوبات إجمالي 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -19

 

 2020 ديسمبر 31كما في  

 عميات التكافل 

 بآالف الرياالت السعودية 

 سيارات طبي القطاعات التشغيلية

ممتلكات 

 وحوادث

الحماية 

 واإلدخار

 مجموع عمليات

 التكافل

مجموع عمليات 

 المجموع المساهمين

  

        الموجودات

  873,725   42,257   831,468     -     -     -     -  النقد وما يعادله

  564,188     -   564,188     -     -     -     -  المدينة للمساهمات وإعادة التكافل / إعادة التأمين ةاألرصد

  210,423     -   210,423   3,605   187,507   19,311     -  التأمين من مساهمات التكافل غير المكتسبة معيدي /حصة معيدي التكافل 

  85,469     -   85,469   15,778   54,168   15,523     -  التأمين من المطالبات تحت التسوية معيدي /حصة معيدي التكافل 

  26,957     -   26,957   15,548   11,409     -     -  التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها معيدي /حصة معيدي التكافل 

  87,591     -   87,591   533   5,978   71,043   10,037  تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

  533,719   72,098   461,621     -     -     -     -  استثمارات بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل الزامي

  326,448   296,341   30,107     -     -     -     -  مل اآلخراستثمارات مصنفة بقيمتها العادلة من خالل الدخل الشا

  1,379,039   150,009   1,229,030     -     -     -     -  استثمارات بالتكلفة المطفأة

  43,649   43,649     -     -     -     -     -  حق استخدام الموجودات 

  229,054   699,892  (470,838)     -     -     -     -  الموجودات غير الموزعة

  4,360,262   1,304,246  3,056,016   35,464   259,062   105,877   10,037  إجمالي الموجودات

        المطلوبات

  1,204,917     -   1,204,917   5,188   204,007   878,934   116,788  أقساط غير مكتسبة

  14,902     -   14,902     -   14,354   548     -  إعادة تأمين غير مكتسبة  عمولة إعادة تكافل /

  308,529     -   308,529   22,873   59,295   223,442   2,919  مطالبات تحت التسوية

  872,294     -   872,294   21,362   16,628   738,659   95,645  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

  74,952     -   74,952     -   565   52,784   21,603  ياطي عجز االكتتاباحت

  42,714   42,714     -     -     -     -     -  التزامات التأجير

  1,841,954   1,261,532   580,422     -     -     -     -  مطلوبات غير موزعة وحقوق الملكية والفائض

  4,360,262   1,304,246  3,056,016  49.423 294.849 1.894.367 236.955 والفائض  الملكية حقوقوالمطلوبات إجمالي 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -19

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

  سيارات  طبي القطاعات التشغيلية

ممتلكات 

 اإلجمالي  الحماية واإلدخار  وحودث

 

بآالف الرياالت 

  يةالسعود

بآالف الرياالت 

  السعودية

 بآالف الرياالت

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

          اإليرادات

 2,759,590   311,427   438,873   1,657,700    351,590 إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 مساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين 

 (541,156)   (136,198)   (396,822)   (8,136)   - ندةالمس   

 (10,707)   -  (4,217)   (6,490)   - مصاريف فائض الخسارة

 2,207,727    175,229  37,834    1,643,074  351,590  صافي مساهمات التكافل المكتتبة

 التغيرات في مساهمات التكافل غير 

 53,312    (6,166)  (2,590)     134,935  (72,867)  المكتسبة، صافي    

 2,261,039     169,063  35,244    1,778,009  278,723  صافي مساهمات التكافل المكتسبة

 35,924   -  34,999    925  - دخل عموالت إعادة تكافل / إعادة التأمين

 6,390    3,525  77      2,798  (10)  دخل اكتتابات أخرى

 2,303,353   172,588   70,320   1,781,732    278,713 اإليراداتإجمالي 

          مصاريف وتكاليف االكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل 

 (1,785,465)   (139,431)   (17,877)   (1,394,506)   (233,651)  الخسارة

 (28,810)   (28,810)   -  -  - االستردادات واالستحقاقات

 27,584)   -  -   (25,744)   (1,840)  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

حصة إعادة تكافل / إعادة التأمين من 

  126,054  105,856   15,940   4,258   - المطالبات المدفوعة

 (1,715,805)   (62,385)   (1,937)   (1,415,992)   (235,491)  صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

 (41,100)   (20,568)   (1,826)   (10,720)   (7,986)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 التغير في مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها، 

 24,099   (6,164)   (4,433)   67,978   (33,282)  صافي  

 10,651   (729)  (665)   6,399   5,646  التغير في احتياطي عجز االكتتاب

 (1,722,155)   (89,846)   (8,861)   (1,352,335)   (271,113)  صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة

 التغير في مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من 

 (50,852)   (50,852)   -  -  - خالل قائمة الدخل مربوطة بوحدات، صافي 

 (191,027)   (9,789)   (13,100)   (147,899)   (20,239)  تأمينتكاليف اكتتاب وثائق 

 (12,809)     (2,142)  2,532   (12,615)   (584)  مصاريف اكتتاب أخرى

 (1,976,843)   (152,629)   (19,429)   (1,512,849)   (291,936)  إجمالي مصاريف وتكاليف االكتتاب

 326,510   19,959   150,89  268,883   (13,223)  صافي دخل االكتتاب

          مصاريف تشغيلية أخرى

  –مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 إعادة تكافل / إعادة  وأرصدةمساهمات   

 5,748   -  -  -  - التأمين مدينة  

 (289,905)   -  -  -  - واداريةمصاريف عمومية 

 51,033   -  -  -  - دخل عموالت خاصة

افي الربح من االستثمارات المدرجة بقيمتها ص

العادلة من خالل الربح او الخسارة بشكل 

 17,568   -  -  -  - إلزامي

 13,509   -  -  -  - دخل توزيعات األرباح

 10   -  -  -  - خسائر انخفاض القيمة من موجودات مالية

 1,028   -  -  -  - دخل آخر

 125,501   -  -  -  - ةقبل الزكا صافي الدخل للسنة
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( -19

 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

  سيارات  طبي القطاعات التشغيلية

ممتلكات 

 اإلجمالي  الحماية واإلدخار  وحودث

 

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

  السعودية

 بآالف الرياالت

  السعودية

 بآالف الرياالت

  السعودية

 بآالف الرياالت

 السعودية

          اإليرادات

  2,732,873    157,836    395,391    1,907,014    272,632  إجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 مساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين 

 (408,465)   (44,512)   (360,290)   (3,663)   - المسندة   

 (8,256)   -  (3,393)   (4,863)   - الخسارة مصاريف فائض

  2,316,152    113,324    31,708    1,898,488    272,632  صافي مساهمات التكافل المكتتبة

 التغيرات في مساهمات التكافل غير 

  16,806    856    1,508   (62,488)    76,930  المكتسبة، صافي    

  2,332,958    114,180    33,216    1,836,000    349,562  كتسبةصافي مساهمات التكافل الم

  22,665   -   21,007    1,658   - دخل عموالت إعادة تكافل / إعادة التأمين

  3,047    2,299    53    754   (59)  دخل اكتتابات أخرى

  2,358,670    116,479    54,276    1,838,412    349,503  إجمالي اإليرادات

          مصاريف وتكاليف االكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل 

 (1,493,216)   (53,165)   (29,339)   (1,006,076)   (404,636)  الخسارة

 (14,657)   (14,657)   -  -  - االستردادات واالستحقاقات

 (51,918)   -  (32)   (50,704)   (1,182)  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

حصة إعادة تكافل / إعادة التأمين من 

  65,401    35,959    27,699    1,743   - المطالبات المدفوعة

 (1,494,390)   (31,863)   (1,672)   (1,055,037)   (405,818)  صافي المطالبات والمزايا األخرى المدفوعة

  20,361   (2,468)   (985)    3,561    20,253  تسوية، صافيالتغيرات في المطالبات تحت ال

 التغير في مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها، 

 (81,788)   (2,502)   (3,580)   (154,056)    78,350  صافي  

 (48,649)   -   446   (52,784)    3,689  التغير في احتياطي عجز االكتتاب

 (1,604,466)   (36,833)   (5,791)   (1,258,316)   (303,526)  األخرى المتكبدةصافي المطالبات والمزايا 

 التغير في مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من 

 (42,219)   (42,219)   -  -  - خالل قائمة الدخل مربوطة بوحدات، صافي 

 (149,515)   (15,113)   (12,691)   (94,882)   (26,829)  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (21,523)   (2,107)   (3,937)   (18,048)    2,569  مصاريف اكتتاب أخرى

 (1,817,723)   (96,272)   (22,419)   (1,371,246)   (327,786)  إجمالي مصاريف وتكاليف االكتتاب

  540,947    20,207    31,857    467,166    21,717  صافي دخل االكتتاب

          تشغيلية أخرىمصاريف 

  –مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 إعادة تكافل / إعادة  وأرصدةمساهمات   

 (44,143)   -  -  -  - التأمين مدينة  

 (298,019)   -  -  -  - واداريةمصاريف عمومية 

  56,610   -  -  -  - دخل عموالت خاصة

تها صافي الربح من االستثمارات المدرجة بقيم

العادلة من خالل الربح او الخسارة بشكل 

  13,691   -  -  -  - إلزامي

  7,696   -  -  -  - دخل توزيعات األرباح

  361   -  -  -  - خسائر انخفاض القيمة من موجودات مالية

  862   -  -  -  - دخل آخر

 278,005  -  -  -  - قبل الزكاة صافي الدخل للسنة
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 امالت واألرصدة مع األطراف ذوي العالقةالمع  -20

 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة وأرصدتها:

تمثل األطراف ذوي العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، والشركات المملوكة بشكل أساس من مساهمي 

م عليها تأثيراً هاماً. تعتمد سياسات تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة، وأي منشأة أخرى مسيطر عليها من قبلهم أو يكون له

 الشركة ومجلس اإلدارة.

 

 فيما يلي بيان بأهم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة خالل السنة، واألرصدة ذات العالقة:

 

 الرصيد المدين / )الدائن( كما في  مبالغ المعامالت السنة  المنتهية في 

 2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31  2020ديسمبر  31  2021ديسمبر  31 

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية 

 لمساهمون الرئيسيونا

 

 

 

 

  

 

 

  309,825   95,806   720,610   709,180 إجمالي المساهمات المكتتبة

    -   -   465,270   498,565 المطالبات المدفوعة

 566,423 المطالبات المتكبدة ومبلغ عنها خالل السنة
 

 440,395  
 

(101,720) 
 

 (169,437) 

 سداد من طرف ذي عالقة
- 

 
 -    

 
- 

 
 -    

 رصيد لدى البنك
- 

 
 -    

 
255,485 

 
 206,432  

استثمار في أسهم شركة الراجحي المصرفية 

 لالستثمار

- 

 

 -    

 

64,575 

 

 33,517  

        

الشركات المسيطر عليها بالكامل أو 

والمسيطر عليها بصورة مشتركة أو لهم 

 عليها تأثير هام من قبل أطراف ذوي عالقة 

 

 

 

 

 

 

 

 إجمالي المساهمات المكتتبة
23,268 

 
 12,990  

 
1,529 

 
 2,165  

    -      2,751   2,633 المطالبات المدفوعة

 (367)   (9,679)   2,550   11,944 السنةالمطالبات المتكبدة ومبلغ عنها خالل 

  345,047   292,003   5,011   5,579 استثمارات تديرها شركات شقيقة

إيرادات مستلمة من بيع استثمار في صندوق 

 الراجحي المالية للسلع

5,380 

 

 5,388  

 

- 

 

 -    

اتعاب إدارة استثمار مدفوعة لشركة 

 الراجحي المالية

3,352 

 

 3,089  

 

- 

 

 -    

 فيما يلي ملخصا بتعويضات كبار موظفي اإلدارة للسنة:

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  

 2021  2020 

 بآالف الرياالت السعودية 

 7.300  5,643 رواتب ومزايا أخرى

 3.934  2,093 مكافأة نهاية خدمة 

 7,736  11.234 

 1.676  1,580 مكافأة مجلس اإلدارة

 270  250 نة الشرعيةمكافأة اللج
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 الزكاة وضريبة الدخل -21

 2020ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2021ديسمبر  31فيما يلي ملخص الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة خالل السنة المنتهية في 

 تم حساب مخصص الزكاة للسنة كما يلي: (أ

 

 

2021 

 بآالف الرياالت السعودية

2020 

ت بآالف الرياال

 السعودية

   

  875,219  1,112,381 حقوق الملكية

  227,685  153,874 المخصصات االفتتاحية وتعديالت أخرى

 (191,536)  (667,337) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

 598,918  911,368  

  175,392  127,795 الدخل الخاضع للزكاة للسنة

 1,086,760 726,713 الوعاء الزكوي

 27,169 18,658 ٪ 2.5الزكاة بواقع 

 (2,369) 5,500 مخصصات الزكاة

 - (7,246) استرداد زكاة صكوك الحكومة السعودية 

 16,912  24,800  

 

لسنة المستخدمة إن الفروقات بين الدخل كما في القوائم المالية والدخل الزكوي )الدخل الخاضع للزكاة والتي يتم حسابها بناًء على قواعد الزكاة( ل

 .للزكاةللوعاء الزكوي ترجع أساًسا إلى المخصصات غير المسموح بها في حساب الدخل الخاضع 

 

 كانت حركة في الزكاة المستحقة كاآلتي:  (ب

 

2021 

بآالف الرياالت 

 السعودية

2020 

بآالف الرياالت 

 السعودية

   

 40,932 47,904 الرصيد في بداية السنة 

 24,800 24,158 محمل خالل السنة

 (17,828) (20,721) مدفوعات خالل السنة 

 47,904 51,341 الرصيد في نهاية السنة

 الملكية:

 فيما يلي هيكل الملكية للشركة كما في:

 

 ديسمبر,31

 2021 

ديسمبر , 31

2020 

 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 ٪100.00 ٪100.00 الملكية الخاضعة للزكاة

 

 وضع الربوط

 .2020إلى  2010)"الهيئة"(  للسنوات المالية السابقة من  لهيئة الزكاة والضريبة والجماركقامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل 
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل -21

مليون  11.73بزكاة إضافية حسب تقييم الهيئة بمبلغ تطالب  2018إلى  2015الربوط للسنوات من  هيئة الزكاة والضريبة والجماركأصدرت 

مليون لاير سعودي  10.31مليون لاير سعودي وقدمت اعتراضات للهيئة بمبلغ  1.42قامت الشركة بدفع مبلغ لاير سعودي تتعلق بهذه السنوات. 

مليون  10.31، وطالبت بمبلغ إضافي مقداره  2020و  2019تقييًما أوليًا لعامي  هيئة الزكاة والضريبة والجماركعالوة على ذلك ، أصدرت 

على المبالغ المقدرة اإلضافية كاملة  واعترضت٪ من المبالغ المقدرة 10مليون لاير سعودي على التوالي. سددت الشركة  12.1لاير سعودي و 

 عن تلك السنوات.

 ال تتوقع الشركة أي نتيجة سلبية من المبالغ اإلضافية المقدرة.ووفقًا للتحديث من مستشار الضرائب ،  االعتراضات المقدمة للهيئةبناًء على 

  مطلوبات مرتبطة بوحدات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -22

 من خالل قائمة الدخل هي كما يلي:إن الحركة خالل السنة للمطلوبات المالية بالقيمة العادلة 

 

ديسمبر  31

2021 

ديسمبر  31

2020 

 ت السعوديةبآالف الرياال 

  86,821  141,093 كما في بداية السنة

  42,220  50,860 صافي التغيرات في االحتياطي خالل السنة

  12,052  25,658 صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة 

 141,093 217,611 كما في نهاية السنة

 رأس المال  -23

: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  400مدفوع بالكامل من يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر وال

 لاير سعودي لكل سهم. 10مليون سهم( بقيمة  40: 2020ديسمبر 31مليون سهم عادي ) 40مليون لاير سعودي( مكون من  400

 فيما يلي هيكل حصص الملكية للشركة يخضع المساهمين في الشركة للزكاة.

 2021ديسمبر  31ي كما ف 

 

المصرح به 

 المدفوع والمصدر

 بآالف الرياالت السعودية عدد األسهم 

 106,000  106,000  10,600,000  شركة الراجحي للتأمين المحدودة )البحرين( 
 90,000  90,000  9,000,000  شركة الراجحي المصرفية واالستثمار

 أخرى 
20,400,000 204,000 204,000 

  40,000,000  400,000  400,000 

 

 2020ديسمبر  31كما في  

 

المصرح به 

 المدفوع والمصدر

 بآالف الرياالت السعودية عدد األسهم 

 106.000 106.000 10.600.000 شركة الراجحي للتأمين المحدودة )البحرين( 

 90.000 90.000 9.000.000 شركة الراجحي المصرفية واالستثمار

 24.000 24.000 2.400.000 دبي -تأمين شركة ُعمان لل

 180.000 180.000 18.000.000 أخرى

 40.000.000 400.000 400.000 
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 دارة راس المالإ .24

 توضع األهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.

 

رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بانتظام. يتم إجراء التسويات على تقوم الشركة بإدارة متطلبات 

مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب التغيرات في الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. وللحفاظ على أو تعديل 

 ل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو األسهم الُمصدرة.هيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعدي

 

ة ومراقبتها تخضع عمليات الشركة للمتطلبات التنظيمية المحلية داخل المنطقة القضائية التي تأسست فيها. ال تفرض هذه اللوائح الموافقة على األنشط

س المال لتقليل مخاطر التخلف عن السداد واإلعسار من جانب شركات التأمين فحسب، بل تفرض أيًضا بعض األحكام التقييدية، مثل: كفاية رأ

 وتمكينها من الوفاء بالتزامات غير متوقعة عند نشأتها.

 

من الالئحة التنفيذية للتأمين والتي  4و 3والجدول  66في المادة  البنك المركزي السعودي وضعهاتحتفظ الشركة برأسمالها وفقًا للتعليمات التي 

التالية وفقًا  بين بالتفصيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه. وفقًا للمادة المذكورة، تحتفظ الشركة بهامش المالءة بما يعادل أعلى الطرق الثالثةت

 : للبنك المركزي السعوديلالئحة التنفيذية 

 

 مليون لاير سعودي 200الحد األدنى لمتطلبات رأس المال 

 هامش المالءة لألقساط

 امش المالءة للمطالباته

 

 2021ديسمبر  31تلتزم الشركة بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من الخارج مع هامش مالءة سليمة. يتكون هيكل رأس مال الشركة كما في 

مليون لاير سعودي  597.5 مبقاة بقيمةمليون لاير وأرباح 178.2مليون لاير سعودي واحتياطيات نظامية بقيمة  400من رأس مال مدفوع قدره 

 516.8 مليون لاير وأرباح مبقاة  بقيمة 158.5مليون لاير سعودي واحتياطيات نظامية بقيمة   400: رأس مال مدفوع قدره 2020ديسمبر  31)

 في قائمة المركز المالي. )مليون لاير سعودي 

 

 ربحية السهم   - 25

مليون سهم  40بقسمة صافي ربح السنة العائد إلى حاملي األسهم على  2020و  2021بر ديسم 31للسهم للسنتين المنتهيتين في  الربحتم احتساب 

 .2020و  2021ديسمبر  31. لم يكن هناك احتمال إلصدار أسهم مخفضة كما في السنتين المنتهيتين في 

 

 فائض عمليات التكافل   -26

  

 

ديسمبر  31

 2020ديسمبر  31 2021

 بآالف الرياالت السعودية 

  56,883  48,316 ائض عمليات التكافل دائنة كما في بداية السنة ف

 26,159  10,118 مجموع الدخل للفترة المتعلق بعمليات التكافل خالل السنة

 (34,726)  (9,806) فائض المدفوع لحملة الوثائق 

 48,316 48,628 توزيع الفائض الختامي المستحق كما في نهاية السنة 
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 إضافية معلومات -27

 المركز المالي  قائمة 27-1

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

 

 

 

 عمليات التكافل

 

 عمليات المساهمين

 

 عمليات التكافل المجموع

 

 عمليات المساهمين

 

 المجموع

       الموجودات

  873,725   42,257   831,468  498,996 27,444 471,552 النقد وما يعادله

  564,188     -   564,188  414,546 - 414,546 مساهمات وأرصدة معيدي تكافل )معيدي التأمين( مدينة، صافي

  210,423     -   210,423  227,284 - 227,284 حصة معيدي التكافل / معيدي التأمين من مساهمات التكافل غير المكتسبة

  85,469     -   85,469  207,122 - 207,122 من المطالبات تحت التسوية حصة معيدي التكافل / معيدي التأمين

  26,957     -   26,957  60,387 - 60,387 حصة معيدي التكافل / معيدي التأمين من مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

حصة معيدي التكافل / معيدي التأمين من المطلوبات المالية بقيمتها العادلة من خالل 

 لربح أو الخسارةا

31 - 31  23   -     23  

  87,591     -   87,591  109,940 - 109,940 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

  533,719   72,098   461,621  526,904 95,783 431,121 استثمارات بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل بشكل إلزامي

  326,448   296,341   30,107  435,284 401,391 33,893 لة من خالل الدخل الشامل اآلخراستثمارات مصنفة بقيمتها العاد

    -   533,451  (533,451)  - 358,969 (358,969) مطلوب )إلى( / من / عمليات المساهمين / التكافل

  1,379,039   150,009   1,229,030  1,889,566 369,843 1,519,723 استثمارات بالتكلفة المطفأة

  86,537   23,947   62,590  88,712 23,383 65,329 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

  100,298   100,298  - 83,216 83,216 - ممتلكات ومعدات، صافي

  39,969   39,969  - 39,971 39,971 - وديعة نظامية

  2,227   2,227  - 3,626 3,626 - دخل مستحق من الوديعة النظامية

  43,649   43,649  - 55,733 55,733 - حق استخدام الموجودات 

  4,360,262   1,304,246   3,056,016  4,641,318 1,459,359 3,181,959 مجموع الموجودات
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  معلومات إضافية  -27

 قائمة المركز المالي )تتمة(  27-1

 بآالف الرياالت السعودية 

 2020سمبر دي 31 2021ديسمبر  31 

 

 

 عمليات التكافل

 

 عمليات المساهمين

 

 المجموع

 

 عمليات التكافل

 

 عمليات المساهمين

 

 المجموع

       مطلوبات 

  280,201   65,699   214,502  180,208 53,004 127,204 دائنون ومبالغ مستحقة للدفع ومطلوبات أخرى

  177,442     -   177,442  179,530 - 179,530 أرصدة إعادة تكافل/ إعادة التأمين دائنة

  1,204,917     -   1,204,917  1,168,466 - 1,168,466 مساهمات غير مكتسبة

  14,902     -   14,902  20,457 - 20,457 ير المكتسبةغ إعادة التكافل / إعادة التأمين دخل عموالت

  308,529     -   308,529  471,282 - 471,282 إجمالي المطالبات تحت التسوية

  872,294     -   872,294  881,625 - 881,625 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

  74,952     -   74,952  64,301 - 64,301 احتياطي عجز االكتتاب

  141,093     -   141,093  217,611 - 217,611 لدخل مربوطة بوحداتابقيمتها العادلة من خالل قائمة  مطلوبات مالية

  27,680   27,680     -  24,635 24,635 - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  47,904   47,904     -  51,341 51,341 - مخصص الزكاة وضريبة الدخل

  6,937   6,937     -  8,336 8,336 - لبنك المركزي السعوديلمبالغ مستحقة 

  42,714   42,714     -  54,482 54,482 - التزامات التأجير

 3,130,476 191,798 3,322,274  3,008,631   190,934   3,199,565  

  48,316     -   48,316  48,628 - 48,628 فائض عمليات التكافل المستحق

  3,247,881   190,934   3,056,947  3,370,902 191,798 3,179,104 مجموع المطلوبات والفائض المتراكم 

       

       حقوق الملكية

  400,000   400,000     -  400,000 400,000  رأس المال

  158,491   158,491     -  178,186 178,186  االحتياطي النظامي

  516,775   516,775     -  595,551 595,551  األرباح المبقاة

 (7,752)  (7,752)     -  (7,327) (7,327)  إعادة قياس احتياطي مكافأة نهاية الخدمة

لدخل الشامل ا بالقيمة العادلة من خالل استثمارات مصنفة  -قيمة العادلة احتياطي ال

  44,867   45,798  (931)  104,006 101,151 2,855 اآلخر

 1.112.381 1.113.312 (931)   1,270,416 1,267,561 2,855 مجموع حقوق الملكية

 

 4.360.262 1.304.246 3.056.016 4,641,318 1,459,359 3,181,959 الفائض المتراكم وحقوق الملكيةمجموع المطلوبات و

 

 21.073  - 21.073 40,190  40,190 تعهدات والتزامات محتملة
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 معلومات إضافية )تتمة( -27

قائمة الدخل  27-2

 بآالف الرياالت السعودية ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 2021 2020 

 عمليات التكافل 

عمليات 

 المساهمين

 

 عمليات التكافل المجموع

عمليات 

 المساهمين

 

 المجموع

       اإليرادات

  2,732,873  -  2,732,873  2,759,590  2,759,590 اجمالي مساهمات التكافل المكتتبة

 (9,728)  - (9,728)  (11,610)  (11,610) محلي –مساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين المسندة 

 (398,737)  - (398,737)  (529,546)  (529,546) أجنبي -مساهمات إعادة التكافل / إعادة التأمين المسندة 

 (8,256)  - (8,256)  (10,707)  (10,707) أجنبي –مصاريف فائض الخسارة 

  2,316,152  -  2,316,152  2,207,727  2,207,727 صافي مساهمات التكافل المكتتبة

  16,806  -  16,806  53,312  53,312 التغير في المساهمات غير المكتسبة، صافي

  2,332,958  -  2,332,958  2,261,039  2,261,039 صافي مساهمات التكافل المكتسبة

  22,665  -  22,665  35,924  35,924 دخل عموالت إعادة التكافل / إعادة التأمين

  3,047  -  3,047  6,390  6,390 كتتابات األخرىدخل اال

  2,358,670  -  2,358,670  2,303,353  2,303,353 إجمالي اإليرادات 

       تكاليف ومصاريف اكتتاب

 (1,493,216)  - (1,493,216)  (1,785,465)  (1,785,465) إجمالي المطالبات المدفوعة ومصاريف تعديل الخسارة

 (14,657)  - (14,657)  (28,810)  (28,810) واالستحقاقاتاالستردادات 

 (51,918)  - (51,918)  (27,584)  (27,584) مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

 حصة معيدي التكافل / معيدي التأمين من 

  65,401  -  65,401  126,054  126,054 المطالبات المدفوعة   

 (1,494,390)  - (1,494,390)  (1,715,805)  (1,715,805) ى المدفوعةصافي المطالبات والمزايا األخر

  20,361  -  20,361  (41,100)  (41,100) التغييرات في المطالبات تحت التسوية، صافي

 (81,788)  - (81,788)  24,099  24,099 التغييرات في المطالبات المتكبدة وغير مبلّغ عنها، صافي

 (48,649)  - (48,649)  10,651  10,651 عجز االكتتابالتغير في احتياطي 

 (1,604,466)  - (1,604,466)  (1,722,155)  (1,722,155) صافي المطالبات والمزايا األخرى المتكبدة

التغير في مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من خالل قائمة 

 (42,219)  - (42,219)  (50,852)  (50,852) الدخل مربوطة بوحدات، صافي

 (149,515)  - (149,515)  (191,027)  (191,027) تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

 (21,523)  - (21,523)  (12,809)  (12,809) مصاريف اكتتابات أخرى

 (1,817,723)  - (1,817,723)  (1,976,843)  (1,976,843) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

  540,947  -  540,947  326,510  326,510  صافي دخل االكتتاب

     

       )مصاريف(/ إيرادات تشغيلية آخرى

مساهمات وأرصدة  -مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 (44,143)  - (44,143)  5,748 - 5,748 معيدي تكافل )معيدي التأمين( مدينة

 -  298,019  (298,019)   289,905 (289,905) أتعاب اإلدارة المتعلقة بإدارة عمليات التكافل

 (298,019) (298,019)  - (289,905) (289,905) - مصاريف عمومية وإدارية

  56,610   4,794   51,816  51,033 4,627 46,406 دخل عمولة خاص

 صافي الربح من االستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة 

  13,691   3,050   10,641  17,568 5,210 12,358 من خالل قائمة الدخل بشكل الزامي   

  7,696   7,696  - 13,509 13,509 - دخل توزيعات األرباح

  361   13   348  10 (55) 65 لخسارة انخفاض القيمة  )انخفاض القيمة  )خسارة /عكس 

  862   862  - 1,028 1,028 - إيرادات أخرى

 (262,942)   16,415  (279,357)  (201,009) 24,319 (225,328) إجمالي دخل / )مصاريف( تشغيلية أخرى

  278,005   16,415   261,590  125,501 24,319 101,182 صافي دخل السنة قبل تخصيص أتعاب اإلدارة

    -   235,431  (235,431)  - 91,064 (91,064) الرسوم اإلدارية المخصصة إلى عمليات المساهمين

  278,005   251,846   26,159  125,501 115,383 10,118 تخصيص أتعاب اإلدارةصافي الدخل للسنة بعد 

 (24,800)  (24,800)  - (16,912) (16,912) - مخصص الزكاة

  253,205   227,046   26,159  108,589 98,471 10,118 صافي الدخل للسنة بعد الزكاة 
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 معلومات إضافية )تتمة( -27

ديسمبر 31الشامل للسنة المنتهية في قائمة الدخل    27-3

 بآالف الرياالت السعودية 

 2021 2020 

 

 

 

 عمليات التكافل

 

 عمليات المساهمين

 

 المجموع

 

 عمليات التكافل

 

 عمليات المساهمين

 

 المجموع

       

صافي الدخل للسنة بعد تخصيص أتعاب اإلدارة 

  253,205   227,046   26,159  108,589 98,471 10,118 إلى عمليات المساهمين

  - -     

 - - - - - - الدخل الشامل االخر / )خسارة(:

  - - - - - - 

بنود لن يعاد تصنيفها لقائمة الدخل في السنوات 

 - - - - - - الالحقة

صافي تغيرات القيمة العادلة من  -

االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من 

  16,340   16,215   125  59,139 55,353 3,786 خالل الدخل الشامل اآلخر

 (6,224) (6,224)    -  425 425 - إعادة قياس التزامات مكافآت نهاية الخدمة-

  263,321   237,037   26,284  168,153 154,249 13,904 مجموع الدخل الشامل للسنة

 

       

       إعادة تسوية:

 (26,159)   (10,118)    ات التكافلناقص: صافي الدخل العائد لعملي

 237,162   158,035    مجموع الدخل الشامل للسنة
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 معلومات إضافية )تتمة(  -27

 التدفقات النقدية قائمة 27-4

 بآالف الرياالت السعوديــــــة  

  

 عمليات

 المجموع عمليات المساهمين التكافل

 عمليات

 المجموع عمليات المساهمين التكافل

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  278,005   251,846   26,159  125,501 115,383 10,118  صافي الدخل للسنة قبل الزكاة 

        التعديالت لـبنود غير نقدية:

  9,114   9,114  - 13,959 13,959 -  اتاستهالك الممتلكات والمعد

  6,629   6,629  - 9,410 9,410 -  استهالك حق استخدام الموجودات

 - -  35.679 35,679 -  صافي -شطب االصول

 - (298,019)   298,019  - (289,905) 289,905  أتعاب اإلدارة المتعلقة بإدارة عمليات التكافل

 - (235,432)   235,432  - (69,064) 69,064  ى عمليات المساهمينأتعاب اإلدارة المخصصة إل

 مساهمات –مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

  وأرصدة معيدي تكافل )معيدي التأمين( مدينة   

(60,467) - (60,467)  30,233  -  30,233  

 مكاسب غير محققة من االستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة 

 (12,774)  (147)  (12,627)  (26,924) (409) (26,515)  ئمة الدخل بشكل الزامىمن خالل قا   

 (361)  (13)  (348)   (10) 55 (65)  عكس / انخفاض قيمة استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

  - 2,589 2,589 -  1,905   1,905  

  5,947   5,947  - 4,853 4,853 -  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  282,040 (177,450) 104,590  576,868   (258,170)  318,698  

        التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (258,272) - (258,272)  210,109 - 210,109  مساهمات وأرصدة إعادة تكافل / إعادة التأمين المدينة

 ساهمات التكافل حصة معيدي التكافل / معيدي التأمين من م

 (98,553)  - (98,553)  (16,861) - (16,861)  غير المكتسبة   

 حصة معيدي التكافل / معيدي التأمين من المطالبات

  تحت التسوية   

(121,653) - (121,653)  24,711  -  24,711  

 حصة معيدي التكافل / معيدي التأمين من مطالبات متكبدة

 (13,544)  - (13,544)  (33,430)  - (33,430)  ولم يبلغ عنها   

 حصة معيدي التكافل / معيدي التأمين من مطلوبات مالية 

 (2)  - (2)  (8) - (8)  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   

 (43,079)  - (43,079)  (22,349) - (22,349)  تكاليف وثائق تأمين مؤجلة

  43,275   16,791   26,484  5,071 7,810 (2,739)  رىمصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخ

 (1,283)  (1,283)  - (1,399) (1,399) -  وديعة نظامية دخل مستحق من

  1,283   1,283  - 1,399 1,399 -  بنك المركزي السعوديللمبالغ مستحقة 
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 معلومات إضافية )تتمة(  -27

 ()تتمة التدفقات النقدية قائمة 27-4

 

 

 

 

 

 

 بآالف الرياالت السعوديــــــة

 عمليات

 المجموع عمليات المساهمين التكافل

 عمليات

 المجموع عمليات المساهمين التكافل

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  151,499   29,371   122,128  (99,994) (12,695) (87,299)  ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

  54,272  -  54,272  76,518 - 76,518  مطلوبات مالية بقيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

  82,805  -  82,805  2,088 - 2,088  أرصدة إعادة تكافل/ إعادة تأمين دائنة

  81,747  -  81,747  (36,451) - (36,451)  مساهمات التكافل غير المكتسبة

  6,110  -  6,110  5,555 - 5,555  والت إعادة التكافل / إعادة التأمين غير المكتسبةعم

 (45,072)  - (45,072)  162,753 - 162,753  إجمالي المطالبات تحت التسوية 

  95,332  -  95,332  9,331 - 9,331  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

  48,649  -  48,649  (10,651) - (10,651)  احتياطي عجز االكتتاب

  1,383  -  1,383  (19,117)  (19,117)  وديعة لخطابات ضمان

   397,836 (182,335) 215,501  661,967   (212,008)  449,959  

        

 -  328,011  (328,011)  - 533,451 (533,451)   أتعاب اإلدارة )مدفوعة( / متحصلة

 (17,828)  (17,828)  - (20,721) (20,721) -  مدفوعات الزكاة

 (34,726)  - (34,726)  (9,806) - (9,806)  فائض عمليات التكافل مدفوعة

 (3,111)  (3,111)  - (7,473) (7,473) -  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

  394,294   95,064   299,230  177,501 322,922 (145,421)  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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  إضافية )تتمة( معلومات -27

 التدفقات النقدية )تتمة( قائمة 27-4

 بآالف الرياالت السعوديــــــة 

 

 عمليات

 المجموع عمليات المساهمين التكافل

 عمليات

 المجموع عمليات المساهمين التكافل

 2020ديسمبر  31في  للسنة المنتهية 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

شراء استثمارات بقيمتها العادلة مصنفة من خالل 

 (2,249,378)  (923,000)  (1,326,378)  (2,353,170) (807,162) (1,546,008) إلزاميقائمة الدخل بشكل 

مة بقيمتها العادلة من خالل قائ الستثماراتاستبعادات 

 إلزاميالدخل بشكل 

1,603,023 783,886 2,386,909  1,047,936   864,055   1,911,991  

 شراء استثمارات حقوق الملكية مصنفة من خالل 

  الدخل الشامل اآلخر   

- (65,023) (65,023) -  (65,084)  (65,084) 

 استبعادات إلى استثمارات بالقيمة العادلة مصنفة 

  الشامل اآلخر من خالل الدخل   

- 15,326 15,326 -  31,776   31,776  

 (104)  (104)  - - - - حركة الرصيد النقدي في محفظة أسهم حقوق الملكية

 (889,833)  (260,000)  (629,833)  (831,987) (339,965) (492,022) شراء موجودات مالية محتفظ بها بالتكلفة المطفأة

  1,325,000   325,000   1,000,000  321,300 120,074 201,226 محتفظ بها بالتكلفة المطفأةاستبعادات لموجودات مالية 

 (57,755)  (57,755)  - (32,556) (32,556) - إضافات إلى الممتلكات والمعدات

األنشطة النتاج من /صافي النقد )المستخدم في( 

 االستثمارية

(233,781) (325,420) (559,201)  91,725   (85,112)  6,613  

       

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (6,675)  (6,675)  - (12,315) (12,315) - مطلوبات عقد إيجار مدفوعة 

 (6,675)  (6,675)  - (12,315) (12,315)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

  394,232   3,277   390,955  (394,015) (14,813) (379,202) صافي التغير في النقد وما يعادله

  453,880   34,271   419,609  848,112 37,548 810,564 النقد وما يعادله في بداية السنة 

  848,112   37,548   810,564  454,097 22,735 431,362 النقد وما يعادله في نهاية السنة 

       معلومات إضافية غير نقدية

التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر

3,786 55,353 59,139  125   16,215   16,340  

  6,224  6,224 - (425) (425) - إعادة قياس التزامات مكافآت نهاية الخدمة

 

 إدارة المخاطر المالية - 28

مخاطر المالية وتتضمن تلك األنشطة تحليل وتقييم وقبول وإدارة درجة من المخاطر أو مجموعة من تتعرض الشركة لمجموعة متنوعة من ال

المخاطر. هذه المخاطر هي نتيجة حتمية للمشاركة في األسواق المالية. وبالتالي فإن هدف الشركة هو تحقيق توازن مناسب بين المخاطر 

 داء المالي للشركة.والعائد وتقليل اآلثار السلبية المحتملة على األ

تم تصميم سياسات وإجراءات وأنظمة إدارة المخاطر في الشركة لتحديد وتحليل هذه المخاطر وتحديد أدوات تخفيف المخاطر والضوابط 

ت المناسبة. تقوم الشركة بمراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل مستمر لتعكس التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسا

 الناشئة. 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( - 28

 االئتمان مخاطر 1- 28

مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 

لحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة هو القيمة الدفترية كما هو بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة، فإن ا

 موضح في قائمة المركز المالي.

 قياس مخاطر االئتمان 28-1-1

نموذج "الثالث مراحل" لالنخفاض في القيمة استناداً إلی التغيرات في جودة االئتمان منذ اإلثبات  9يوضح المعيار الدولي التقرير المالي رقم 

 لمبدئي علی النحو الموجز أدناه:ا

يتم تصنيف األداة المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية عند اإلثبات المبدئي في )المرحلة األولى( وتتم مراقبتها بشكل مستمر من  (أ)

 قبل الشركة.

" ولكن ال تعتبر بعد 2ة إلى "المرحلة إذا تم تحديد زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي، يتم تحويل األداة المالي (ب)

 منخفضة القيمة ائتمانياً.

 إذا كانت األداة المالية منخفضة القيمة ائتمانياً، يتم نقل األداة المالية إلى "المرحلة الثالثة". (ج)

ن المتوقعة والتي تقاس خسارة االئتمان المتوقعة لألدوات المالية في المرحلة األولی بمبلغ مساوي لجزء من عمر خسائر االئتما (د)

لها تقاس خسارة االئتمان المتوقعة لها  3أو  2شهراً القادمة. األدوات في المراحل  12تنتج عن أحداث التخلف المحتملة خالل ال 

 على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر.

هو أنه ينبغي عليها األخذ بعين  9الدولي للتقرير المالي رقم يتمثل المفهوم الواسع في قياس خسارة االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار  )هـ(

 االعتبار المعلومات المستقبلية.

 :هي كما يلي 9إن األحكام واالفتراضات الرئيسية التي اعتمدتها الشركة في تلبية متطلبات المعيار الدولي التقرير المالي رقم 

 الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان

 ن األداة المالية قد تعرضت لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان عند استيفاء واحد أو أكثر من المعايير الكمية والنوعية التالية.تعتبر الشركة أ

 المعايير الكمية:

 .حركة هبوط في التصنيف االئتماني الخارجي بمعّدل درجتين 

  التصنيف االئتماني الخارجي المعّدل أقل من "درجة حركة هبوط في التصنيف االئتماني الخارجي بمقدار درجة واحدة إذا کان

 االستثمار".

  أيام. 7المدفوعات التعاقدية المستحقة ألكثر من 

 المعايير النوعية:

  حدوث تغير سلبي فعلي أو متوقع في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التقنية للطرف المقابل مما يؤدي إلى انخفاض جوهري في

 بل على الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة.قدرة الطرف المقا

 .تعثرت إحدى شركات المجموعة للطرف اآلخر ورأت الشركة أن قدرة الطرف اآلخر على التعثر سيتأثر أيضاً بشكل جوهري 

 تعريف التعثر واالنخفاض االئتماني للموجودات

ى تماماً مع تعريف االنخفاض االئتماني عندما تستوفي معياراً أو تُعرف الشركة األدوات المالية كما في حالة التعثر في السداد والتي تتماش

 أكثر من المعايير التالية:

 المعايير الكمية:

  يوما من تاريخ استحقاقها. 90المدفوعات التعاقدية أكثر من 

 .رفض الطرف المقابل دفع المبالغ المستحقة 

 المعايير النوعية:

 .معلومات عن إفالس الطرف المقابل 

 ضايا قانونية متعلقة بإجراءات االسترداد؛وجود ق 
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ة رتم تطبيق المعايير المذكور أعاله على جميع األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة والتي تتفق مع تعريف التعثر المستخدم ألغراض إدا

ها ستة المخاطر الداخلية. تعتبر األداة لم تعد في حالة تعثر )أي أن تكون تعافت( عندما لم تعد تلبي أي من معايير التعثر لفترة متتالية مدت

باستخدام  أشهر. تم تحديد هذه الفترة من ستة أشهر بناًء على تحليل يأخذ في االعتبار احتمال عودة أداة مالية إلى حالة التعثر بعد معافاتها

 3-4تعاريف معافاة مختلفة ممكنة. بالنسبة لمخصص انخفاض القيمة من مساهمات التكافل وأرصدة معيدي التكافل المدينة راجع اإليضاح 

 .6واإليضاح 

حوظ منذ االعتراف تقوم الشركة بدمج المعلومات المستقبلية في كل من تقييمها ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة بأداة ما قد زادت بشكل مل

تقوم الشركة  الخارجية،األولي وقياس خسارة االئتمان المتوقعة. بناًء على النظر في مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية والمتوقعة 

حتملة األخرى. بصياغة "حالة أساسية" لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة وكذلك مجموعة تمثيلية من سيناريوهات التنبؤ الم

اقتصاديين أو أكثر والنظر في االحتماالت النسبية لكل نتيجة. تتضمن المعلومات الخارجية البيانات  سيناريوينتتضمن هذه العملية تطوير 

ديميين. ولسلطات النقدية في المملكة ومتخصصون مختارون من القطاع الخاص واألكا والتوقعات االقتصادية التي تنشرها الهيئات الحكومية

بإجراء  تمثل الحالة األساسية النتيجة األكثر ترجيًحا. تمثل السيناريوهات األخرى نتائج أكثر تفاؤالً وأكثر تشاؤماً. تقوم الشركة بشكل دوري

 اختبارات إجهاد للصدمات األكثر قسوة لمعايرة تصميمها على هذه السيناريوهات التمثيلية األخرى.

سنوات )بما يتفق مع التوقعات المتاحة من المصادر العامة( والتي تسود بعدها  5-3لسيناريوهات في نطاق من تأخذ الشركة في االعتبار ا

والبنك ظروف االقتصاد الكلي على المدى الطويل. تستخدم توقعات االقتصاد الكلي المتاحة من الخارج من وكاالت التصنيف العالمية 

سية. بالنسبة للسيناريوهات األخرى يتم إجراء التعديل على أساس تنبؤات الحالة استناًدا إلى في وضع توقعات حالة أسا المركزي السعودي

 .أحكام الخبراءأحكام الخبراء. تستخدم الشركة سيناريوهات متعددة ويتم تعيين االحتماالت لكل سيناريو بناًء على 

ارة الشركة االستفادة من اإلجراءات العملية في احتساب خسائر إد ارتأتبناًء على التحليل المفصل لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان، 

للموجودات المالية ذات مخاطر االئتمان المنخفضة. تقوم إدارة الشركة  9االئتمان المتوقعة التي يوفرها المعيار الدولي التقرير المالي رقم 

هراً لموجوداتها المالية الخاضعة لالنخفاض في القيمة. إن الموجودات ش 12بقياس االنخفاض في القيمة باستخدام خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

لقياس االنخفاض في القيمة باستخدام  9المالية منخفضة المخاطر االئتمانية للشركة تفي بالمتطلبات التالية للمعيار الدولي التقرير المالي رقم 

 شهراً: 12خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 مان من التعثر في السداد.انخفاض مخاطر االئت 

 لدى األطراف المقابلة قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها على المدى القريب؛ 

  قد تؤدي التغيرات السلبية في الظروف االقتصادية والتجارية على المدى الطويل، إلى التقليل ولكن ليس بالضرورة من قدرة األطراف

 ة بالتدفقات النقدية التعاقدية في السداد.المقابلة على الوفاء بالتزاماتها المتعلق

تستخدم الشركة تصنيفات مخاطر ائتمان خارجية لوكاالت تصنيف معروفة وذات سمعة جيدة لتقييم احتمال تعثر األطراف المقابلة الفردية 

 في السداد.

نها تعتبر ذات مخاطر ائتمان منخفضة في الفترة المالية ال تقوم الشركة بإثبات خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لألداة المالية لمجرد أ

ادة السابقة وال تعتبر ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ الفترة المالية. في مثل هذه الحالة، ستقوم الشركة بتحديد ما إذا كانت هناك زي

 إلثبات خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة.جوهرية في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات المبدئي وبالتالي ما إذا كان هناك حاجة 
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 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

ة في مخاطر االئتمان قد حدثت منذ شهراً أو مدى الحياة استناداً إلى وجود زيادة جوهري 12يتم قياس خسارة االئتمان المتوقعة على أساس 

 إلثبات األولي أو إن كان األصل يعتبر منخفض القيمة االئتمانية. إن خسائر االئتمان المتوقعة هي المنتجات المخصومة الحتمالية التعثر

 و التالي:والتعرض للمخاطر التعثر )مقدار التعرض للتعثر( والخسارة الناتجة عن التعثر والتي يتم تعريفها على النح

  شهراً احتمالية التعثر(،  12شهرا القادمة ) 12تمثل احتمالية التعثر احتمال تعثر المقترض عن سداد التزامه المالي، إما على مدى الـ

 أو على مدى العمر المتبقي )عمر احتمالية التعثر( لاللتزام.

 شهراً  12شهراً القادمة ) 12قاقها في وقت التعثر على مدى الـ يستند التعرض للتعثر عن السداد إلى المبالغ التي تتوقع الشركة استح

 احتمالية التعثر(، أو على مدى العمر المتبقي )عمر احتمالية التعثر(.

  تمثل خسارة التعثر توقعات الشركة لمدى الخسارة على التعرضات المتعثرة. ويعبر عن الخسارة المفترضة للتعثر كنسبة مئوية من

شهراً أو مدى الحياة، عندما  12ة من وحدات التعرض في وقت التعثر. يتم احتساب خسارة عدم السداد على أساس الخسارة لكل وحد

تكون خسارة التعثر لالثني عشر شهراً هي نسبة الخسارة المتوقعة ان تحدث إذا ما حدث التعثر في االثني عشر شهراً القادمة ويعتبر 

 متوقعة إذا حدث التعثر على مدى العمر المتوقع المتبقي للتعرض.عمر خسارة التعثر هي نسبة الخسارة ال

ل يتم تحديد خسارة االئتمان المتوقعة عن طريق توقع احتمالية التعثر، لخسارة التعثر المفترضة والتعرض للتعثر لكل شهر في المستقبل ولك

)وتعنى حالة التعرض عدم الدفع مسبقاً أو لم يتعثر في شهر  حالة تعرض فردي. وتضاعف هذه المكونات الثالثة معاً وتعدل الحتمال البقاء

سابق(. هذا يحسب بشكل فعّال خسائر االئتمان المتوقعة لكل شهر في المستقبل، والتي يتم خصمها مرة أخرى إلى تاريخ التقرير. إن معّدل 

 .الخصم المستخدم في حساب خسارة االئتمان المتوقعة هو معّدل الربح الفعلي األصلي

شهراً الحالي الحتمالية عدم التعثر. يبين ملف االستحقاق کيفية تطوير  12يتم تطوير عمر احتمالية عدم التعثر من خالل تطبيق استحقاق لل 

التعثرات علی المحفظة من نقطة اإلثبات األولي طوال عمر التعرض للمخاطر. تستند بيانات االستحقاق إلى البيانات التاريخية التي تم 

حظتها، ومن المفترض أن تكون هذه البيانات متماثلة في جميع الموجودات ضمن نطاق محفظة ونطاق ائتماني. وذلك يدعم التحليل مال

 التاريخي.

 األدوات المالية الخاضعة لخسارة االئتمان المتوقعة -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  (أ

 

التي تتعرض لها األدوات المالية والتي يتم بها إثبات مخصص. خسارة االئتمان المتوقعة.  تتضمن الجداول التالية تحاليل لمخاطر االئتمان 

 ودات.يمثل إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان على هذه الموج
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 )تتمة( األدوات المالية الخاضعة لخسارة االئتمان المتوقعة -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  (أ

 التكافل عمليات -1

 2021ديسمبر  31 

 2020يسمبر د 31 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بنود القوائم المالية

 

 خسارة االئتمان

 شهرا   12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

 اإلجمالي  المتوقعة لمدى العمر

 بآالف الرياالت السعودية 

  831,468  471,552 - - 471,552 أرصدة بنكية 

  1,229,834  1,520,630 - - 1,520,630 المطفأة مقتناة بالتكلفةتكلفة استثمارات 

  2,061,302   1,992,182 -    -   1,992,182 إجمالي القيمة الدفترية

 (971)  (907)  - - (907)  مخصص الخسارة

  2,060,331  1,991,275  - - 1,991,275  القيمة الدفترية

 2021ديسمبر  31 

 2020ديسمبر  31 اإلجمالي ثةالمرحلة الثال المرحلة الثانية المرحلة األولى درجة االئتمان

 

 خسارة االئتمان

 شهرا   12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

 اإلجمالي  المتوقعة لمدى العمر

 بآالف الرياالت السعودية 

 2.061.302 1,992,182  - - 1,992,182  ستثماراال درجة

 2.061.302 1,992,182  - - 1,992,182  إجمالي القيمة الدفترية

 (971)  (907)  - - (907)  مخصص الخسارة

 2,060,331 1,991,275  - - 1,991,275  القيمة الدفترية
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 )تتمة( دوات المالية الخاضعة لخسارة االئتماناأل -الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  (أ

 المساهمين عمليات -2

  2021ديسمبر  31 

 2020ديسمبر  31 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بنود القوائم المالية

 

 خسارة االئتمان

 شهرا   12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 ئتمانخسارة اال

 اإلجمالي  المتوقعة لمدى العمر

  42,257  27,444     -     -  27,444  أرصدة بنكية 

  150,075  369,966     -     -  369,966  االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة

  40,000  40,000     -    40,000  وديعة نظامية

  232,332  437,410     -     -  437,410  إجمالي القيمة الدفترية

 (96)  (151)     -     -  (151)  مخصص الخسارة

  232,236   437,259    -     -   437,259 القيمة الدفترية

 

  2021ديسمبر  31 

 2020ديسمبر  31 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى درجة االئتمان

 

 خسارة االئتمان

 شهرا   12عة لـ المتوق

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

 اإلجمالي  المتوقعة لمدى العمر

  232,332  437,410     -     -  437,410  درجة االستثمار

  232,332  437,410     -     -  437,410  إجمالي القيمة الدفترية

 (96)  (151)     -     -  (151)  مخصص الخسارة

  232,236  437,259     -     -  437,259  القيمة الدفترية

 إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان غير مضمون.

 

 مخصص الخسارةب(  ) 

 قد يتأثر مخصص الخسارة المثبت في الفترة بمجموعة من العوامل، على النحو المبين أدناه:

  األدوات المالية التي تتعرض إلى زيادات أو )نقص( جوهرية لمخاطر االئتمان  بسبب 3أو  2التحوالت بين المرحلة األولى والمرحلة

شهر وخسارة االئتمان المتوقعة  - 12أو تصبح منخفضة القيمة االئتمانية في الفترة، وما يترتب على ذلك من "ارتفاع" أو "هبوط" بين 

 مدى الحياة.

  الفترة، إضافة إلى اإلفراج عن األدوات المالية التي لم يتم اإلثبات بها في مخصصات إضافية لألدوات المالية الجديدة المثبتة خالل

 الفترة.

  ،التأثير على قياس خسارة االئتمان المتوقعة بسبب التغيرات في احتمالية التعثر ومقدار التعرض للتعثر وخسارة التعثر في الفترة

 والناشئة عن تحديث منتظم للمدخالت إلى النماذج.
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 ة المخاطر المالية )تتمة(إدار -28

 مخاطر االئتمان )تتمة( 28-1

 قياس مخاطر االئتمان 28-1-1

 )ب(   مخصص الخسارة )تتمة(

 عمليات التكافل (1

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى `

 

 خسارة االئتمان

 شهرا   12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 االئتمان خسارة

  المتوقعة لمدى العمر

 باالف الرياالت 

 971  - - 971  2021يناير  1مخصص الخسارة كما في 

     الحركة في قائمة الدخل

     التحويالت:

 396   396 إنشاء أو شراء موجودات مالية جديدة

 - - - - صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (460)   (460) موجودات مالية مستعبدة خالل السنة

 - - - - الشطب

 (64) - - (64) إجمالي مخصص الخسائر خالل السنة

     

 907 - - 907 2021ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 

     

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 

 خسارة االئتمان

 شهرا   12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 مدى العمرالمتوقعة ل

 خسارة االئتمان

  المتوقعة لمدى العمر

 الرياالت بأالف 

 1.319 - - 1.319 2020يناير  1مخصص الخسارة كما في 

     الحركة في قائمة الدخل

     التحويالت:

  485  - -  485  إنشاء أو شراء موجودات مالية جديدة

 (833)  - - (833)  موجودات مالية مستعبدة خالل السنة

    -  - - - الشطب

 (348)  - - (348)  إجمالي مخصص الخسائر خالل السنة

     

 971 - - 971 2020ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -28

 مخاطر االئتمان )تتمة( 28-1

 قياس مخاطر االئتمان28-1-1

 مخصص الخسارة )تتمة(ب(  )

 مينعمليات المساه-2

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 

 خسارة االئتمان

 شهرا   12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

  المتوقعة لمدى العمر

 الف الرياالتأب 

 96 - - 96 2021يناير  1مخصص الخسارة كما في 

     الحركة في قائمة الدخل

     التحويالت:

 - - - - التحويالت من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

 - - - - التحويالت من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

 - - - - التحويالت من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

 490 - - 490 إنشاء أو شراء موجودات مالية جديدة

 - - - - ص الخسارةصافي إعادة قياس مخص

 (435) - - (435) موجودات مالية مستعبدة خالل السنة

 - - - - الشطب

 55 - - 55 مجموع عكس مخصص الخسارة للسنة

     

 151 - - 151 2021ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 

     

 اإلجمالي المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 

 

 

 انخسارة االئتم

 شهراً  12المتوقعة لـ 

 خسارة االئتمان

 المتوقعة لمدى العمر

 خسارة االئتمان

  المتوقعة لمدى العمر

 الف الرياالتأب 

 109 - - 109 2020يناير  1مخصص الخسارة كما في 

         الحركة في قائمة الدخل

     التحويالت:

 - - - - التحويالت من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

 - - - - التحويالت من المرحلة األولى إلى المرحلة الثالثة

 - - - - التحويالت من المرحلة الثانية إلى المرحلة األولى

  344  - -  344  إنشاء أو شراء موجودات مالية جديدة

 - - - - صافي إعادة قياس مخصص الخسارة

 (357)  - - (357)  موجودات مالية مستعبدة خالل السنة

 - - - - الشطب

 (13)  - - (13)  مجموع عكس مخصص الخسارة للسنة

         

 96 - - 96 2020ديسمبر  31مخصص الخسارة كما في 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  -28

 قياس هيكل إدارة المخاطر )تتمة( 28-1-1

 مخاطر الحوكمة   28-2

السياسات واإلجراءات والضوابط المعمول بها والتي تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لمقابلة تظهر إدارة مخاطر الشركة في مجموعة من 

والدراية  بما يتناسب مع شهية المخاطر وخطة استراتيجية معتمدة ,تدور فلسفة الشركة حول قبول المخاطر بالرغبة  األهداف اإلستراتيجية.

 افل وإعادة التكافل ومعّدل العمولة واالئتمان والسيولة والعمالت.تتعرض الشركة لمخاطر التك من قبل مجلس اإلدارة.

 

 هيكل إدارة المخاطر   28-3

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

 مجلس اإلدارة

التوجيه والموافقات الالزمة لالستراتيجيات والسياسات من  إن قمة إدارة مخاطر الحوكمة هي اإلشراف المركزي لمجلس اإلدارة الذي يوفر

 أجل تحقيق أهداف الشركة المحددة.
 

 اإلدارة العليا

 تقبل المخاطر المحددة مسبقاً للشركة. اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية نحو تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن شهية

 

 والطريقة التي يتم بها تخفيف هذه المخاطر من قبل اإلدارة على النحو التالي:تتلخص المخاطر التي تواجهها الشركة 

 التكافل ( مخاطرأ

تمثل المخاطر بموجب عقد التكافل مخاطر وقوع حدث مغطى يشتمل على عدم التأكد من حجم وتوقيت أي مطالبة تنتج عنه. إن المخاطر 

التكافل. ويمكن أن يحدث  إللتزاماتفعلية ومبالغ التغطية المدفوعة تتجاوز القيمة الدفترية الرئيسية الناتجة عن هذه العقود هي أن المطالبات ال

 ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن حجم المطالبات أكثر مما هو مقدر أصالً وتطور المطالبات طويلة األجل. 

د التكافل حيث أن المحافظ األكثر تنوعا ستكون أقل تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتنويع مخاطر الخسائر على المحافظ الكبرى من عقو

تأثيرا بالتغير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة، كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق االختيار والتطبيق الحذر 

 ن.الستراتيجية التكافل والتعليمات المتعلقة بها وباستخدام ترتيبات إعادة التكافل / إعادة التأمي

اإلنتاج. يتم  يتم إيداع جزء كبير من أعمال إعادة التكافل المسندة على أساس حصة النصاب مع وجود حدود لالحتفاظ متنوعة حسب خطوط

 المركز تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من التكافل بطريقة تتوافق مع االفتراضات المستخدمة لتحقيق منافع الوثيقة األساسية وتعرض في قائمة

 المالي كموجودات إعادة تكافل / إعادة التأمين.

ق. وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين قامت بها الشركة، فأن االلتزام بالتغطية الناشئ عن وثائق التكافل يظل قائما تجاه حملة الوثائ

ندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيدي التكافل من وبالتالي فإن التعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التكافل / إعادة التأمين المس

 الوفاء بالتزامه بموجب ترتيبات إعادة التكافل / إعادة التأمين.

)أ(. لم يكن من الممكن تأهيل الحساسية لبعض  1-11تعتبر التزامات مطالبات التكافل حساسة لالفتراضات المتنوعة المذكورة في اإليضاح 

 لتشريعية أو عدم التأكد في عملية التقدير.االفتراضات مثل التغيرات ا

ير إن أحد المالمح الرئيسية الختبار كفاية المطلوبات هو أن تأثيرات التغيرات في االفتراضات على قياس المطلوبات والموجودات المتعلقة غ

 متماثلة.
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  -28

 قياس هيكل إدارة المخاطر )تتمة( 28-1-1

 يكل إدارة المخاطر )تتمة(ه 28-3

 )تتمة( التكافل ( مخاطرأ

 تكرار وحجم المطالبات

يمكن أن يتأثر تكرار وحجم المطالبات بواسطة العديد من العوامل. تكتتب الشركة بشكل رئيسي مخاطر الممتلكات والحريق والحوادث 

بات يتم فيها المشورة والتسوية بشكل طبيعي خالل سنة واحدة والطبي والشحن البحري. تعتبر هذه عقود تكافل قصيرة األجل حيث أن المطال

 .من وقوع الحدث المؤمن وهذا يخفف من مخاطر التكافل

 الممتلكات والحوادث

التكافل المتعلقة بالممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في اندالع الحرائق والتوقف عن العمل. تقوم الشركة بإصدار وثائق فقط  لوثائقبالنسبة 

 لممتلكات تحتوي على معدات للكشف عن الحريق.

بالرجوع إلى القيمة االستبدالية للممتلكات ومحتوياتها المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء الممتلكات والقيام باستبدال  الوثائقيتم إصدار هذه 

العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم المطالبة. لدى  المحتويات والوقت المطلوب إلعادة بدء العمليات التي تؤدي إلى توقف العمل بمثابة

ألف لاير سعودي  500الشركة تغطية إعادة تكافل على هذه األضرار وذلك لوضع حد للخسائر المتعلقة بالمطالبات الفردية تصل إلى 

 ألف لاير سعودي(. 500: 2020)

 السيارات

ألساسية في مطالبات الوفاة واإلصابات الجسدية أو إصالح السيارات. أصدرت فتتمثل المخاطر ا السيارات،بالنسبة لعقود تكافل حوادث 

ارات يالس وثائق تأمينسنة. وبالتالي فإن جميع  21أعمارهم عن  الشركة في السنوات األخيرة، وثائق تغطية شاملة للمالك / السائق الذين تزيد

 تتعلق بالمطالبات الفردية. 

صة بالوفيات واألطراف المتضررة وتكاليف استبدال السيارات من العوامل الرئيسية التي تؤثر على يعد مستوى تعويضات المحاكم الخا

 مستوى المطالبات. لدى الشركة أيًضا إجراءات إلدارة المخاطر للتحكم في تكلفة المطالبات. تقوم الشركة بإعادة تغطية التكافل لمثل هذا

 ألف لاير سعودي(.3.250:  2017ألف لاير سعودي ) 5.000ل إلى  الضرر للحد من الخسائر ألي مطالبة فردية تص

 الطبي

ويتحقق  تم تصميم إستراتيجية االكتتاب في الشركة لضمان أن المخاطر متنوعة بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المنافع المؤمنة.

ستخدام الفحص الطبي لضمان أن تأخذ األسعار في الحسبان ذلك إلى حد كبير من خالل التنويع في قطاعات الصناعة والتنوع الجغرافي، وا

 الظروف الصحية الحالية والتاريخ الطبي للعائلة، والنظر المنتظم إلى خيرة المطالبات الفعلية وتسعير المنتجات، باإلضافة إلى إجراءات

بعة الفورية للمطالبات، من أجل تقليل تعرضها للتطورات كما تقوم الشركة بتطبيق سياسة اإلدارة الفعالة والمتا لجة المطالبات بالتفصيل.امع

 المستقبلية غير المتوقعة والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركة.

 الشحن البحري

ن بالنسبة لبرنامج تكافل الشحن البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو وقوع أضرار على السفن وكذلك الحوادث التي ينتج عنها فقدا

 ضاعة المشحونة بشكل جزئي أو كلي.الب

تتمثل استراتيجية التكافل للشحن البحري في التأكد من تنوع وثائق التكافل بحيث تغطي الشحن والسفن وخطوط الشحن. تقوم الشركة بإعادة 

  سعودي(.ألف لاير 500: 2020ألف لاير سعودي ) 500التكافل وذلك للحد من الخسائر الناجمة عن المطالبات الفردية إلى 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  -28

 قياس هيكل إدارة المخاطر )تتمة(   28-3

 )تتمة( مخاطر التكافل (أ

 تحليل الحساسية

٪ في نسبة المطالبة أن 5ومن شأن أي تغيير افتراضي بنسبة  إن مخصص مطالبات التكافل حساسة لالفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله.

 مليون لاير سعودي( في مجموعه سنوياً. 117: 2020مليون لاير سعودي ) 113حوالي بيؤثر على الدخل 

 مخاطر إعادة التكافل (ب

ى. تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات إعادة تكافل لدى أطراف أخرى وذلك لتقليل تعرضها للمخاطر المالية المحتملة الناتجة عن المطالبات الكبر

األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو  إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكثر في

يتم إعادة التأمين على أساس حصة  التأمين الصحيبالنسبة لوثائق   حد الخسارة. زتجاو باتفاقيةارات فهي مغطاة يإضافي. بالنسبة لوثائق الس

 وأنشطة تجارية أخرى يتم تأمينها على أساس المحاصصة والفائض واتفاقية إعادة التأمين االختيارية. النصاب. التأمين البحري والهندسي

 

ى لتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التكافل، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التكافل ومتابعة التركيز عل

 رافية مماثلة واألنشطة أو الخصائص االقتصادية لمعيدي التكافل. مخاطر االئتمان الناشئة عن أقاليم جغ

 

 ونتيجةإنه على الرغم من وجود عقود اعادة التكافل المسندة فأن االلتزام بالتغطية الناشئ عن وثائق التكافل يظل قائما تجاه حملة الوثائق 

ا للحد الذي يعجز معيد التكافل عن الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية إعادة عن جزء من المطالبات قيد التسوية المعاد تكافله ةالمسؤوليلذلك فان 

في دول مجلس التعاون الخليجي  التسوية يتركزالتكافل. إن التعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بحصة إعادة التكافل من المطالبات تحت 

 وأوروبا. 

 )ج( مخاطر أسعار العمالت

 ن احتمال تأثير التغيرات في أسعار الصرف األجنبي على قيمة أداة مالية. تنشأ مخاطر أسعار العموالت ع

تعتقد اإلدارة أن هناك مخاطر ضئيلة للتعرض لخسائر جوهرية بسبب تقلبات أسعار الصرف حيث أن معظم الموجودات والمطلوبات النقدية 

ملة األجنبية للشركة هي بالدرجة األولى بالدوالر األمريكي وهي باإلضافة إلى ذلك، فإن معامالت الع هي بعمالت مرتبطة باللاير السعودي.

 مربوطة باللاير السعودي وبالتالي فإن األدوات المالية ليست حساسة لتقلبات العمالت.

 )د( مخاطر أسعار العمولة

و القيمة العادلة لألدوات المالية. ال يوجد تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن احتمال تأثير التغيرات في أسعار العمولة على الربحية المستقبلية أ

 لدى الشركة تركزات هامة في مخاطر أسعار العمولة.

على  إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العمولة بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة،

. إن الزيادة أو النقص 2021ديسمبر  31موجودات المالية المقتناة كما في لل عائمةالعمولة معدل ال ربح الشركة لسنة واحدة. وذلك على أساس

ألف  4.825: 2020لاير سعودي ) ألف 4.725قدره نقطة أساس ألسعار العموالت ينتج عنه خسارة أو ربح للسنة بمبلغ إجمالي  50بواقع 

 لاير سعودي(. 
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 مة(إدارة المخاطر المالية )تت  -28

 قياس هيكل إدارة المخاطر )تتمة( 28-3

 مخاطر أسعار األسهم هـ ((

المتعلقة بالقيمة العادلة للتدفقات النقدية ألداة ما سوف تذبذب نتيجة للتقلبات في أسعار األسهم )بخالف  تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر

انت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بهذه الورقة المالية أو بالجهة مخاطر العمالت( سواًء ك تلك الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو

 المصدرة لها أو بأية عوامل أخرى مؤثرة في جميع األوراق المالية المماثلة المتداولة بالسوق.

سيؤثر  طرف ذو عالقة.العادلة من خالل قائمة الدخل( التي يديرها  بالقيمةتمتلك الشركة استثمارات في وحدات صندوق السلع )المصنف 

 مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ، على حقوق المساهمين بزيادة / نقص بقيمة   ٪،5التغير في صافي قيمة الموجودات بنسبة 

 ألف لاير سعودي(.10.926 :2020ألف لاير سعودي )3.891

سيؤثر  نفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(.تمتلك الشركة استثمارات في أسهم الشركات السعودية المدرجة في تداول )مص

مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ، على حقوق المساهمين بزيادة / نقص بمبلغ   ٪،5التغير في القيمة السوقية لهذه االستثمارات بنسبة 

 ألف لاير سعودي(. 14,440:  2020ألف لاير سعودي )19.693

 االئتمان ز( مخاطر

 ن تحليل التصنيف االئتماني لمحفظة االستثمار هو على النحو التالي:إ

 

 2021ديسمبر  31 
 

 عمليات التكافل
 الرياالت اآلف

عمليات  
 المساهمين

 الرياالت اآلف

 174,966  107,271 () أ أ أ أ  ستاندرد أند بورز يعادل

 -  22,495 أ(+ ستاندرد أند بورز يعادل )

 99,977  199,880 أ( -عادل )ستاندرد أند بورز ي

 94,900  1,190,077 ستاندرد أند بورز يعادل )ب ب ب+(

 1,519,723  369,843 

 2020ديسمبر  31 
 

 عمليات التكافل
 الرياالت اآلف

 عمليات 
 المساهمين

 الرياالت اآلف
  99,974    11,167  أ( -ستاندرد أند بورز يعادل )

 -   264,928  ب ب+(ستاندرد أند بورز يعادل )ب 
  50,035    952,935  ستاندرد أند بورز يعادل )ب ب(

  1,229,030    150,009  
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  -28
 

 قياس هيكل إدارة المخاطر )تتمة( 28-3

 مخاطر السيولة و(

المتعلقة باألدوات المالية. وفيما يتعلق بالكوارث، هناك أيضاً  تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتعهدات

 مخاطر سيولة تتعلق بالفروقات الزمنية بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة واالستردادات المتوقعة من معيدي التكافل.

 التزاماتل تسهيالت ائتمانية، لمقابلة أية يتم مراقبة متطلبات السيولة عن طريق التأكد على أساس شهري من توفر سيولة كافية، من خال

 مستقبلية عند نشأتها.

 

 فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات المتبعة لتقليل مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة:

 

 مراقبة مدى  تنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة على أن يتم تقييم وتحديد أسباب مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة. يتم

االلتزام بهذه السياسة، ويتم إبالغ لجنة المخاطر بالمخالفات والمخاطر التي يتم التعرض لها. يتم مراقبة السياسة بانتظام للتأكد من 

 صلتها بذلك. كما يتم مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر.

 

 استحقاق الموجودات وذلك لضمان توفر األموال الكافية  وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، والحدود الخاصة بالمحفظة، ومحفظة

 للوفاء بالتزامات التكافل.

 .وضع خطط تمويل طارئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث التي تندرج ضمن هذه الخطط 

اً تسمح بالسحب الفوري لألموال من أجل سداد المطالبات وذلك في حالة تتضمن عقود إعادة تكافل فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوص

 زيادة الحوادث عن حجم معين.
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 قياس هيكل إدارة المخاطر )تتمة( 28-3

 جدول االستحقاقات

على أساس االلتزامات التعاقدية المتوقعة المتبقية. بالنسبة يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية وذلك 

لمطلوبات عقود التكافل، وموجودات إعادة التكافل، ومحفظة االستحقاق، تحدد تواريخ االستحقاق على أساس التوقيت الزمني المقدر لصافي 

 موجب إشعار كما لو كان يجب تقديم اإلشعار فوراً.التدفقات النقدية من مطلوبات التكافل التي تم إثباتها. يتم اعتبار المدفوعات ب

 

 

  2021ديسمبر  31 

 بآالف الرياالت السعودية

  2020 ديسمبر 31

 بآالف الرياالت السعودية

 

 أقل من سنة

 واحدة

أكثر من 

 المجموع سنة واحدة

 أقل من سنة

 واحدة

أكثر من سنة 

 المجموع واحدة

      موجودات عمليات التكافل

 831,468 - 831,468 471,552 - 471,552 يعادله نقد وما

مساهمات، وأرصدة إعادة 

 564,188 - 564,188 414,546 - 414,546 التكافل مدينة، صافي

حصة إعادة التكافل من 

 85,469 - 85,469 207,122 - 207,122 تحت التسوية المطالبات

حصة معيدي التكافل من 

االحتياطي الحسابي بالقيمة 

 23 - 23 31 - 31 من خالل قائمة الدخل العادلة

استثمارات مقاسة بشكل 

 إلزامي بالقيمة العادلة من

 461,621 272,949 188,672 431,121 334,184 96,937 خالل قائمة الدخل

استثمارات بالقيمة العادلة من 

 30,107 30,107 - 33,893 33,893 - خالل لدخل الشامل اآلخر

مطلوب )إلى( / من 

المساهمين /   اتعملي

 (533,451) - (533,451) (358,969)  (358,969) التكافل

الموجودات المالية بالتكلفة 

 1,229,030 799,388 429,642 1,519,723  1,519,723 المطفأة

 2,668,455 1,102,444 1,566,011 2,719,019 368,077 2,350,942 مجموع الموجودات
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 تتمة(إدارة المخاطر المالية )  -28

 قياس هيكل إدارة المخاطر )تتمة( 28-3

 )تتمة( مخاطر السيولة و(

 جدول االستحقاقات )تتمة(

                

   

 بآالف الرياالت السعودية 2020ديسمبر  31 بآالف الرياالت السعودية 2021 ديسمبر 31 

 

 أقل من سنة

 واحدة

أكثر من سنة 

 المجموع واحدة

 أقل من سنة

 واحدة

أكثر من سنة 

 المجموع واحدة

      مطلوبات عمليات التكافل

  177,442  -  177,442  179,530 - 179,530 أرصدة إعادة التكافل دائنة

  308,529  -  308,529  471,282 - 471,282 إجمالي المطالبات تحت التسوية

  872,294  -  872,294  881,625 - 881,625 مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

 لقيمة العادلة مرتبطةمطلوبات با

  141,093   141,093  - 217,611 217,611 - بوحدات من خالل قائمة الدخل   

  48,316  -  48,316  48,628 - 48,628 فائض عمليات التكافل دائنة

  1,547,674   141,093   1,406,581  1,798,676 217,611 1,581,065 مجموع المطلوبات والفائض

 بآالف الرياالت السعودية 2020ديسمبر  31 بآالف الرياالت السعودية 2021ديسمبر  31  

 

 أقل من سنة

 واحدة

أكثر من 

 المجموع سنة واحدة

 أقل من سنة

 واحدة

أكثر من 

 المجموع سنة واحدة

      موجودات عمليات المساهين

  42,257  -  42,257  27,444 - 27,444 نقد وما يعادله

القيمة استثمارات مقاسة ب

  72,098  -  72,098  95,783 45,163 50,620 العادلة من خالل قائمة الدخل

استثمارات بالقيمة العادلة من 

  296,341  -  296,341  401,391 - 401,391 خالل الدخل الشامل اآلخر

مطلوب )إلى( / من عمليات 

  533,451  -  533,451  358,969 - 358,969 المساهمين / التكافل

استثمارات مقتناة بالتكلفة 

  150,009  -  150,009  369,843 - 369,843 المطفأة

  39,969  39,969 - 39,971 39,971 - وديعة نظامية

 إيرادات مستحقة من وديعة

  2,227  -  2,227  3,626 - 3,626 نظامية

  1,136,352 39,969 1,096,383 1,297,027 85,134 1,211,893 مجموع الموجودات

        

 بآالف الرياالت السعودية 2020ديسمبر  31 بآالف الرياالت السعودية 2021ديسمبر  31  

 

 أقل من سنة

 واحدة

أكثر من 

 المجموع سنة واحدة

 أقل من سنة

 واحدة

أكثر من 

 المجموع سنة واحدة

      مطلوبات عمليات المساهمين

 مبالغ مستحقة إلى مؤسسة 

 عوديالنقد العربي الس   

3,626 - 3,626  2,227   -   2,227  

  2,227     -   2,227  3,626 - 3,626 مجموع المطلوبات والفائض
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(  -28

 قياس هيكل إدارة المخاطر )تتمة( 28-3

 )تتمة( مخاطر السيولة و(

 جدول االستحقاقات )تتمة(

 بيان السيولة

التعاقدية المتبقية، بما في ذلك مساهمات  االلتزاماتيلخص الجدول أدناه استحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة بناًء على 

ية دلنقت افقادلتالصافي در لمقت اقيولتاعلی ًء بناق الستحقاد اعيوامد يدتحم يت، التكافل وثائقت وموجودات باولطبالنسبة لم التكافل المدينة.

ادة التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة، تم استبعاد مساهمات التكافل غير المكتسبة، وحصة إع ل المثبتة.لتکافن مطلوبات الصافية ما

يتم التعامل مع  وتكاليف اكتتاب الوثائق المؤجلة، وإيرادات عمولة إعادة التكافل غير المكتسبة من التحليالت ألنها ليست مطلوبات تعاقدية.

 على أنها مستحقة خالل سنة واحدة.بالغ التسديدات التي تخضع للمخاطر كما لو كان يجب تقديم اإلشعار فوراً ويتم تصنيف هذه الم
 بآالف الرياالت السعودية – 2021ديسمبر  31 

 

 حتى سنة

 واحدة

1-3 

 سنوات

 3فوق 

 المجموع سنوات

     موجودات عمليات التكافل

  471,552 - -  471,552 نقد وما يعادله

  414,546 - -  414,546 مساهمات التكافل، وأرصدة إعادة التكافل مدينة، صافي

  207,122 - -  207,122 حصة إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من االحتياطي الحسابي بالقيمة العادلة من خالل قائمة 

 الدخل

31   - - 31   

  431,121 214,485 119,699 96,937 استثمارات مقاسة بشكل إلزامي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 33,893  33,893  - - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

   (358,969) - -   (358,969) مطلوب )إلى( / من عمليات المساهمين / التكافل

 1,519,723  - - 1,519,723  استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

 2,719,019  248,378 119,699 2,350,942 مجموع الموجودات

 

 حتى سنة

 واحدة

1-3 

 سنوات

 3فوق 

 المجموع سنوات

     مطلوبات عمليات التكافل

 179,530   - 179,530  إعادة التأمين دائنة / أرصدة إعادة التكافل

 471,282   - 471,282  إجمالي المطالبات تحت التسوية

 881,625   - 881,625  مطالبات متكبدة ولم يبلغ عنها

 217,611 217,611  - - مطلوبات مرتبطة بوحدات من خالل قائمة الدخل

 48,628   - 48,628  فائض عمليات التكافل دائن

 1,798,676  217,611  - 1,581,065  مجموع المطلوبات والفائض

 

 

 

 حتى سنة

 واحدة

1-3 

 سنوات

 3فوق 

 سنوات

 المجموع

     موجودات عمليات المساهمين

 27,444 -    -  27,444 نقد وما يعادله

 استثمارات مقاسة بشكل إلزامي بالقيمة العادلة 

 من خالل قائمة الدخل    

 50,620 45,163 -  95,783 

 401,391 401,391    -  - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 358,969  -    -  358,969  مطلوب )إلى( / من عمليات المساهمين / التكافل

  369,843 -    -   369,843 استثمارات مقتناة بالتكلفة المطفأة

  39,971 - 39,971 - وديعة نظامية

   3,626 -    -    3,626 إيرادات مستحقة من وديعة نظامية

  1,297,027  401,391 85,134  810,502 مجموع الموجودات
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بآالف الرياالت السعودية – 2021ديسمبر  31

حتى سنة

واحدة

1-3 

 سنوات

 3فوق 

المجموع سنوات

 مطلوبات عمليات المساهمين

 3,626--3,626  للبنك المركزي السعوديمبالغ مستحقة 

 3,626--3,626  مجموع المطلوبات والفائض

أرقام المقارنة. 29

.اليةالم القوائمهذه  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وتجميعها لتتوافق مع عرض السنة الحالية على

 الموافقة على القوائم المالية .30

م. 2022ر فبراي 28هـ الموافق  1443 برج 27بتاريخمن قبل مجلس إدارة الشركة تمت الموافقة على هذه القوائم المالية 


	Audit Report (AR) 2021 v2 pdf.pdf
	إلى السادة المساهمين في
	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
	(شركة مساهمة سعودية)

	AL Rajhi Takaful FS Year end  Ar 2021 - V3 (1)LASTupdaeted.pdf
	شركة الراجحي للتأمين التعاوني
	النقد وما يعادله في بداية السنة 
	27-1 قائمة المركز المالي
	النقد وما يعادله في بداية السنة 




