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 إيضاحات حول القوائم المالية      

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 معلومات الشركة -1
 
)"الشركة"(، هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم  بروج للتأمين التعاونيشركة 

وعنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب.  ،(2010يناير  26)الموافق  هـ1431 صفر 10تاريخ ب ، والصادر1010280606

 مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة ذات الصلة. وهدف الشركة هو المملكة العربية السعودية ،11553الرياض  ،51855

 مين العام. وتم إدراج الشركة في تدوال )سوقمال الرئيسية فيها جميع فئات التأفي المملكة العربية السعودية. وتشمل خطوط األع

 .2010فبراير  15بتاريخ  األسهم السعودي(
 

/م 72العربية السعودية بموجب المباديء التعاونية وفقاً للمرسوم الملكي رقم وتم ترخيص الشركة لتمارس أعمال التأمين في المملكة 

شوال  27المؤرخ في  313وحسب قرار مجلس الوزراء رقم  ،(2008اكتوبر  29هـ )الموافق 1429شوال  28المؤرخ في 

رت وزارة التجارة ( أصد2009ديسمبر  27هـ )الموافق 1431محرم  10(. وبتاريخ 2008أكتوبر  28هـ )الموافق 1429

  تأسيس الشركة. يعلنوالصناعة قرار 
 

ية للشركة الموافقة الرسم )ساما( السعودي البنك المركزي (، أصدر2010مايو  29هـ )الموافق 1431جمادى الثاني  15وفي 

 .لمزاولة أعمال التأمين
 

وذلك  )ساما( السعودي البنك المركزياستالم الموافقة من بعد وذلك  2010يوليو  1دأت الشركة بمزاولة أعمال التأمين في ب

 ذات العالقة.واإلجراءات ستكمال الموافقة على المنتجات إل
 

من صافي فائض  ٪10ع توز ان على الشركةوفقا لنظام التأمين والئحته التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي 

المتبقية إلى المساهمين بالشركة. يتم تحويل العجز الناتج عن عمليات التأمين إلى  ٪90عمليات التأمين إلى حملة وثائق التأمين و الـ 

 عمليات المساهمين بالكامل.
 

 أسس اإلعداد -2
 

 والقياس  أسس العرض )أ(
  

ً تم إعداد هذه القوائم المالية  للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية  وفقا

للمحاسبين القانونيين )سوكبا( ، والمعايير واإلصدرات األخرى الصادرة من قبل  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )سوكبا( ، 

 .ساسي للشركةواللوائح الخاصة بنظام الشركات والنظام األ
 

المالية بموجب أساس اإلستمرارية وأساس التكلفة التاريخية ما عدا القياس بالقيمة العادلة "لإلستثمارات المتاحة  القوائمتم إعداد 

 فين.موظوالقيمة الحالية لمكافأة نهاية الخدمة لل المساهمينالتي تحتسب وفقاً لطريقة حقوق  للبيع" واإلستثمار في الشركات الزميلة
  

وقائمة الدخل وقائمة الدخل الشتتتتامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المستتتتاهمين المعروضتتتتة في  قائمة المركز المالي

تم تقديمها كمعلومات مالية تكميلية تلتزم بمتطلبات المباديء اإلرشتتتتتادية الصتتتتتادرة من قبل اللوائح للقوائم المالية  31اإليضتتتتتاح 

سعودي للبنك المركزيالتنفيذية  للوائح التنفيذية . وتتطلب اغير مطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية  ولكنها  )ساما( ال

ومصتتتتاريف عمليات التأمين وعمليات واإليرادات  فصتتتتل واضتتتتح للموجودات والمطلوبات  )ستتتتاما( الستتتتعودي للبنك المركزي

ن التدفقات النقدية المعدة لعمليات التأميقائمة الدخل والدخل الشامل و قائمةالمالي و لمركزا قائمةالمساهمين. وبناًء على ذلك ، فإن 

المستتتتاهمين المشتتتتار إليها أعاله تعكس فقد الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصتتتتروفات واألرباح أو الخستتتتائر  وعمليات

  .الشاملة للعمليات المعنية
 

مع اإللتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية يتم دمج أرصتتتدة ومعامالت عمليات  مستتتتوى الشتتتركةعلى  المالية القوائمعند إعداد 

ستبعاد األرصدة المدرجة ضمن العمليات والمعامالت واألرباح أو  التأمين وتوحيدها مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. ويتم إ

السياسات المحاسبية المتبعة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين تكون الخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل خالل الدمج. و

 موحدة لمثل تلك المعامالت والوقائع في ظروف مشابهة.

 

 عملة العرض والنشاط  )ب(   
 

 

 بالريال السعودي. للشركة المالية  القوائميتم التعبيرعن 
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 (ةتتم ( أسس اإلعداد -2

 

 السنة المالية   )ج(  

 

 ديسمبر. 31تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في 

 

 األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة    ( د)

 

المالية استتتتخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصتتتاح عن  القوائميتطلب إعداد 

المالية ومبالغ اإليرادات والمصتتتتتروفات المبلغ عنها خالل الستتتتتنة المشتتتتتمولة  القوائمالموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ 

تستتتند على أفضتتل معرفة لدى اإلدارة لثحدال والعمليات الحالية فإن النتائج ألحكام بالتقرير. على الرغم من أن هذه التقديرات وا

 قد تختلف عن تلك التقديرات. الفعلية

 

 لمستقبليةا دالألحا تقعاوت كلذ في بما،  رىألخا لموالعوا يخيةرلتاا رةلخبا لیإ دتستنو رمستم لبشک مألحکاوا راتيدلتقا متقيي ميت

 . ظروفلظل ا في لةومعق نهاأ ديُعتق لتيا

 

 المالية:القوائم فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة في إعداد هذه 

 

 .عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمينالناتجة ة اإللتزامات المالية النهائي (1

 

عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركة.  الناتجةالنهائية  إللتزامات الماليةإن تقدير ا

مطاف الذي ستدفعه الشركة في نهاية الالمالي التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام  التأكدهناك العديد من مصادر عدم 

 كذلكوإعداد التقارير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبة بالتعويض  لمثل هذه المطالبات. يتم إجراء التقديرات في نهاية فترة

 مداباستخ عةوفدلما رغي تالباطلما تباولطم ريدتق ميت .التكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

في نهاية كل فترة تقرير ، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة  کةرلشا لیإ لغ عنهالمبا يةردلفا تللحاالت لتقييماا تخالدم

  السابقة للتأكد من كفاءتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.

 

 ائمةق هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ  إن مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

تمدها المركز المالي. تتمثل التقنية األساسية التي تع قائمةقبل تاريخ  عليه المؤمن التأمين للشخص، والذي حدل فيه  المركز المالي

ة المطالبات تسوي مؤشراتفي استخدام  لم يتم اإلبالغ عنهاومطالبات المتكبدة والاإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها 

تسوية المطالبات المستقبلية. يستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة سلم السلسلة وطريقة  بمعدالتالسابقة للتنبؤ 

لتقسيم ا طريقة. كما استخدم الخبير االكتواري المخصصاتبورنهوتير فيرغوسون وطريقة معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذه 

فتراضات . تستند هذه األساليب إلى عدد من االلقطاع األعمال الطبيةلنسبة بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضو في السنة با القطاعي

 التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات.مبلغ الصريحة أو الضمنية المتعلقة بقيمة 

 

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية  (2

 

ودات جولة للمدلعاالقيمة افي  طويل األجلرأو بيکض نخفاك اناون هما يکدقيمتها عنت نخفضد المالية قودات اجولمأن اکة رلشرر اتق

أو أكثر فترة مطولة  اً شهر 12. تعتبر فترة إن تحديد ما هو هام أو طويل األجل يتطلب أحكاماً جوهريةتکلفتها.  أقل منلمالية ا

 اتييم، تقوم الشركة بتقالقرارإجراء هذا  أثناء وفقًا لسياسة الشركة. في جوهريامن التكلفة األصلية  ٪30ويعتبر االنخفاض بمقدار 

قطاع، وأداء الومجال األعمال المالي للشركة المستثمر فيها  واألداء السهمسعرالتقلبات العادية في مثل عوامل أخرى، عدة من بين 

 .والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية
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 تتمة( ( أسس اإلعداد -2
 

 )تتمة( والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام     ( د)
 
 

 إنخفاض قيمة الذمم المدينة  (3
 

ن مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل يكويتم ت

تعتبر الصعوبات المالية الجوهرية للمدين وإحتمالية أن يدخل المدين في  .كافة المبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلية للذمم المدينة

 الذمم المدينة . قيمة إنخفاضدفع مؤشرات على المرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية والعجز أو التأخر في 

 

 القيمة العادلة لثدوات المالية   (4

 

يتم  .لة المقدرةأو القيمة العادالقابلة للتداول عن األوراق المالية المدرجة  رتستند القيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على األسعا

عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود بنفس شروط تحتوي على تقدير القيمة العادلة للبنود التي 

 .وخصائص المخاطر

  

عن يدها أن يتم تحدالقيمة العادلة لثدوات المالية التي ال يوجد فيها سوق نشد أو التي تكون فيها األسعار المدرجة ال تتوفر إال 

أدوات مالية فيما يتعلق ب القابلة للمالحظة طريق استخدام تقنيات التقييم وفي هذه الحاالت فإن القيمة العادلة المقدرة من البيانات

وأنها تقدر استناداً إلى االفتراضات  ،القابلة للمالحظة غير متاحة المدخالتأن سوق  حيث مماثلة أو باستخدام النماذج.

 مراجعتهاو ها تالمستخدمة لتحديد القيمة العادلة، يتم التحقق من صح( التقييم )على سبيل المثال، النماذج  أساليبحيث  ،المناسبة

جميع النماذج من قبل يتم إعتماد  .بها الذين قاموا بتزويدهم أولئكعن  ينمستقلوالالموظفين المؤهلين  شؤون دوريا من قبل

.بقدر قارنة القابلة للم أسعار السوقوالنواتج تعكس البيانات الفعلية  المخرجات و أن تكون لضماننماذج ال معايرة يتم استخدامها، و

 ءً سوا)على سبيل المثال؛ ومع ذلك، فإن مخاطر االئتمان القابلة للمالحظة البيانات فقد  نماذج وتستخدم ال ما هو ممكن عملياً،

  لها. تقديم تقديرات اإلدارةمن تتطلب التي  التقلبات واالرتباطات ومخاطر الطرف المقابل( و الخاصة بمخاطر االئتمان

 

 للتأمين الصحي والموجودات الماليةعلى اإلحتياطات الفنية  19-تأثير جائحة كوفيد
 

"( على أنه جائحة اعترافًا بانتشاره 19-كوفيد ، أعلنت منظمة الصحة العالمية  تفشي فيروس كورونا )" 2020مارس  11في 
ا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية  الستتتريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشتتتي أيضتتتً

لى وجه ع السعودية. اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية
قد . والمملكةوفرضتتت حظر التجول على مستتتوى  للتباعد اإلجتماعيالخصتتوص إغالق الحدود ، وأصتتدرت المبادت التوجيهية 

استلزم ذلك من إدارة الشركة إعادة النظر في أحكامها الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة وطرق الحساب ومصادر 
. في حين أنه من الصعب اآلن ، التنبؤ 2019ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في  قوائمالالتقدير الرئيسية المطبقة على 

مدى ومدة عملها وتأثيرها االقتصتتادي الكامل ، أجرت إدارة الشتتركة تقييًما أوليًا لعمليات الشتتركة العامة والجوانب التجارية بما ب
، الشتتتتتتركة المجتمع حيث تعملعموم خدمات ، صتتتتتتحة وستتتتتتالمة موظفيها وفي ذلك عوامل مثل التعامل مع العمالء ومقدمي ال

ومعالجة المطالبات ، وبروتوكول التحصتتتيالت ، وقيود الستتتفر ، وأستتتعار النفد ، وما إلى ذلك ، وخلصتتتت إلى أنه حتى تاريخ 
لي ، ذلك، في ظل عدم اليقين الحا، ال يتطلب األمر تغييرات جوهرية في األحكام والتقديرات الرئيستتية. ومع المالية القوائمإعداد 

يمكن أن يؤدي أي تغيير مستقبلي في االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعدياًل جوهريًا على القيمة الدفترية لثصل أو 
رة تقييم اااللتزام المتأثر في الفترات المستتتتقبلية. نظًرا ألن الوضتتتع يتطور بستتترعة وال يزال المستتتتقبل غير مؤكد، تواصتتتل اإلد

 األثر بناًء على التطورات المستقبلية.
 

 2020مايو  8)"المرستتوم"( بتاريخ  189مرستتوم رقم  )ستتاما( الستتعودي البنك المركزي ، أصتتدر19-جائحة كوفيدل استتتجابة
ميع وم جلجميع شتتتتتركات التأمين في المملكة العربية الستتتتتعودية. من بين األمور األخرى المتعلقة بقطاع التأمين، يوجه المرستتتتت

سيارات القائمة للبيع بالتجزئة لمدة شهرين باإلضافة إلى توفير  شركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع وثائق التأمين على ال
في غضتتون شتتهر واحد من هذا المرستتوم والستتماح  المكتتبةتغطية إضتتافية لمدة شتتهرين لجميع وثائق ستتيارات التجزئة الجديدة 

قرار عالجت الشتتركة التأثير المالي لهذا الغاء الوثيقة في حالة فشتتل المؤمن عليه في دفع أقستتاط التأمين. لشتتركات التأمين بعدم إل
 ضمن احتياطي أقساط غير مكتسبة و إحتياطي عجز أقساط التأمين.
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 أسس اإلعداد )تتمة ( -2
 

 (     األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(د)
  

 )تتمة( على اإلحتياطات الفنية للتأمين الصحي والموجودات المالية 19-جائحة كوفيدتأثير 
 

 اإلحتياطات الفنية للتأمين الصحي
 

 

ثرة غير متأاألعمال الطبية  قطاععلى الرغم من هذه التحديات ، تعتقد اإلدارة أنه من المرجح أن تظل االحتياطيات الفنية على 
. عالوة 19-كوفيد التأمين من خالل تحمل جميع التكاليف المرتبطة بفيروس  نشتتتتتاطإلى حد كبير حيث قامت الحكومة بتستتتتتهيل 

قد إدارة  ناًء على هذه العوامل ، تعت ية. ب ية ذات الطبيعة الروتين بات الطب على ذلك ، هناك انخفاض عام في االتجاه في المطال
في  ةالمنتهيللستتنة مين التي أبلغت عنها الشتتركة لم يكن له أي آثار جوهرية على نتائج عمليات التأ 19-د كوفيالشتتركة أن جائحة 

 . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.2020 مبرديس 31
 

 مالية أخرىموجودات 
 

إذا كان هناك دليل موضتتوعي على أن لتحديد ما  19-كوفيد قامت الشتتركة بإجراء تقييم وفقًا لستتياستتتها المحاستتبية بستتبب جائحة 

المالية قد انخفضت قيمتها. وتشمل هذه العوامل ، مثل الصعوبات المالية الكبيرة للُمصدر  الموجوداتأصل مالي أو مجموعة من 

، خرآي ي إفالس أو إعادة تنظيم مالالستتداد ، أو احتمال أن الُمصتتدر أو المدين ستتيدخل ف عن التوقفأو المدين ، أو التقصتتير أو 

وما إلى ذلك. في حالة األستتتتتتهم ، أجرت الشتتتتتتركة تقييًما لتحديد ما إذا هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة للموجودات المالية 

لم يكن له أي تأثير مادي فيما يتعلق  19-كوفيد المتاحة للبيع بأقل من تكلفتها. بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد الشتتتركة أن جائحة 

. وتواصتتل إدارة الشتتركة 2020 مبرديستت 21في  ةالمنتهيستتنة لتي أبلغت عنها الشتتركة للبالعوامل المذكورة أعاله على النتائج ا

 مراقبة الوضع عن كثب.
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يناير  1بعد  قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو التاليةالتعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات  تعتبر

 المالية للشركة. القوائماإلدارة أن التعديالت ليس لها تأثير كبير على  قررت. وقد 2020
 

 : تعريف المواد8و  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

توفر التعديالت تعريفًا جديدًا للمادة التي تنص على أن "المعلومات جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر حذفها أو 

 لقوائماالمالية لثغراض العامة على أساس تلك  للقوائمتحريفها أو تعتيمها على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون 

معلومات حول كيان محدد إلعداد التقارير ". توضح التعديالت أن األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة أو حجم  المالية ، والتي توفر

ذا إ اً جوهري اً ة. يعد التحريف في المعلومات أمرالمالي القوائمالمعلومات ، سواء بشكل فردي أو مع معلومات أخرى ، في سياق 

قرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون. لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على كان من المتوقع بشكل معقول أن يؤثر على ال

 المالية ، وال يتوقع أن يكون لها أي تأثير مستقبلي على الشركة. القوائم
 

  الدولية للتقرير المالي معاييرللتعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في 

، وال تتجاوز أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات في أي معيار. الغرض من اإلطار  اً اإلطار المفاهيمي ليس معيار

المفاهيمي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية في تطوير المعايير ، ومساعدة المعدين على تطوير سياسات محاسبية متسقة 

األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. سيؤثر هذا على الكيانات التي  في حالة عدم وجود معيار قابل للتطبيق ومساعدة جميع

طورت سياساتها المحاسبية بناًء على اإلطار المفاهيمي. يتضمن اإلطار المفاهيمي المعدل بعض المفاهيم الجديدة والتعاريف 

 لقوائمالهذه التعديالت أي تأثير على ويوضح بعض المفاهيم الهامة. لم يكن  واإللتزاماتالمحدثة ومعايير االعتراف باألصول 

 المالية للشركة.
 
 (16 على المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي امتيازات اإليجار ذات الصلة )تعديالت - 19كوفيد • 

التي "تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة" ، تنطبق على الفترة  - 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي • 

 2022يناير  1تبدأ في أو بعد 

 (37تكلفة إتمام العقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - المتوقع خسارتهاالعقود • 

، 39 ولير المحاسبة الداي، ومع 9 ار الدولي إلعداد التقرير المالييمعاللى )تعديالت ع 2المرحلة  -إصالح معيار سعر الفائدة • 

 (16 لتقرير الماليا العداد الدولي رايوالمع 4 لتقرير الماليا العداد ار الدوليي، والمع 7 لتقرير الماليا ادالعد ار الدولييمعالو
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 عقود التأمين - 17للتقارير المالية رقم  إلعداد المعيار الدولي
 

 نظرة عامة

؛ يضع مبادت االعتراف بقياس عقود التأمين وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل  2017مايو  18 بتاريخهذا المعيار  إصدارتم 

 عقود التأمين. - 4 رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

تثمار ذات الميزات التقديرية ينطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة ، وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االس

 المشاركة بشرط أن تصدر الجهة أيًضا عقود التأمين. يتطلب فصل المكونات التالية عن عقود التأمين:

 
 

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

 مكونات استثمارية مميزة و   ( 2

 تأمينية.أي تعهد بنقل سلع مميزة أو خدمات غير    (3
 

والمعايير الدولية  9 رقم يجب أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقًا للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقارير المالية

 (.15 رقم إلعداد التقارير المالية

 
 

 قياسال

كات التأمين بمواصلة استخدام السياسات ، والذي سمح لشر 4 رقم على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية

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

 المختلفة التالية:

 
 

 " التالية:االساسية البناء عناصريعتمد النموذج العام على "
 

 النقدية ، والتي تشمل:التدفقات الوفاء ب  أ( 
 

 تقديرات المرجح للتدفقات النقدية المستقبلية ، • 

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

 وتعديل المخاطر للمخاطر غير المالية ؛ • 
 

الربح غير المكتسب لمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف  هامش الخدمة التعاقديةمثل يهامش الخدمة التعاقدية.  ب( 

ل أي سلبية عند بدايتها ؛ سيتم تسجي هامش الخدمة التعاقديةكون يبها ككيان يقدم الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن 

ترة تقارير سارة على الفور. في نهاية كل فالتدفقات النقدية في البداية في الربح أو الخب للوفاء يصافبالمبلغ سلبي 

 الحقة ، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين على أنها:
 

هامش لية والمتعلقة بالخدمات المستقبالتدفقات النقدية ب تشمل الوفاءعن التغطية المتبقية ، والتي  اإللتزام المالي • 

 لك التاريخ ؛للمجموعة في ذ الخدمة التعاقدية

مات السابقة المتعلقة بالخد التدفقات النقديةب الوفاءعن المطالبات المتكبدة ، والتي تقاس على أنها  اإللتزام الماليو • 

 المخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ.
 

 

ً  هامش الخدمة التعاقدية تسويةيتم  هامش كون يللتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية ولكن ال يمكن أن  الحقا

 امش الخدمة التعاقديةهسلبية ، لذلك يتم االعتراف بالتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تزيد عن بصورة الخدمة التعاقدية 

 المتبقية في الربح أو الخسارة. 
الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر حسب السياسة المحاسبية التي تم  وسيتم التقرير عنه إما في الربح إن أثر التغير في معدالت الخصم 

 .اختيارها
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 )تتمة( عقود التأمين - 17للتقارير المالية رقم  إلعداد المعيار الدولي
 

نموذًجا إلزاميًا لقياس العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة )يشار إليها أيًضا باسم "عقود المشاركة   يعد منهج الرسوم المتغيرة
لهذه  ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا. بالنسبة المباشرة"(. يتم إجراء هذا التقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد

 بموجب النموذج العام ؛ التسويةهامش الخدمة التعاقدية أيًضا باإلضافة إلى تسوية العقود ، يتم 
 

 
 في القيمة العادلة للبنود األساسية ، أو المنشأة التغييرات في حصة الكيان  (1

 المخاطر المالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسية.التغييرات في تأثير القيمة الزمنية للنقود و  (2
   

ياًسا عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر ق اإللتزام الماليلقياس  أقساط تامين مخصصاتأو طريقة  باإلضافة إلى ذلك ، يُسمح بنهج
ً لال يختلف جوهريًا عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة واحدة سنة او اقل  أو طريقة  نهجوفقا

خصوًما منها ممبدئي البالتغطية المتبقية يتوافق مع األقساط المستلمة عند االعتراف  المالي فإن االلتزام أقساط تامين مخصصات
 سويةتالتدفقات النقدية لحيازة التأمين. يظل النموذج العام قابالً للتطبيق لقياس المطالبات المتكبدة. ومع ذلك ، ال يُطلب من المنشأة 

/ استالمها في لنقديةالمتوقع دفع هذه التدفقات التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من ا
 سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.

 
 

 السريان تاريخ 
 2019خالل يونيو  17 رقم الدولي إلعداد التقارير المالية للمعيارمسودة تعديالت التعرض مجلس معايير المحاسبة الدولي  أصدر

ضايا التي الق االمور و تعليقات من مختلف أصحاب المصلحة. يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي حاليًا بإعادة النظر في استالمو
، سوف يتبع مجلس معايير  17 رقم أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية

 اتوتأجيل إعفاء 17المعيار الدولي للتقارير المالية  سريانالمعتادة لوضع المعايير. تاريخ  ميةالنظاالمحاسبة الدولي إجراءاته 
. يُسمح بالتطبيق المبكر 2023يناير  1، حاليًا هو 4ر الدولي للتقارير المالية رقم في المعيا 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء والمعايير الدولية للتقارير  - 15رير المالية رقم إذا تم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقا
 .سريانهاألدوات المالية. تنوي الشركة تطبيق المعيار في تاريخ  - 9المالية 

 
 

 التحول

 مين غير عملي ، عندئذ يكونتطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك ، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأالمطلوب 

 أن يختار إما طريقة رجعية معدلة أو نهج القيمة العادلة. أو المنشأة على الكيان

 
 

 العرض واالفصاح

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

 
 

 التأثير
 

المالية التجريبية األولى  القوائموتم تقديم  2021في مايو  17أكملت الشركة تصميم متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي 
ق لتطبياألثر المالي  يتم قياسالمالية ، لم  القوائم. اعتبارا من تاريخ نشر هذه 2021نوفمبر  30في البنك المركزي )ساما( إلى 

 كاملة المعيار بصورة 
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 )تتمة( عقود التأمين - 17للتقارير المالية رقم  إلعداد المعيار الدولي
 التأثير )تتمة(

 
 ملخص األثر نطاق التأثير

لتشغيل ااألثر المالي الكامل إلى جانب ال زالت الشركة تعمل على تقييم  األثر المالي 

خ وتقديم النتائج الى البنك المركزي السعودي  في التاريالثاني  التجريبي

 2022مايو  31في المحدد 

إن التصميم المفاهيمي لجدول الحسابات الجديدة تم تطويره من أجل   أثر البيانات / أنظمة تكنولوجيا المعلومات 

 المبسطة / نموذج القياس العامطريقة توزيع األقساط 

  تم تطوير متطلبات البيانات اإلكتوارية والمحاسبية بشكل أكثر دقة 

  إن معدالت الخصومات سيكون بحاجة لتخزين مجموعة من العقود

 ومراقبتها لحساب معدل الفائدة المتزايد تحت نموذج القياس العام

 ن ري. على أحساب تعديالت المخاطر المضمنة في البرنامج االكتوا

 يتم تحديد مصدر أرقام فواصل الثقة لتعديل المخاطر

  تم تطوير التصميم المفاهيمي لتحديد مصادر االدخال الرئيسية

إلختبار العقود الباهظة ومن اجل تحديد "الحقائق و التبعات" لعقود 

 توزيع األقساط المبسطة 

 التصميم المفاهيمي لحساب ومراقبة هامش عقود الخدمات. 

 ت الشركة مورد لنظم المعلومات لتحديث منهجية المعيار حدد

 المذكورة اعاله 17الدولي للتقرير المالي 

تم بناء التصميم المفاهيمي لسير العمليات المالية، االكتوارية،   أثر سير العملية 

االكتتاب وتكنولوجيا المعلومات بشكل مالئم للمعيار الدولي للتقرير 

ً مع17المالي ) مجموعة من إطار عمل الحوكمة. سيتم  ( تماشيا

تطوير ضوابد جديدة للتعامل مع المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ( خالل مرحلة التنفيذ17)

  وضع عمليات تسوية جديدة بين مصادر البيانات المحاسبية، و

 االكتوارية واالكتتاب

  تم تحديد تصميم مفاهيمي للسياسات المحاسبية الجديدة المتامشية مع

 كل من نموذج القياس والقرارات الفنية لكل مجال

 مراقبة األحكام والشروط المرتبطة بعقود التأمين 

  تم وضع تصميم مفاهيمي لعملية توزيع المصاريف، تكاليف

االقتناء، تكاليف تسوية المطالبات و تكاليف االكتتاب الجديدة لتحديد 

 الربحية على مستوى العقود

 ترة التغطية للمنتجات المستقبليةتم وضع برنامج لمراقبة ف 

 .17 جيهية جديدة للمعيار الدولي للتقرير الماليتم تشكيل لجنة تو  التأثير على السياسات و أطر الرقابة

  على مستوى األنشطة المشروعلتنفيذ وتصميم تم وضع خطة. 

 

الدولي للتقرير  التنفيذ للمرحلة الثالثة الخاصة بـ المعياربدأت الشركة بعملية التنفيذ وشكلت لجنة للتنفيذ. سلمت الشركة تقرير خطة 

ستعد ذلك ، ت م لتتماشى مع المتطلبات التنظيمية لمرحلة التصميم. إضافة الى2021( للبنك المركزي السعودي في مايو 17المالي )

 .2022مايو  31في التاريخ المحدد في البنك المركزي السعوديالمالية التجريبية الثانية والنتائج إلى  القوائمالشركة لتقديم 
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 ادها حتى اآلن )تتمة( أو اعتمالتي لم يتم تطبيقها  المعايير والتفسيرات الصادرة -4
 

 األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية 

. يتناول المعيار الجديد البنود التالية 39 رقم معيار المحاسبة الدولي حل محلو 2014يوليو  24 بتاريخهذا المعيار  إصدارتم 

 المتعلقة باألدوات المالية:
 

 التصنيف والقياس: أ( 

طريقة واحدة لتحديد ما إذا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة  9يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

العادلة من خالل الربح أو الخستتتتتتارة. يتم قياس األصتتتتتتل المالي بالتكلفة العادلة من خالل الدخل الشتتتتتتامل اآلخر أو القيمة 

 المطفأة إذا:
 

 يتم االحتفاظ باألصل في نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و (1
 

 تي ال تمثل ستتتوى مدفوعات رأستؤدي الشتتتروط التعاقدية لثصتتتل المالي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية ال (2

 المال والفائدة على المبلغ األصلي المستحق. 
 

يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وسيتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من 

 خالل الربح أو الخسارة عند البيع ، في حالة استيفاء الشرطين التاليين:
 

يتم االحتفاظ باألصل في نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  (1

 وللبيع 
 

 مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ األصلي المستحق.الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي  (2
 

لعادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك ، عند االعتراف يتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة ا

بعاد أو من شأنه استاستخدام الخيار لتعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان  للشركةالمبدئي، يمكن 

 .ةيالمحاسبالمعالجة عدم تطابق  جوهريبشكل تقليص 
 

لكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء انتخابات ال رجعة فيها لتقديم التغييرات بالنسبة ألدوات حقوق الم

الالحقة في الدخل الشامل األخر في القيمة العادلة لثدوات )بما في ذلك المكاسب والخسائر المحققة( ، ويتم االعتراف بتوزيعات 

 األرباح في الربح أو الخسارة.
 

ى ذلك ، بالنسبة لاللتزامات المالية التي تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، فإن مقدار التغير في باإلضافة إل

القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي يعزى إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف به في الدخل الشامل 

في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن المالي آثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام عتراف بيكن اإلاآلخر ، ما لم 

 يخلق أو يوسع عدم تطابق المحاسبة في الربح أو الخسارة.
 

 :إنخفاض القيمة  ب( 

المتوقعة ، مقارنة بخسائر خسائر االئتمان  9يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ر الدولي للتقارير . لم يعد من الضروري ، بموجب نهج المعيا39 رقم االئتمان المتكبدة بموجب المعيار المحاسبي الدولي

، حدول حدل ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة دائًما بحساب الخسائر 9المالية رقم 

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

 .االوليتقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف 
 

 محاسبة التحوط: ج( 

متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط التي تربد محاسبة التحوط بشكل أوثق مع إدارة  9 رقم يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية

المخاطر. تحدد المتطلبات نهًجا أكثر اعتمادًا على المبادت في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع 

ئدة )يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفا

ً الكلية للقيمة العادلة"(. بالنسبة لهذه ، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط  يار المحاسبي في المع حاليا

كمشروع  الكلي يعالج محاسبة التحوط مجلس معايير المحاسبة الدولي. تم منح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن 39الدولي رقم 

 منفصل.
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 )تتمة( األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 تاريخ السريان 

 

. ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير 2018يناير  1هو  9المعيار الدولي للتقارير المالية  سريانكان تاريخ 

 4األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 9عقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 4المالية 

الحالي  4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التي تمت على  التغييرات،  2016سبتمبر  12 بتاريخ رةوالصادعقود التأمين ،  -

للتخفيف من آثار تطبيق المعيار  4كيانات التي تصدر عقود التأمين ضمن نطاق معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم لل تسمح

معايير المحاسبة الدولي )المعيار الدولي للتقارير مجلس معيار عقد التأمين الجديد لقبل أن يصبح  9 رقم الدولي للتقارير المالية

 عقود التأمين( ساري المفعول. تقدم التعديالت خيارين بديلين: - 17المالية 
 
 حتى وقت سابق من 9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  .1
 

 عقد التأمين الجديد ؛ أوالتاريخ الفعلي لمعيار  أ. 
 

 سريانيقترح مجلس معايير المحاسبة الدولي تمديد تاريخ  .2021يناير  1فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  ب. 

المالية  في المعيار الدولي للتقارير 9واإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17المعيار الدولي للتقارير المالية 

هذا الخيار متاح فقد  هناك حاجة ألفصاحات اضافيه تتعلق بالموجودات المالية خالل فتره التأجيل.. 2023يناير  1إلى  4من 

 سابقًا ؛ أو 9التي ترتبد أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية  للمنشآت
 
آثار بعض حاالت عدم  يتم شطب، ولكن بالنسبة للموجودات المالية المعينة ،  9المعيار الدولي للتقارير المالية  إعتماد .2

حاجة  خالل الفترة األولية توجد اح أو الخسائر.التطابق المحاسبي التي قد تحدل قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد من األرب
 إلفصاحات إضافية.

 

 :2020يناير  1يًما بدًءا من أجرت الشركة تقي

تمت مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق معيار إعداد التقارير المالية الدولية  (1)

يع م)بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات المضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بالقيمة الدفترية اإلجمالية لج 4رقم 

  التزاماتها ؛

تمت مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها. بناًء  و  (2)

على هذه التقييمات ، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقارير 

ل المالية المطلوبة خال بالموجوداتمعيار عقود التأمين الجديدة. يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة  سريانخ إلى تاري 9المالية 

 المالية للشركة. القوائمفترة التأجيل في 
 

 التأثيرتقييم 
 

المالية  القوائمهذه  إصدار . اعتباًرا من تاريخ9تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق وتنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي 

يلية فجوة التشغل، حيث يتعين على الشركة تقديم تقييم ا 2022فبراير  08تعليمات بتاريخ البنك المركزي السعودي  السنوية ، أصدر

 . لم يتم بعد تقييم األثر المالي لتبني المعيار بشكل كامل من قبل الشركة.2022مارس  31قبل 
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 السياسات المحاسبية الهامة   -5

 

 :السياسات المحاسبية الهامة المعتمدة هي كما يلي
 

 تصنيف المنتج
تقبل بموجبها شركة التأمين عقود التأمين هي تلك العقود التي  .بموجبها تحويل مخاطر التأمينيتم تصدر الشركة عقود التأمين التي 

 في محدد وغيرمؤكد حدلفي حال وقوع وثيقة التأمين حامل من خالل الموافقة على تعويض  مخاطر تأمين هامة من حملة الوثائق

باحتمالية سداد تعويضات  الكبيرة والجوهريةكمبدأ عام، تحدد الشركة مخاطر التأمين  .حامل وثيقة التأمينيؤثر سلبا على المستقبل 

أن تى لو ، حالعقدتصتتتتتنيف العقد على أنه عقد التأمين، يظل عقد تأمين للفترة المتبقية من عمر وبمجردعند وقوع حادل مؤمن عليه 

 ها . تنتهي مدة صالحيتهذه الفترة، ما لم يتم إطفاء جميع الحقوق وااللتزامات أو  بشكل ملحوظ خالل قد انخفضت و مخاطر التأمين
 

 العموالتدخل أقساط التأمين المكتسبة و
تمثل  تخصتتتها،على أستتتاس نستتتبي على مدى فترات وثائق التأمين التي ، الدخلفي قائمة  وتستتتجلالدخل  إلىالتأمين  أقستتتاط ترحل 

 .المفعولسارية بفترة التغطية غير المكتسبة الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة أقساط التأمين 

 

دخل يتم اإلبالغ عنها كأقستتتاط تأمين و األخطار الستتتارية بعد نهاية الفترة الماليةبلتي تتعلق االعموالت، دخل األقستتتاط المحتفظ بها و

 :استناداً إلى األساليب التاليةعموالت غير مكتسبة ومؤجلة 
 
 آخر ثالثة أشهر من الفترة فيما يتعلق بالشحن البحري. 

 عدد األيام الفعلي بالنسبة لكافة فئات التأمين األخرى. 

  عملية إحتساب محددة سلفاً بالنسبة للتأمين الهندسي وذلك للمخاطر التي تزيد عن سنة. وطبقاً لعملية االحتساب هذه، يتم

 زداد تدريجياً مع نهاية فترة وثيقة التأمين.إكتساب أقساط أقل خالل السنة األولى وت 
 

 الملموسة  غير الموجودات

يتم قياس الموجودات المستحوذ عليها بشكل منفصل على أساس التكلفة عند اإلثبات األولي. بعد اإلثبات األولي، تقيد الموجودات 

المتراكمة. يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر اإلنخفاض 

نتاجي لها ويتم مراجعتها للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل على وقوع إنخفاض محدد على مدى العمر اإل

احدة. على األقل في نهاية كل في قيمتها. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة و

سنة مالية. يتم إحتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة إلستنفاذ المنافع اإلقتصادية المستقبلية التي 

 بية.ستضمنها ذلك األصل وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم إعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحا

 

 أقساط التأمين وإعادة التأمين المستحقة

يمة العادلة بالق اإلثبات األولي لهاعند  ،أقستتتاط التأمين وإعادة التأمين واألرصتتتدة المستتتتحقة عند استتتتحقاقها ويتم قياستتتهايتم إثبات 

دال ألحر اما تشيدعنولقيمة افي ض النخفاد ايدينة لتحدلمط اية لثقسارفتدلالقيمة اجعة رامم . يتالقبض المستلم أو المستحق للمبلغ

يتم التوقف  الدخل،قائمة لقيمة في ض انخفارة اخسال تسجيم يترداد ، قابلة لالستون ال تکد ية قرفتدلالقيمة أن الی ظروف إلأو ا

 لمالية.ول الثصر التوقف عن اإلعتراف اييمعء ستيفااعن اإلعتراف  باألقساط المستحقة عندما يتم 

 

 لدخل.افي السنة التالية في قائمة  يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في نهاية فترة إعداد التقارير والتسويات والمخصصات
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 المطالبات 

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها واألطراف األخرى، ومن مصاريف تسوية الخسارة المتعلقة 

 في الفترة التي تكبدت بها. الدخلبها، بعد خصم الخردة واالستردادات األخرى، وتحمل على قائمة 
 

المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ إعداد القوائم المالية، يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة 

سواءاً تم التبليغ عنها أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي على 

خبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات أساس تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص، وفقاً لتقديرات اإلدارة و

المتكبدة غير المبلغ عنها بتاريخ إعداد القوائم المالية. ويمكن أن تزيد أو تقل المطلوبات النهائية عن المبلغ المجنب. كما تعتمد 

 االكتواري بالشركة. الشركة بشكل اساسي على احتياطيات المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها التي يحددها الخبير

 

لسنة. ال تقوم الدخل لالالحقة في قائمة السنةالقوائم المالية والسداد والمخصصات في  يدرج أي فرق بين المخصصات بتاريخ

الشركة بتخفيض المطلوبات المتعلقة بالمطالبات غير المسددة ألنه يتوقع بشكل كبير أن يتم سداد كافة المطالبات خالل سنة من 

 لقوائم المالية.تاريخ ا
 

 

 المالية لألدواتالقيمة العادلة  قياس
ستتتثمارات المتاحة للبيع أو المشتتتقات إن وجدت ، والموجودات غير المالية ، بالقيمة اإلالمالية ، مثل  األدواتتقوم الشتتركة بقياس 

. 14 رقم حإليضاافي ة فأطلمالمقاسة بالتکلفة المالية دوات الة لثدلعام القين اعح إلفصام ايتك ، لذکالعادلة في تاريخ كل تقرير. 

ن کيرلمشان امة بيظفي معاملة منت مالي زاملتل ايوعة لتحوفدلمول أو األصد احأستالمه لبيع م اسيتذي لر السعاي هلة دلعاالقيمة ا

 م إما:تالمالي ي االلتزامس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع األصل أو تحويل لقياايخ رفي تاوق لسافي 
 

  أواإللتزام المالي في السوق الرئيسي لثصل أو ، 

  اإللتزام الماليفي غياب السوق الرئيسي ، في السوق األكثر فائدة لثصل أو. 

 

تخدام باستتتتت اإللتزام الماليأو  لثصتتتتتلالرئيستتتتتية أو األكثر فائدة متاحة للشتتتتتركة. يتم قياس القيمة العادلة  الستتتتتوقيجب أن تكون 

وق ، بافتراض أن المشاركين في الس األصل او اإللتزام الماليفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير اإل

 األفضل .  قتصاديةاإليعملون وفقًا لمصالحهم 

 

دام منافع اقتصتتتتادية باستتتتتخيأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية في الحستتتتبان قدرة المشتتتتارك في الستتتتوق على توليد 

 األصل بأعلى وأفضل استخدام له أو ببيعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم هذا األصل بأعلى وأفضل استخدام له. 
 

تستتتتتخدم الشتتتتركة أستتتتاليب تقييم مناستتتتبة في الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ، مما يزيد من استتتتتخدام 

 .للمالحظةابلة للمالحظة ذات الصلة ويقلل من استخدام المدخالت غير القابلة المدخالت الق

 

 

عنها في القوائم المالية تصتتتنف ضتتتمن هرم القيمة العادلة ، كما  المفصتتتحميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة ج

 ككل :  الهامة لقياس القيمة العادلة المدخالتهو موضح أدناه ، على أساس أدنى مستوى من 

 

 لمتشابهة. في األسواق النشطة لثصول أو الخصوم ا المدرجةأسعار السوق )غير المعدلة(  – 1 ىالمستو 
 

 بصتتتورة  اـتتتتتتتتتتهظمالحمن المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة   ىمستتتتو ألدنى نيمک لتيا ملتقييا بساليأ - 2 ىالمستتتتو

 .أو غير مباشرة  رةـمباش
 

 من المدخالت  الهامة لقياس القيمة العادلة  غير قابلة للمالحظة .   ىمستو ألدنى نيمک لتيا ملتقييا بساليأ  -3 ىالمستو 
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 قياس القيمة العادلة لإلدوات المالية )تتمة(

 

المالية على أستتتتتاس متكرر، تحدد الشتتتتتركة ما إذا كانت التحويالت قد  القوائمبالنستتتتتبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في 

هي مهمة  المدخالت التي من )استنادا إلى أدنى مستوى التصنيف ييمتقحدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة 

فئات الموجودات بتحديد  الشتتتتتركة قامت  لغرض إفصتتتتتاحات القيمة العادلة،  .نهاية كل فترة تقرير( في ككللقياس القيمة العادلة 

سل القيمة العادلة على النحو المبين  سل ساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى ت والمطلوبات على أ

متاحة المالية الموجودات ال، مثل على نحو متكرريمة العادلة لقواإلجراءات لقياس استتياستتات بتحديد ال تقوم إدارة الشتتركة  .أعاله

 .غير متكرر مثل األصول المحتفظ بها للتوزيع في العملية المتوقفة، إن وجدت ولقياس القيمة العادلة على نحو للبيع
 

ت في القيمة للشركة بمقارنة التغيراتقوم لجنة االستثمار أيضاً، في نهاية كل فترة مالية، وبالتعاون مع خبراء التقويم الخارجيين 
العادلة للموجودات والمطلوبات والمصادر الخارجية ذات العالقة للتأكد فيما إذا كانت التغيرات معقولة. وبشكل مرحلي، تقوم 

يين جلجنة االستثمار وخبراء التقويم الخارجيين بالشركة بعرض نتائج التقويم على لجنة المراجعة ومراجعي الحسابات الخار
 للشركة. ويشمل ذلك مناقشة االفتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات التقويم.

 
 نهاية الخدمة مكافأةالتزام 

 تحقةالمبالغ المس. يتم إجراء المعمول بهاالعمل السعودية  أنظمة لوائح تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناًء على
 عند استحقاقها. عالمزايا والمناف، بينما يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات  المتوقفةوفقًا للتقييم االكتواري بموجب طريقة ائتمان الوحدة 

 
المركز المالي مع اعتماد مقابل حقوق الملكية من  قائمةيتم االعتراف بإعادة قياسات المكاسب والخسائر االكتوارية مباشرة في 

 ة.الدخل في الفترات الالحق قائمةفي الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعادة تصنيف القياسات إلى  األخر الشامل لالدخخالل 
 

 الدخل في وقت سابق من: قائمةيتم إدراج تكلفة الخدمة السابقة في 
 تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها ، و -
 الصلةتاريخ االعتراف بالشركة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات  -
 

. تقر عللمزايا والمنافيتم احتساب مصروفات الفوائد أو إيراداتها عن طريق تطبيق معدل الخصم على صافي االلتزامات المحددة 
 :المصاريف العمومية واإلدارية بند الدخل تحت قائمةالشركة بالتغييرات التالية في صافي مخصصات الفوائد المحددة في 

 
ل تكاليف الخدمة الحالية ، وتكاليف الخدمة السابقة ، واألرباح والخسائر الناتجة عن تقليص التكاليف تكاليف الخدمة التي تشم -

 .والتسويات غير الروتينية
 .حساب الفائدة أو الدخل -
 

 غير مكتسبة التدخل عمو
على عقود إعادة التأمين اآلجلة وفقاً لشروط عقود التأمين التي تتعلق بها. يتم تسجيل اإلطفاء في  دخل العموالتيتم تأجيل وإطفاء 

 .الدخلقائمة 
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 تكاليف اإلكتتاب المؤجلة
إكتساب  فترات عقود التأمين المتعلقة بها وذلك عندعقود التأمين وتطفأ على مدى بيتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة 

بات ، يتم تأجيل هذه التكاليف وفق نفس األسس التي تكتسب فيها األقساط، ويتم إثوالهندسي بالنسبة للتأمين البحري مين.أأقساط الت
 .الدخلاإلطفاء في قائمة 

 

ذلك  عة إلستنفاذ المنافع اإلقتصادية المستقبلية التي تضمنهايتم إحتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوق
 األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية. 

 
يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع إنخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر، وذلك عند وجود مؤشر على 

. لدخلاع هذا اإلنخفاض. وإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد أقل من القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمة وقو
كما تؤخذ تكاليف اإلكتتاب المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء إختبار مدى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم 

 المالية.
 

 إعادة التأمين 
 ودعق علی رلخسائا نع کةرلشا ضيوتع جبهاوبم ميت لتيا نلتأميا دةعاإ تکارش مع کةرلشا خلهادت ودعق يه نلتأميا دةعاإ ودعق

 درةلصاا نلتأميا
 

عتراف بالمزايا التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التأمين الخاصة بها كأصول إعادة تأمين. تتكون هذه الموجودات اإليتم 

من أرصدة مستحقة من معيدي التأمين عند سداد المطالبات والمبالغ المستحقة األخرى مثل عموالت الربح ، إن وجدت ، وحصة 

التي تعتمد على المطالبات والمزايا المتوقعة الناشئة عن عقود التأمين المرتبطة بإعادة  ويةتحت التسمعيدي التأمين من المطالبات 

ستتاستتية ألامعيدي التأمين بما يتوافق مع المبالغ المرتبطة بعقود التأمين  إلىمن أو  إلستتتردادعتراف بالمبالغ القابلة لاإلالتأمين. يتم 

 ووفقًا لبنود كل عقد إعادة تأمين.
 

كل تقرير ، تقوم الشتتركة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشتتر على انخفاض قيمة أصتتل إعادة التأمين. عندما يوجد مؤشتتر  في تاريخ

 انخفاض القيمة ، تقوم الشركة بعمل تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد.
  

قيمتها  ر األصتتول منخفضتتة القيمة ويتم تخفيضعندما تزيد القيمة الدفترية ألصتتل إعادة التأمين عن قيمته القابلة لالستتترداد ، تعتب

 .الدخل قائمةإلى المبلغ القابل لالسترداد. يتم إثبات انخفاض القيمة ، إن وجد ، في 
 

تمثل التزامات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة بطريقة تتماشى مع عقد إعادة 

 المصاحب.التأمين 

  

 الممتلكات والمعدات 
على مدى  بطريقة القسط الثابت الدخلتظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك المتراكم. يحمل اإلستهالك على قائمة 

يمتها ض في قاألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود أي إنخفا
وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل 
وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد، تخفض قيمة الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد. تحمل مصاريف 

 الدخل. يتم رسملة التحسينات التي تزيد من قيمة األصل أو تطيل من عمره بصورة جوهرية.قائمة ة واإلصالح على الصيان
 

 الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة 
م أيتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد 

 ال.
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 المخصصات 
سداد االلتزام ضمنييتم إثبات المخصصات عندما يكون على الشركة التزام )قانوني أو  سابق ، وتكون تكاليف  شأ عن حدل  ( ين

 .بطريقة موثوق بهامحتملة ويمكن قياسها 

 

 العموالت الخاصة دخل 
 العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي. دخليتم إثبات 

 

 الوديعة النظامية 
 البنك مع بنك معين من قبل ااالحتفاظ بهإيداعها و يتم  والتي من رأس المال المدفوع للشتتتركة  ٪10نستتتبة  ةالنظامي الوديعة تمثل

ون د النظاميةيمكن ستتتتحب هذه الوديعة وفقاً لقانون مراقبة شتتتتركات التأمين التعاوني لشتتتتركات التأمين. ال  المركزي الستتتتعودي

 السعودي. البنك المركزيموافقة 

 

 النقد وما في حكمه 
يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصتتندوق والبنوك والودائع ألجل ذات فترات استتتحقاق أصتتلية أقل من ثالثة أشتتهر من تاريخ 

 الشراء.

 
 اإلحتياطي النظامي 

من صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي إلى أن يساوي هذا اإلحتياطي رأس  ٪20وفقا لنظامها األساسي، تحول الشركة 
 المال. 

 

 العمالت األجنبية 

 يةدلنقا تباولطلموا وداتجولما ليوتح ميتيتم تستتتجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بستتتعر الصتتترف الستتتائد في تاريخ المعاملة. 

 قتتائمتتةإلى  اتجميع الفروقتت تحميتتل. يتم ريرلتقا يخرتا في دةلسائا رفلصا ربأسعا ريرلتقا يخرتا في ألجنبيةا تبالعمال لمسجلةا

 .الدخل

 

 المقاصة
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم 

لدى الشركة نيه لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في  وعندما يكون
آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة عمليات التأمين الشاملة أو قائمة عمليات المساهمين الشاملة إال إذا كان 

عايير المحاسبية أو تفسيراتها كما تم اإلفصاح عنها بصورة خاصة في السياسات المحاسبية ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل الم
 للشركة.

 
 تاريخ التداول 

يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي 
بيع الموجودات(. العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب تلتزم فيه الشركة بشراء أو 

 أن يتم سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
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 موجودات المالية أو عدم إمكانية تحصيلهااإلنخفاض في قيمة ال
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم لتحديد عما إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث أي إنخفاض في قيمة فئة 

اض اإلنخف . يحددالدخلأو مجموعة من الموجودات المالية. وفي حال وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمة 
 على النحو التالي:

بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة، يمثل اإلنخفاض الفرق بين القيمة التكلفة والقيمة العادلة مخصوما منها أي  (أ
 .دخلخسارة إنخفاض في القيمة تم إثباتها سابقاً في قائمة ال

ات النقدية ة الفرق بين القيمة المثبتة والقيمة الحالية للتدفقبالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة، يمثل اإلنخفاض في القيم (ب
 المستقبلية مخصومة بمعدل العائد السائد في السوق حالياً لموجودات مالية مشابهة.

بالنسبة للموجودات المثبتة بالتكلفة المطفأة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات  (ج
 النقدية المستقبلية مخصومة إلى معدل العمولة الفعلي األصلي.

 
 المعلومات القطاعية

يعتبر القطاع التشغيلي عنصر من عناصر الشركة التي تقوم بأنشطة تجارية، والذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد من أجله مصاريف 
يص والذي يقرر الطريقة التي يتم بموجبها تخص التنفيذيالمدير وله معلومات مالية منفصلة متاحة يتم تقييمها بانتظام من قبل 

الموارد وتقويم األداء. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها خمسة قطاعات 
 تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها، كما يلي:

 

  المتعلقة بالمركبات ما عدا التأمين على النقل.تأمين المركبات، يقوم بتغطية الخسائر وااللتزامات 

 .المنتجات الطبية والتي تزود تغطية الرعاية الصحية لحملة الوثائق 

 .تأمين الممتلكات ويقوم بتغطية مخاطر الحريق وعمليات التأمين األخرى التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين 

  المتوقعة التي تتم أثناء الرحالت البحرية والنقل البحري وتوفير الحلول ضد التأمين البحري، ويقوم بتغطية الحوادث غير
 الحوادث أثناء السفر وفي الطريق.

  التأمين على المنتجات الهندسية، ويقوم بتزويد الشركات بالحلول ضد الحوادث التي تقع أثناء تنفيذ المشاريع أخرى وتشمل
سؤولية تجاه الغير، ويقوم بتغطية الوفيات من األفراد والجماعات الناتجة عن التأمين على الحوادث العامة والماإلنشائية.

الحوادث وذلك بموجب التامين ضد الحوادث الشخصية، كما يقوم بتغطية مصالح أصحاب العمل وذلك بالتأمين ضد 
 السرقة، وتغطية ضد سرقة أو فقدان األموال والتأمين على االلتزامات العامة االخرى.

 

اإليرادات المكتسبة من الودائع ألجل واإلستثمارات النشاط الوحيد المدر لإليرادات. تحمل بعض المصاريف التشغيلية تعتبر 
المباشرة والمصاريف غير المباشرة األخرى، بشكل مالئم، على هذا القطاع. يحمل عجز أو فائض عمليات التأمين على هذا 

قطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة القطاع، حسبما هو مالئم. يتم تقويم أداء ال
 مختلفة عن الربح أو الخسارة في القوائم المالية.

 
ً لشروط التعامل مع األطراف األخرى. وسوف تشتمل إيرادات  تتم أسعار تحويل المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقا

ى التحويالت بين القطاعات التشغيلية والتي سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة. ومصاريف ونتائج القطاع عندئذ عل
 بما أن الشركة تمارس أعمالها في المملكة العربية السعودية بالكامل، فإن التقارير يتم توفيرها للقطاعات التشغيلية فقط.

 

 اإلستثمارات
العادلة، شاملة مصاريف الشراء المتعلقة باإلستثمارات، ويستثنى من ذلك  يتم في األصل إثبات كافة اإلستثمارات بالقيمة

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. بالنسبة لإلستثمارات التي يتم تداولها في األسواق المالية النظامية، 
اء العمل بتاريخ إعداد القوائم المالية بدون خصم تكاليف تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار المتداولة بالسوق عند إنته

 المعامالت.
 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع
 . إن إستثمارات األسهم المصنفة على أنها إستثماراتوصناديق اإلستثمار اإلستثمارات المتاحة للبيع تشمل األسهم وسندات الدين

للمتاجرة أو مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن سندات  متاحة للبيع هي تلك التي ال تصنف على أنها مقتناة
الدين المصنفة في هذه الفئة هي التي تنوي اإلحتفاظ بها لفترة زمنية غير محددة والتي قد يتم بيعها إستجابة إلحتياجات السيولة 

 ادلة.ستثمارات المتاحة للبيع في وقت الحق بالقيمة العأو إستجابة للتغيرات في ظروف السوق. بعد القياس األولي، يتم قياس اإل
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -5
 

 )تتمة( اإلستثمارات المتاحة للبيع
 

 

لقيمة ( تحت بند "التغيير في االشامل الدخليتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق المساهمين )من خالل 
العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع". وعند إستبعاد اإلستثمار، يتم إثبات األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً ضمن حقوق 

لمالية، فإنه اة افي قائمة دخل المساهمين الشاملة. وفي الحاالت التي تمتلك فيها الشركة أكثر من إستثمار في نفس األد المساهمين
 عيتم إستبعادها على أساس "الداخل أوالً الخارج أوالً". يتم إدراج الفوائد المكتسبة في وقت إقتناء اإلستثمارات المالية المتاحة للبي

ة للبيع حكدخل فوائد وذلك بإستخدام سعر الفائدة الفعلي. إن توزيعات األرباح المكتسبة في وقت إقتناء اإلستثمارات المالية المتا
يتم اإلعتراف بها في قائمة دخل المساهمين الشاملة عند اإلقرار بأحقية إستالمها. يتم إثبات الخسائر الناتجة عن إنخفاض تلك 

 .الدخلاإلستثمارات في قائمة 
 

 حتى تاريخ اإلستحقاق ةاإلستثمارات المقتنا
حتى تاريخ اإلستحقاق هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها والتي يوجد لدى  ةاإلستثمارات المقتنا

 مالشركة النية اإليجابية والقدرة على إقتنائها حتى تاريخ اإلستحقاق ويتم قياسها مبدئياً بالتكلفة المطفأة المعدلة بالعالوة أو الخص
. لدخلام إثبات أي إنخفاض دائم في قيمة اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق في قائمة بإستخدام طريقة العمولة الفعلية. يت

ة عادة بيعها أو إعادة تصنيفها بدون أن تتأثر مقدرإإن اإلستثمارت المصنفة كإستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق ال يمكن 
كبند مغطى المخاطر بشأن أسعار العمولة الخاصة أو مخاطر السداد  الشركة على إستخدام هذا التصنيف. كما ال يمكن تخصيصها

 المبكر كونها إستثمارات طويلة األجل.
 

 اإلستثمار في الشركات الزميلة
ها على سياست –وليس سيطرة أو سيطرة مشتركة  –الشركات الزميلة هي عبارة عن منشآت تمارس عليها الشركة تأثيراً هاماً 

 للمنشأة المستثمر فيها. المالية والتشغيلية
 

التي يتم االعتراف بها في البداية بالتكلفة ، وحيث  المساهمينتم احتساب الفوائد في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق ي
المالية للشركة على حصة الشركة من الربح أو الخسارة والدخل القوائم بعد اإلعتراف المبدئي ، تشتمل  ، تشمل تكاليف المعامالت
. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من الجوهري التأثير فيه هذا توقف ي الذي تاريخالالشامل اآلخر ، حتى 

ريخ إعداد تتطابق تواشركة الزميلة. في تلك ال الشركة فائدة إلى الحد الذي تكون فيه الزميلة  المعامالت بين الشركة وشركتها
التقارير للشركة الزميلة مع تواريخ إعداد التقارير للشركة وتتوافق سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل الشركة 

 للمعامالت واألحداث المماثلة في الظروف المماثلة.
 

 

 ما في حكمهوالنقد  -6
 

  2021  2020 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  عمليات التأمين    

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

         

 45.149.516  85.800.804  66,232,040  170,713,065  النقد وأرصدة في البنوك 

أشتتتتهر  3ودائع نقدية تستتتتتحق خالل 

 إعتباراً من تاريخ اإلستحواذ
 

941,790  -  941.613  - 

 45.149.516  86.742.417  66,232,040  171,654,855  المجموع

 

أشتتتهرمن تاريخ حيازتها في مؤستتتستتتات مالية وتحقق دخل عمولة خاص بنستتتبة معدلها  3يتم وضتتتع الودائع التي تستتتتحق خالل 

ً  ٪1.7: 2020سنوياً ) 1.7٪  (. سنويا
 

ً األطراف المقابلة مع تصنيفات ائتمانية سليمة وفقيتم وضع كل من األرصدة البنكية والودائع لدى  ستي ستاندرد مؤس لتصنيف ا

 .اإلئتمانية آند بورز وموديز للتصنيفات
 

 إن القيمة الدفترية المفصح عنها أعاله تقارب على نحو معقول قيمتها العادلة بتاريخ التقرير.
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 الودائع ألجل  -7
 

دخل توسط متستحق الودائع األجل لدى البنوك المحلية خالل فترة تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ إقتنائها، وحققت عليها الشركة 
 سنوياً(.   ٪ 2.09:  2020سنوياً ) %4.09عموالت خاصة بمعدل 

 

 التقرير. إن القيمة الدفترية للودائع ألجل أعاله تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة كما في تاريخ
 

 األخرىوجودات والم المدفوعة مقدما  المصاريف  -8
 

 2021  2020 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 1,612,819 4,912,264  3,539,470 3,613,161 دخل عموالت مستحقة 

 - 6,334,144  - 7,088,387 مبالغ مستحقة لنقابة التأمين 

 - 836,323  - 2,370,766 مؤجلة أخرطرف إدارة أتعاب 

 - 419,250  - 1,659,604 موردينمقدمة مدفوعة للدفعات 

 ً  - 757,593  - 367,506 إيجارات مدفوعة مقدما

 607,145 9,536,298  607,145 23,600,346 أخرى 

 38,699,770 4,146,615  22,795,872 2,219,964 

  

 صافي وذمم معيدي التأمين المدينة، أقساط -9
 

 مما يلي: أقساط وذمم معيدي التأمين المدينة كونتت   (أ)
 

 2021  2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

  35,568,338  48,151,240 أقساط تأمين مدينة 

 (14,059,921)  (11,184,720) تحصيلهاناقص: مخصص الديون المشكوك في 

 36,966,520  21,508,417 

    

  15,803,111  6,234,566 ذمم معيدي التامين المدينة

 (1,044,231)  (3,313,272) ناقص: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 2,921,294  14,758,880 

 36,267,297  39,887,814 وذمم معيدي التأمين المدينة )صافي(التأمين مجموع أقساط 
 

 

 :للسنةفيما يلي حركة مخصص أرصدة حاملي الوثائق ومعيدي التامين المشكوك في تحصيلها  (ب)
 

 المجموع  معيدي التأمين  حاملي الوثائق 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 2021

 15,104,152  1,044,231  14,059,921 الرصيد اإلفتتاحي

 (606,160)  2,269,041  (2,875,201) خالل السنة  المحمل /)عكس (

 14,497,992  3,313,272  11,184,720 الرصيد الختامي

      

 المجموع  معيدي التامين  حاملي الوثائق 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  2020

      

 16.726.108  3.128.453  13.597.655 الرصيد اإلفتتاحي

 (1.621.956)  (2.084.222)  462.266 خالل السنة )عكس ( /المحمل

 15.104.152  1.044.231  14.059.921 الرصيد الختامي
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 )تتمة( صافي وذمم معيدي التأمين المدينة،التأمين أقساط  -9
 

 

 

 

 

 

 

 الذمم المدينة كما يلي: أعمار ديسمبر، كانت 31)ج(    كما في 
 المبالغ المستحقة متأخرة السداد ولكن لم تنخفض قيمتها     

متأخرة وغير غير   اإلجمالي 2021

 منخفضة القيمة

 91 - 180  

 يوم

 181 – 365  

 يوم

  365أكثر من  

 يوم

 لاير سعودي  لاير  سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 -  7,165,371  5,359,832  24,441,317  36,966,520 التأمينحاملي وثائق 

          

 907,924  13,988  71,062  1,928,320  2,921,294 معيدي التأمين 

          

2020          

 -  7.930.235  6.997.588  6.580.594  21.508.417 حاملي وثائق التأمين

          

 1.864  4.056.227  3.955.193  6.745.596  14.758.880 معيدي التأمين

 

إن األرصدة المستحقة من معيدي التأمين تتم مع األطراف األخرى التي لديها تصنيف ائتماني من الدرجـة اإلستثماريـة وهـو 

 .ستاندرد أند بورز ما يعادل أأ+ إلـى ب ب ب باستخدام تصنيفات

 

 اإلحتياطيات الفنية    -10
 

 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات  (أ)
 

 2021  2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 122,744,363  83.717.517 إجمالي المطالبات تحت التسوية 

 -  - ناقصاً: المبالغ المحققة من قيمة الحطام والمبالغ المستردة 

 83,717,517  122,744,363 

    

 38,964,437  27,395,774 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها 

 23.753.336  26,312,790 إحتياطي عجز األقساط

 5,802,271  5,470,428 إحتياطيات فنية أخرى *

 142,896,509  191.264.407 

    

    ناقص:

 (34,868,873)  (10,362,152) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 (5,794,590)  (4,587,389) حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

 (14,949,541)  (40,663,463) 

    

 150.600.944  127,946,968 صافي المطالبات تحت التسوية واإلحتياطيات األخرى

 

 * تتألف اإلحتياطيات الفنية األخرى من األتي: 
 

 2021  2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 5,802,271  5,104,414 إحتياطي مصاريف تسوية الخسارة غير الموزعة
 -  - إحتياطي كوارل

 -  366,014 احتياطي مستحقات إعادة التأمين

 5,470,428  5,802,271 
 

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF+%D8%A3%D9%86%D8%AF+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B2
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 )تتمة(تياطيات الفنية اإلح   -10
 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة )ب(
 

 2021 2020 

 اإلجمالي الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

حصة معيدي 

 الصافي التأمين

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  

 102,261,118 (19,851,794) 122,112,912 76,726,741 (15,250,132) 91,976,873 الرصيد اإلفتتاحي

أقستتاط مكتتبة خالل 

 164,177,928 (38,073,998) 202,251,926 253,711,937 (36,999,966) 290,711,903 السنة

مكتستتتتتتتبتتة  أقستتتتتتتتاط

 (189,712,305) 42,675,660 (232,387,965) (161,742,780) 39,713,913 (201,456,693) خالل السنة

 76,726,741 (15,250,132) 91,976,873 168,695,898 (12,536,185) 181,232,083 الرصيد الختامي

 

 )جـ(  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة 

 
 2021  2020 

 سعودي لاير  لاير سعودي  

 1,803,595  1,606,945 الرصيد اإلفتتاحي

 8,422,390  7,663,260 عموالت إعادة تأمين مستلمة خالل السنة 

 (8,619,040)  (7,511,425) عموالت إعادة تأمين مكتسبة خالل السنة

 1,606,945  1,758,780 الرصيد الختامي

 

 )د(   الحركة في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين المؤجلة 
 

 
 2021  2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 5,958,543  3,733,851 الرصيد اإلفتتاحي

 10,868,512  15,972,636 مدفوع خالل السنة 

 (13,093,204)  (11,065,797) المطفأ خالل السنة 

 3,733,851  8,640,690 الرصيد الختامي

 

 جدول تطوير المطالبات -11
 

 التحليل المثلثي للمطالبات وفقاً لسنة الحادل 
لمتكبدة ولكن ات اوالمطالب اإلبالغ عنها توضح الجداول التالية تقديرات المطالبات المتراكمة المتكبدة ، بما في ذلك المطالبات التي تم 

ضع حتى تاريخه. عند و المتراكمةالمدفوعات ب مصحوبةلكل سنة من الحوادل المتتالية في تاريخ كل تقرير ،  لم يتم اإلبالغ عنها

ة أكثر سلبية مما هو مفترض وتمارس درجكونها  وحجم الخبرة المستقبلية  يةمخصصات المطالبات ، تقوم الشركة بالنظر في احتمال

النهائية في  تابير من عدم اليقين. وعموما ، فإن عدم اليقين المرتبد بتجربة المطالبمن الحذر في وضع االحتياطيات حيث يوجد قدر ك

سنة وقوع حادل يكون أكبر عندما يكون عام الحادل في مرحلة مبكرة من التطور ، ويكون الهامش الضروري لتوفير الثقة الالزمة 

لمستوى النسبي ا، يجب أن ينخفض  تأكيداً النهائية للمطالبات أكثر في كفاية الشروط أعلى نسبيا. مع تطور المطالبات ، تصبح التكلفة 

ً ففي عملية التقدير، فإن مخصص المطالبة اإلجمالي الفعلي قد ال يكون دائًما  المتأصلللهامش. ومع ذلك ، وبسبب عدم اليقين   .ائضا
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 2021 اإلجمالي

 سنة الحادث
 2016ديسمبر  31

 وما قبله
 ديسمبر 31
 2017 

 ديسمبر 31
 2018 

 ديسمبر 31
 2019 

 ديسمبر 31
 2020 

 ديسمبر 31
 2021 

 اإلجمالي

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

        تقدير تكلفة المطالبات المتراكمة:

 - 150.480.073 171,071,337 275,257,990 268,242,289 323,484,785 262,477,634 في نهاية سنة الحادث

 - - 142.956.617 246,666,160 225,865,951 282,270,228 238,101,886 بعد سنة

 - - - 245.330.619 218,815,831 260,400,803 217,787,080 بعد سنتين

 - - - - 211.563.337 256,138,211 205,857,633 بعد ثالث سنوات

 - - - - - 246.575.427 201,389,401 بعد أربع سنوات

 - - - - - - 960.339.241 بعد خمس سنوات

 1.957.245.314 150.480.073 142.956.617 245.330.619 211.563.337 246.575.427 960.339.241 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة المتكبدة

(945.217.123) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه  )242.195.112( (202.271.040)  )231.663.941( )127.653.818( (97.130.989)  )1.846.132.023( 

المطالبات المتراكمة والمعترف بها في  إحتياطي  إجمالي
 111.113.291 53.349.084 15.302.799 13.666.678 9.292.297 4.380.315 15.122.118 قائمة المركز المالي

  

 2020 الصافي )بعد األخذ بعين اإلعتبار أثر إعادة التأمين(

 سنة الحادث
 2016ديسمبر  31

 قبلهوما 
 ديسمبر 31
 2017 

 ديسمبر 31
 2018 

 ديسمبر 31
 2019 

 ديسمبر 31
 2020 

 ديسمبر 31
 2021 

 اإلجمالي

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

          تقدير تكلفة المطالبات المتراكمة:

 - 141.916.147 161,565,269 254,264,989 249,529,105 294,398,521 230,423,840 في نهاية سنة الحادث

 - - 137.999.442 229,192,038 215,187,713 256,929,714 202,841,835 بعد سنة

 - - - 228.189.732 208,641,058 244,422,302 193,358,693 بعد سنتين

 - - - - 202.825.216 240,304,346 187,019,653 بعد ثالث سنوات

 - - - - - 232.374.963 183,850,639 بعد أربع سنوات

 - - - - - - 821.814.135 بعد خمس سنوات

 1.765.119.635 141.916.147 137.999.442 228.189.732 202.825.216 232.374.963 821.814.135 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة المتكبدة

 )1.668.955.885( )95.070.628( )123.657.386( )215.702.722( )193.949.807( )228.109.096( )812.466.246( الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

المطالبات المتراكمة والمعترف إحتياطي  إجمالي صافي 
 96.163.750 46.845.519 14.342.056 12.487.010 8.875.409 4.265.867 9.347.889 بها في قائمة المركز المالي

 

 



 شركة بروج للتأمين التعاوني      

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية       

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

31 

 جدول تطوير المطالبات )تتمة( -11
 

 2020 اإلجمالي

 سنة الحادث
 2015ديسمبر  31

 وما قبله
 ديسمبر 31
 2016 

 ديسمبر 31
 2017 

 ديسمبر 31
 2018 

 ديسمبر 31
 2019 

 ديسمبر 31
 2020 

 اإلجمالي

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

        تكلفة المطالبات المتراكمة:تقدير 

 - 171,071,337 275,257,990 268,242,289 323,484,785 262,477,634 348,139,465 في نهاية سنة الحادث

 - - 246,666,160 225,865,951 282,270,228 238,101,886 311,066,696 بعد سنة

 - - - 218,815,831 260,400,803 217,787,080 306,455,600 بعد سنتين

 - - - - 256,138,211 205,857,633 301,664,797 بعد ثالث سنوات

 - - - - - 201,389,401 283,616,765 بعد أربع سنوات

 - - - - - - 791,961,293 بعد خمس سنوات

 1,886,042,233 171,071,337 246,666,160 218,815,831 256,138,211 201,389,401 791,961,293 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة المتكبدة

 (1,724,333,433)   (110,307,494) (222,836,451) (200,294,265) (242,519,230) (189,134,258) (759,241,735) الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

المطالبات المتراكمة والمعترف بها في  إحتياطي  إجمالي
 161,708,800 60,763,843 23,829,709 18,521,566 13,618,981 12,255,143 32,719,558 قائمة المركز المالي

  

 2020 الصافي )بعد األخذ بعين اإلعتبار أثر إعادة التأمين(

 سنة الحادث
 2015ديسمبر  31

 وما قبله
 ديسمبر 31
 2016 

 ديسمبر 31
 2017 

 ديسمبر 31
 2018 

 ديسمبر 31
 2019 

 ديسمبر 31
 2020 

 اإلجمالي

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

          تقدير تكلفة المطالبات المتراكمة:

 - 161,565,269 254,264,989 249,529,105 294,398,521 230,423,840 247,768,390 في نهاية سنة الحادث

 - - 229,192,038 215,187,713 256,929,714 202,841,835 226,934,157 بعد سنة

 - - - 208,641,058 244,422,302 193,358,693 230,491,592 بعد سنتين

 - - - - 240,304,346 187,019,653 224,933,416 بعد ثالث سنوات

 - - - - - 183,850,639 209,476,498 بعد أربع سنوات

 - - - - - - 646,096,366 بعد خمس سنوات

 1,669,649,716 161,565,269 229,192,038 208,641,058 240,304,346 183,850,639 646.096.366 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة المتكبدة

 (1,548,604,376) )107.695.716( (209,372,697) (192,229,853) (228,377,714) (174,860,334) )636.068.062( الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

المطالبات المتراكمة والمعترف إحتياطي  إجمالي صافي 
 121,045,340 53,869,553 19,819,341 16,411,205 11,926,632 8,990,305 10.028.304 بها في قائمة المركز المالي



 شركة بروج للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر  31

32 

 

 صافيبال، وموجودات غير ملموسة ممتلكات ومعدات،    -12
 

 ألغراض إحتساب اإلستهالك هي كما يلي: والموجودات غير الملموسه  إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات  
 

 سنوات 10 - 6 األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية سنوات 7- 6 تحسينات المباني المستأجرة

 ر وأصول غير ملموسة أجهزة وبرامج الكمبيوت
 سنوات  4 السيارات سنوات  4

 

 
 

تحسينات 
المباني 
 المستأجرة

 
األثاث والتركيبات 
 والمعدات المكتبية

أجهزة وبرامج  
وأصول  الكمبيوتر

 غير ملموسة

 

 السيارات

 
 اإلجمالي
2021 

 
 اإلجمالي
2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

             التكلفة

 الرصيد اإلفتتاحي
 

2,439,537  2,796,738  11,472,017  887,752  17,596,044  16,265,911 

  إضافات 
 

223,245 
 

1,053,393 
 

723,487 
 

- 
 

2,000,125 
 

1,592,166 

  إستبعادات 
 

(2,350)  (12,770)  (37,790)  (843,751)  (896,661)  (262,033) 

 
2,660,432  3,837,361  12,157,714  44,001  18,699,508  17,596,044 

  اإلستهالك المتراكم
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 الرصيد اإلفتتاحي

 
2,180,985  1,806,253  9,124,514  766,939  13,878,691  12,416,565 

 المحمل للسنة 
 

76,361  254,089  1,127,719  1,767  1,459,936  1,682,030 

 إستبعادات 
 

(2,047)  (7,547)  (34,367)  (724,709)  (768,670)  (219,904) 

 
2,255,299  2,052,795  10,217,866  43,997  14,569,957  13,878,691 

 صافي القيمة الدفترية:
 

  2021ديسمبر  31كما في 

 

 

405,133 

  

 

1,784,566 

  

 

1,939,848 

  

 

4 

  

 

4,129,551 

 

 

 258,551 2020ديسمبر  31كما في 
 

990,485 
 

2,347,503 
 

120,813 
 

 
 
 3,717,353 

 
 اإلستثمارات  -13

 

 تُصنَّف اإلستثمارات كما يلي: (1)

 

 2021  2020 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 52,732,939  126,635,558 25,044,590 متاحة للبيعإستثمارات 

 

189,708,514 

 10,000,000 -  5,000,000 - مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

 199,708,514 52,732,939  131,635,558 25,044,590 المجموع

 

 

 



 شركة بروج للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر  31
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 )تتمة( اإلستثمارات  -13

 

 كما يلي: المتاحة للبيع اإلستثمارات تتألف)أ(   
 2021  2020 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 
 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 12,418,420   27,194,404  12,702,270 - أسهم محلية مدرجة 
وحتتدات في صتتتتتتنتتاديق إستتتتتتتثمتتار محليتتة 

 *)صافي قيمة الموجودات(
25,044,590 40,783,222   

25.538.535 
 

89.705.144 
 68,987,144 -  71,226,988 - أوراق مالية ذات دخل ثابت مدرجة

 16,674,728 -  - - وحدات الصناديق العقارية المدرجة 
 1,923,078 -  1,923,078 - إستثمار أسهم محلية غير مدرجة **

 189,708,514 52,732,939  126,635,558 25,044,590 اإلستثمارات المتاحة للبيع مجموع

 

 قيمة الموجودات المعلن عنها من قبل مدير الموجودات*صافي 

 في شركة نجم لخدمات التأمين المقاسة بالتكلفة ولم تكن القيمة العادلة مختلفة بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.الشركة  يمثل ذلك حصة ** 

 

 تتألف اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق من أدوات مالية غير مدرجة ذات معدل متغير كما يلي : )ب(   
 

 2021  2020 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 5.000.000 -  5,000,000 - 2022سبتمبر  –صكوك " المراعي" 

 5.000.000 -  - -  2021يونيو  –" سبكيم"  صكوك 

 10.000.000 -  5,000,000 - المجموع
  

لم تختلف عن قيمتها الدفترية والتوجد  2021ديسمبر  31القيمة العادلة لإلستثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق كما في 

 حركة  في االستثمارات المحتفظ بها حتي تاريخ االستحقاق خالل السنة . 
 

 الحركة خالل السنة في االستثمارات هي كمايلي :     (2)
 

 2021  2020 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي لاير سعودي  سعوديلاير  لاير سعودي 

 197,208,569 30,561,376  199,708,514 52,732,939 الرصيد اإلفتتاحي

 20,672,820 58,809,636  7,511,929 62,793,195 مشتريات

 (13,255,278) (39,646,573)  (78,006,493) (97,909,152) إستبعادات

 (5,531,398)  (164,080)  (1,218,783) - إنخفاض قيمة اإلستثمارات

 17,616,982 127,995,167  49,560,359 199,094,713 

 405,072 3,172,580  3,689,336 7,405,959 تلالستثماراالتغيرات في القيمة العادلة 

 208,729 -  (48,945) 21,649 تسويات فروق ترجمة عمالت اجنبية

 199.708.514 52,732,939  131,635,558 25,044,590 الرصيد النهائي
 

 :  يتألف دخل اإلستثمارات مما يلي(   3)
 2021  2020 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي 

 4,737,707 8,057,954  6,743,335 4,754,317 دخل عموالت خاصة 

 5.589.749 1,047,869  7,076,045 1,155,617 دخل توزيعات أرباح 

الربح / )الخستتتتتتتتتارة( المحققتتتة من بيع 
 إستثمارات 

 
11,034,144 

 
10,051,811 

 

1.591.414 (8,496) 

 (5.531.398) (164,080)  (1,218,783) - إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع 

 4.787.562 10.533.157  22,652,408 16,944,078 مجموع دخل االستثمارات 

  



 شركة بروج للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر  31
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 )تتمة( اإلستثمارات  -13
 

 (   فيما يلي تحليل إلجمالي اإلستثمارات )عمليات التأمين والمساهمين( حسب األطراف األخرى:4)

    2021 

 لاير سعودي

 2020 

 لاير سعودي

 30,625,268  30,249,543 حكومية وشبه حكومية

 37,573,377  35,488,168 ماليةبنوك ومؤسسات 

 184,242,807  90,942,437 شركات وصناديق إستثمار  

 252,441,452  156,680,148 إجمالي

 
 :(إلجمالي اإلستثمارات )عمليات التأمين والمساهمين الوضع اإلئتمانيفيما يلي    (5)

    2021 

 لاير سعودي

 2020 

 لاير سعودي

   50,736,322  42,643,038 درجة االستثمار 

 52,775,278  41,286,220 درجة غير استثمارية

   148,929,852  72,750,890 غير مصنفة 

 252,441,452  156,680,148 إجمالي 

 

 إستثمار في شركة زميلة   -14
 

 :المختصرة  ، كما يلي مع المعلومات المالية  المدرجةالشركة في الشركة الزميلة ، غير  أرباحتتمثل       
 

 شركة ضمانات الخليج لخدمات التأمين ) شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 
 الحصة ٪  الخسارة  اإليرادات  المطلوبات  الموجودات  بلد التأسيس كما في 

 لاير سعودي      
 40٪  (256,553)  2,286,562  2,529,067  4,045,336  السعودية  2021ديسمبر   31* 
            
 40٪  *(318.836)  1.480.631  3.870.711  5.643.624  السعودية  2020ديسمبر   31* 

 

  2021ديسمبر  31للفترة المنتهية في   إستناداً إلى أخر حسابات إدارية متوفرة
 

البحرين إلى مجموعة الخليج  -من ملكية شركة ضمانات الخليج  ٪ 60، تم توقيع اتفاقية تم بموجبها بيع  2020يناير  26 بتاريخ

كية سابقًا تغيير المللل على عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي )"ساما"( وحصتم الالكويت.  - شركة مساهمة كويتيةللتأمين 

 .2019نوفمبر  14بتاريخ 
 
قرار الشريك بأن يتحمل كل منهما   شركة مساهمة كويتية، أصدرت الشركة ومجموعة الخليج للتأمين  2020فبراير  6 بتاريخ*

قبل إصدار  .2019لاير سعودي من المصاريف اإلدارية والعمومية للشركة الزميلة لعام 1.134.163بالتناسب نسبة ملكيته مبلغ 

لاير سعودي كـ "مصاريف أخرى"  453.666الشركة مبلغ  تحملت، وبالتالي  2019 للسنة المنتهية في المالية للشركة الزميلة القوائم

 .لعمليات المساهمين الدخل قائمةمعروضة في 
 

قرار الشريك بأن يتحمل كل منهما   شركة مساهمة كويتيةأصدرت الشركة ومجموعة الخليج للتأمين ،  2020ديسمبر  28 بتاريخ* 

 القوائمقبل إصدار  .2020لاير سعودي من المصاريف اإلدارية والعمومية للشركة الزميلة لعام  500.000بالتناسب نسبة ملكيته مبلغ 

خرى" لاير سعودي كـ "مصاريف أ 200.000الشركة مبلغ  تحملت، وبالتالي 2020 للسنة المنتهية في المالية للشركة الزميلة

 .لعمليات المساهمين الدخل قائمةمعروضة في 
   2021 

 لاير سعودي
 2020 

 لاير سعودي

 302,011  700,618 يناير  1الرصيد كما في 
 398,607  (102,658)  الربح /الخسارة( حصة 

 700,618  597,960 ديسمبر 31إجمالي الرصيد كما في 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية -15

 

القيمة العادلة هي الستتعر الذي ستتوف يتم تلقيه من بيع أصتتل أو المدفوع لتحويل إلتزام في معاملة منظمة فيما بين المشتتاركين في 

 السوق في تاريخ القياس. ويستند قياس القيمة العادلة على إفتراض أن المعاملة تتم إما: 
 

 في السوق الرئيسي الممكن الوصول إليه ألصل أو إلتزام، أو -

 في حالة عدم وجود سوق رئيسي، في سوق يمكن الوصول إليه بأفضل المزايا لثصل أو اإللتزام.  -
 

 .المالية وائمالقوالقيم العادلة لثدوات المالية في الميزانية العمومية ال تختلف بشكل كبير عن القيم الدفترية المتضمنة في 

 

 لةتحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العاد
 

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

  األستتعار المعروضتتة في األستتواق النشتتطة لنفس األداة أو ما يماثلها والتي بإمكان الشتتركة الوصتتول    -المستتتوى األول

 إليها في تاريخ القياس.
 

  في األسواق النشطة ألصول وإلتزامات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تستند إليها       األسعار المعروضة  -المستوى الثاني

 جميع المدخالت الهامة حول بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. و
 

  يستند إليها أي ُمدخل هام حول بيانات السوق التي يمكن مالحظتها. الأساليب تقييم   -المستوى الثالث 

 

2021 
 المستوى االول

 لاير سعودي

 المستوى الثاني

 لاير سعودي

 المستوى الثالث

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

     

     المتاحة للبيع

 14,625,348 1,923,078 - 12,702,270 أسهم -

 71,226,988 - - 71,226,988 أوراق مالية ذات دخل ثابت -

 65,827,812 - 65,827,812 - صناديق إستثمارية وعقارية -

 5,000,000 5,000,000 - - مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

 83,929,258 65,827,812 6,923,078 156,680,148 
 

 

2020 

 المستوى االول

 لاير سعودي

 المستوى الثاني

 لاير سعودي

 المستوى الثالث

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

     

     المتاحة للبيع

 41,535,902 1,923,078 - 39,612,824 أسهم -

 68,987,143 - - 68,987,143 أوراق مالية ذات دخل ثابت -

 131,918,407 - 115,243,679 16,674,728 صناديق إستثمارية وعقارية -

 10,000,000 10,000,000 - - مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

 125,274,695 115,243,679 11,923,078 252,441,452 

 

 التحويالت بين المستويات
 

مقاييس  من 3المستتتوى  و 2والمستتتوى  1المستتتوى ، لم تكن هناك تحويالت بين  2021ديستتمبر  31خالل الستتنة المنتهية في 

 .القيمة العادلة
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 حق استخدام الموجودات وإلتزامات التأجير -16
  

معدّل ؛ لذلك ، تم  بأثر رجعي، باستتتتتتتخدام نهج  2019يناير  1في  16عداد التقارير المالية رقم إلاعتمدت الشتتتتتتركة المعيار الدولي 

ً كتعديل للرصتتتتتتيد االفتتاحي  16االعتراف بالتأثير التراكمي العتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   للمبالغ المدفوعة مقدما

لمعلومات المقارنة. طبقت الشتتتتتتركة الوستتتتتتيلة  تبويبدون إعادة بو 2019يناير  1في  تتاحيةالمبقاة  اإلفبدون أي تأثير على األرباح 

تم تحديدها كعقود إيجار وفقًا لمعيار  2019يناير  1، أي أن جميع العقود المبرمة قبل  التحولتعريف عقد اإليجار عند ل السابقة العملية

 4رقم  ر المالية الدوليةلجنة تفسير التقاري معيار و 17 رقم المحاسبة الدولي
 

عقد لالجديدة لعقود اإليجار التشتتتتتتغيلية للمباني المكتبية. يتم تخصتتتتتتيص كل دفعة باإلعتراف بالموجودات والمطلوبات  الشتتتتتتركة قامت

دوري  الدخل على مدار فترة اإليجار إلنتاج معدل فائدة قائمةوتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على  المالي يجار بين االلتزاماإل

لكل فترة. يتم استتتتهالك أصتتتل حق االستتتتخدام على المدى األقصتتتر من العمر اإلنتاجي  المالي ثابت على الرصتتتيد المتبقي من االلتزام

 ومدة اإليجار على أساس القسد الثابت. المالي لثصل

 

 عن عقد اإليجار مبدئيًا على أساس القيمة الحالية. الناشئةالمطلوبات و الموجوداتيتم قياس 
 

 حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل ما يلي: موجوداتيتم قياس   (1

 اإليجار عقد اللتزامات المبدئيمقدار القياس   -

 إيجار يتم إجراؤها في أو قبل تاريخ البدء مطروًحا منها أي حوافز تأجير مستلمة عقد أي مدفوعات  -

 .الترميم، وتكاليف  مبدئيةأي تكاليف مباشرة   -

 

 اإليجار التالية:عقد اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات عقد تشمل التزامات   (2

 .( ، ناقصاً أي حوافز تأجير مستحقة بما في ذلك المدفوعات الثابتة من حيث المضمونالمدفوعات الثابتة )  -

 أو معدل مؤشراإليجار المتغيرة التي تستند إلى عقد مدفوعات   -

 بموجب ضمانات القيمة المتبقية ينالمبالغ المتوقع أن يدفعها المستأجر  -

د ، العق فستخمن ممارستة هذا الخيار ، ودفع غرامات  وبصتورة مقبولةستعر التمرين لخيار الشتراء إذا كان المستتأجر على يقين   -

 مستأجر الذي يمارس ذلك الخيار.إذا كان عقد اإليجار يعكس ال

 

اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي ، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال عقد يتم خصم مدفوعات 

 الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.

 

ت منخفضة القيمة على أساس القسد الثاب للموجودات اإليجارت المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود المدفوعاب اإلعترافيتم 

 شهًرا أو أقل. 12الدخل. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار مدتها  قائمةكمصروف في 

 

ن الشتتتروط واألحكام المختلفة. ال تفرض على أستتتاس فردي وتحتوي على مجموعة واستتتعة م اإليجار شتتتروط عقوديتم التفاوض على 

 ، ولكن ال يجوز استخدام األصول المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. بنود إلزاميةاإليجار أي  عقود اتفاقيات

 

 وحقوق االستخدام هي كما يلي: الموجوداتكلفة استهالك 

 
 2021 2020 

   التكلفة 
 7,859,310 7,946,701 2021يناير  1كما في 

 87,391 2,740,619 إضافات 
 - (1,219,171) حذوفات 
 7,946,701 9,468,149  2021 ديسمبر 31كما في 

   
   اإلستهالك المتراكم 

 1,623,700 3,377,274 2021يناير  1كما في 
 1,753,574 1,608,617 محمل 

 - (1,219,171) إستبعادات 
 3,377,274 3,766,720 ديسمبر  31كما في 

   
 4,569,427 5,701,429 2021القيمة الدفترية 
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 )تتمه( حق استخدام الموجودات وإلتزامات التأجير  -16
 

 التزامات عقود اإليجار في نهاية السنة هي كما يلي:

  

  2021 

 لاير سعودي

2020 

 لاير سعودي

   

 3.027.638 2,956,727 الجزء غير المتداول إللتزام عقود اإليجار

 1.443.934 2,239,753 الجزء المتداول إللتزام عقود اإليجار 

 5,196,480 4,471,572 

  

 لاير سعودي. 115.453 م 2021 ديسمبر 31يبلغ إجمالي مصاريف الفوائد على مطلوبات  عقود اإليجار المعترف بها خالل السنة المنتهية في 

 

 حاملي وثائق التأمين والذمم الدائنة   -17
 

 2021  2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 20,997,728  23,631,445 مستحق لحاملي وثائق التأمين 

 3,617,930  5,139,029 وسطاء وعموالت مبيعات مستحقة 

 2,264,026  11,044,879 ذمم تأمين دائنه أخرى 

 39,815,353  26,879,684 

 

 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى   -18
 

 2021   2020 

 عمليات 

 التامين
 

عمليات 

 المساهمين

 عمليات 

 التامين

 عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

        

فائض خسارة أقساط التأمين وتسويات 

 -  1,410,368  -  427,249 عموالت إعادة التامين للمبالغ المستحقة 
 -  5,122,044  -  4,668,314 مطالبات طرف أخر مستحقة 

 -  2,082,152  -  3,183,369 مبالغ وذمم دائنه للموظفين 
أتعاب ومصاريف عالوات أعضاء ولجان 

 1,938,207  -  1,875,000  - مجلس االدارة 

 728,244  3,423,379  675.351  12,641,131 أخرى 

 20,920,063  2.550.351  12,037,943  2,666,451 
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 مكافأة نهاية الخدمة  -19

 

 حتسابإالعمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم  أنظمةنهاية الخدمة لموظفيها بناء على  كافأةتدير الشركة خطة م
لمزايا ائتمان الوحدة المتوقعة في حين يتم سداد التزام مدفوعات إطريقة بإستخدام وفقًا للتقييم االكتواري  المبالغ المستحقة

ى قيمته ــالمركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناء عل قائمةعند استحقاقها. إن المبلغ المعترف به في والمنافع 
 ا يلي:ــي كمــالحالية ه

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 2021  2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي 

 16,012,358  12,311,821 القيمة الحالية لمكافأة نهاية الخدمة 
 -  - القيمة العادلة ألصول الخطة

 16,012,358  12,311,821 صافي المطلوبات في نهاية السنة

 2021  2020 

مصاريف المزايا/ المكافآت )المعترف بها في قائمة الدخل(   لاير سعودي  لاير سعودي 

 2,411,575  2,154,800 تكاليف الخدمة الحالية

 1.622  - )تكاليف(/ ربح الخدمة السابقة

 519,926  450,544 تكاليف معدل العموالت

)المعترف بها في الربح أو الخسارة( مصاريف المزايا  2,605,344  2.933.123 

 2021  2020 

القيمة الحالية لمزايا مكافأة نهاية الخدمة تسوية   لاير سعودي  لاير سعودي 

 12,953,970  16,012,358 مكافأة نهاية الخدمة في بداية السنة 

 2.411.575  2,154,800 تكاليف الخدمة الحالية 

 1.622  - )تكاليف(/ ربح الخدمة السابقة

 519,926  450,544 تكاليف معدل العموالت 

االكتوارية من تسويات الخبرة األرباح/ )الخسائر(  (1,648,695)  484,275 

 (359,010)  (4,657,186) مزايا ومكافآت مدفوعة خالل السنة

 16,012,358  12,311,821 القيمة الحالية لمكافآت نهاية الخدمة في نهاية السنة

 2021  2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي تسوية صافي المطلوبات في قائمة المركز المالي

 12,953,970  16,012,358 الرصيد اإلفتتاحي 

 2,933,123  2,605,344 المحمل على قائمة الدخل 

 484,275  (1,648,695) المحمل على قائمة الدخل الشامل األخرى 

 (359,010)  (4,657,186) المبالغ المدفوعة للمزايا والمنافع خالل السنة 

 16,012,358  12,311,821 الرصيد الختامي 

 2020  2021 االفتراضات االكتوارية الرئيسية

 لاير سعودي  لاير سعودي  

 ٪3.25  ٪3.00 معدل تقييم الخصم 

مختلف شرائح األعمار المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر  5.00٪  5.00٪ 



 شركة بروج للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر  31

39 

 

 مكافأة نهاية الخدمة )تتمه(    -19
 

: نهاية الخدمة مزايا ومنافع مكافأة على القيمة الحالية اللتزاماتحساسية التغيرفيما يلي أثر        

 
 

 

 المصاريف العمومية واإلدارية   -20
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 مطلوبات نهاية الخدمة للموظفين 

 2021  2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  

  12,311,821  16,012,358 
    اإلفتراضات الرئيسية 

    معدل تقييم الخصم 
٪0.50*  نسبة زيادة بـ   11,814,782  15,326,754 
٪0.50*  نسبة نقص بـ   12,848,206  16,754,725 

 
األعمار شرائح المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف     

٪0.50*  نسبة زيادة بـ   12,865,533  16,738,257 
٪0.50*  نسبة نقص بـ   11,793,475  15,334,642 

 
    دورة إستبدال الموظفين 

٪10*  نسبة زيادة بـ   12,105,032  15,770,122 
٪10*  نسبة نقص بـ   12,544,838  16,270,521 

 
    معدل الوفيات

٪50*  نسبة زيادة بـ   12,281,167  15,973,356 
٪50*  نسبة نقص بـ   12,343,164  16,052,236 

  2021  2020 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين  عمليات المساهمين  عمليات التأمين  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

   44,445,934    44.524.654  تكاليف ورواتب موظفين

 -  3,867,471  -  3,931,345  إيجارمكاتب

 -  3,508,399  -  4,317,651  أتعاب مهنية وقانونية

 -  1,525,689  -  1,827,677  منافع عامة وإتصاالت

 -  1,899,313  -  2,566,387  مصاريف تقنية معلومات

أصول ومعدات  استهالكات

  واصول غير ملموسة
 

1,459,936 

 

- 

 
1,682,030 

 

- 

 -  456,565  -  383,166  قرطاسية ولوازم مكتبية  

 -  672,806  -  127,545  ضرائب استقطاع

 2,135,234  -  2,544,112  -  مكافأت وعالوات مجلس االدارة 

 356,618  -  369,467  -  رسوم اإلدراج في تداول

 1,063,327  3.789.704  1,844,692  7,397,403  أخرى

  
66.535.764 

 

4,758,271 

 

61.847.911 

 

3.555.179 
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 المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة   -21

 

موظفي اإلدارة للشركة ، والشركات التي هم أصحابها كبار المساهمين الرئيسيين ، والمديرين و العالقةتمثل األطراف ذات 
السيطرة عليها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير بها. يتم اعتماد سياسات الرئيسيون وأي كيانات أخرى خاضعة للسيطرة أو 

التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة 
 الرئيسية خالل السنة واألرصدة المرتبطة بها:

 

 
 

تم إظهار أرصدة المعامالت مع الجهات ذات العالقة المذكورة اعاله في الحسابات المتعلقة بها في كل من قائمتي المركز المالي 
 .الدخلقائمة و

 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 
 

. فيما يلي ملخص والمدير الماليالتنفيذي  الرئيسوتشمل اإلدارة الرئيسية للشركة خمسة من كبار المديرين التنفيذيين بما في ذلك 

 التعويضات لموظفي اإلدارة الرئيسيين للسنة:

 
             

 2021  2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 4.079.980  3,023,047 مزايا قصيرة األجل

 400.349  128,984 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 3,152,031  4.480.329 

 

 الوديعة النظامية    -22
 

البنك من قبل تم تحديده  محليمن رأس المال المدفوع للشتتتتتتركة والذي يتم ايداعه لدى بنك  ٪10تمثل الوديعة النظامية نستتتتتتبة 
وفقاً لالئحة التنظيمية لنظام مراقبة شتتتركات التأمين التعاوني. وال يمكن ستتتحب هذه الوديعة النظامية بدون المركزي الستتتعودي 

 الموافقة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. 
 

 1.838.010: 2020ديستتمبر  31لاير ستتعودي ) مليون 2.353.079 بمبلغ النظاميةالفوائد المستتتحقة على الوديعة  إظهارتم 
 المركز المالي. قائمةلاير سعودي( في 

 
 
 
 

 الرصيد كما في  للسنة المنتهية في المعامالتمبالغ  طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

     2020ديسمبر  31  2021ديسمبر 31      2020ديسمبر  31  2021ديسمبر 31  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

 3,248,096  5,712,102  3,653,186  14,396,900 أقساط التأمين المكتتبة رئيسيون مساهمون

 -  -  3,468,591  1,905,321 مطالبات مدفوعة  

 (1,612,657)  (4,094,797)  1,984,216  2,782,646 أقساط إعادة تأمين مسنده  
         

أعضاء مجلس 
 2.135.234  2,544,112 مكافآت، وأتعاب ومصاريف اخرى اإلدارة واللجان

 

(2,091,840)  (1.938.207) 

 8.444.178  4,900,875  27.358.216  22,423,243 أقساط التأمين المكتتبة 

 -  -  6.773.866  6,044,387 مطالبات مدفوعة  

 (891.155)  (1,549,720)  2.203.945  3,442,863 عقود وساطة تأمين 
         

مصاريف إدارية وعمومية مدفوعة  شركة زميلة
 333,665  - بالنيابة عن الشركة الزميلة

 

510,973  510,973 

         



 شركة بروج للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر  31

41 

 
 رأس المال -23

 

ديستتمبر  31مليون لاير ستتعودي ) 300مبلغ  2021 ديستتمبر 31بلغ رأس مال الشتتركة المصتترح به والصتتادر والمدفوع كما في 

لاير ستتتعودي  10مليون ستتتهم(  بقيمة  30: 2020ديستتتمبر  31مليون ستتتهم ) 30مليون لاير ستتتعودي( يتكون من  300: 2020

 للسهم الواحد.
 

للجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس مال الشتتتركة  2018يونيو  4أوصتتتي مجلس إدارة الشتتتركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

ادقت الجمعية . ص2018أغسطس  9وحصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ  منحة أسهممليون  5وذلك بإصدار 

مليون لاير ستتعودي ، وبذلك  50مليون ستتهم إضتتافية بقيمة  5على إصتتدار  2019يناير  14العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 

 رياالت للسهم الواحد. 10مليون سهم بقيمة  30مليون لاير سعودي ، أي  300ارتفع رأس المال إلى 
 

 .٪100يخضع مساهمي الشركة إلى الزكاة بنسبة 
 

 اإلحتياطي النظامي -24
 

من الالئحة التنفيذية لشركات التأمين الصادرة من قبل مؤسسة  2( بند رقم 70وفقاً للنظام األساسي للشركة واإللتزام بالمادة رقم )
من صافي دخل المساهمين لكل عام إلى اإلحتياطي النظامي حتى يساوي هذا  ٪20النقد العربي السعودي تقوم الشركة بتخصيص 

أس المال المدفوع وهذا اإلحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المستتتتتتاهمين حتى يتم تصتتتتتتفية من ر ٪100اإلحتياطي نستتتتتتبة 
 الشركة. 

 

 ةوالمخفض ةربحية السهم األساسي   -25
 

تم احتساب ربحية السهم األساسي والمخفض للسنة عن طريق قسمة صافي الدخل للسنة المنسوبة إلى المساهمين بعد الزكاة على 
ماليين سهم  5مليون سهم( في نهاية السنة. قامت الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق إصدار  30لمصدرة والقائمة )عدد األسهم ا

 31، ونتيجة لذلك ارتفعت األستتهم العادية المصتتدرة والمستتتحقة في الستتنة المنتهية في  2019خالل ستتنة  (23إضتتافية )إيضتتاح 
 وفقا لذلك. تبويبهامليون سهم وأرباح السهم الواحد في السنة المقارنة السابقة وقد أعيد  30إلى  2020ديسمبر 

 
 

 توزيعات األرباح    -26
 

مجلس إدارة  أوصتتى،  2019ستتبتمبر  26 بتاريخ .2020 ديستتمبر 31لم يتم اإلعالن او ستتداد توزيعات خالل الستتنة المنتهية في 

مليون  30لكل ستتهم يبلغ مجموعها  واحد ، بقيمة  لاير ستتعودي 2018ديستتمبر  31المنتهية في  عن الستتنةأرباح  بتوزيعالشتتركة 

 ريخبتاالمنعقد  العموميةمن قبل المستتتاهمين في اجتماع الجمعية  اتوزيعات األرباح واعتماده عرض توصتتتيةلاير لمستتتاهميها. تم 

 م . 2019ديسمبر  16 ريخبتااألرباح  سداد توزيعات، وبناًء على ذلك تم  2019نوفمبر  27

 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة  -27
 

األعمال العادية. في حين أنه من غير العملي دورة في قطاع التأمين وتخضتتع إلجراءات قانونية في ستتياق  نشتتاطها الشتتركة تزاول

فإن اإلدارة ال تعتقد أن هذه اإلجراءات )بما في  التنبؤ بالنتائج النهائية لجميع اإلجراءات القانونية المعلقة أو المهددة أو تحديدها ،

 يةجوهر ذلك الدعاوى القضتتتائية( ستتتيكون لها تأثير مادي على نتائجها ومركزها المالي. لم يكن لدى الشتتتركة أي إجراءات قانونية

 .معلقة في تاريخ التقرير

 

 اة ــالزك   -28
 

 كانت حركة المخصص خالل السنة كاالَتي:
 2021  2020 

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 32.026.709  30.147.838 في بداية السنة

 11.327.625  11,456,333 مجنب خالل السنة

 (13,206,496)  (8,762,954) مدفوع خالل السنة

 30.147.838  32,841,217 في نهاية السنة
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  )تتمة( اةــالزك   -28

 

   
 2020  2021 يستند مخصص السنة على ما يلي:

 لاير سعودي  لاير سعودي 

 424,801,850  430,538,977 حقوق المساهمين

 -  - توزيعات األرباح

 (52,591,175)  (41,557,578) المتداولةوالمطلوبات غير  واالستثمارات القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجلإجمالي 

 46,519,325  (47.844.208) مخصصات 

 
436,825,607  418,730,000 

 الدخل المعدل للسنة
7,854,024 

 
20,180,777 

 438,910,777  444,679,631 وعاء الزكاة 

 
 

 وضع الربوط الزكوية
 

 .2020إلى  2010)الهيئة( للسنوات من الضريبة والجمارك لزكاة وارات الزكوية لدى هيئة اقدمت الشركة اإلقر
 

لاير  2.256.659طلبت الهيئة مبلغ  2010ديستتتتتتمبر  31للفترة الطويلة المنتهية في عند مراجعة اإلقرار الزكوي من قبل الهيئة 
عدلت الهيئة الربد الزكوي للفترة الطويلة  2014ستتتتتعودي. دفعت الشتتتتتركة هذا المبلغ وقدمت إستتتتتتئناف لدى الهيئة. وخالل عام 

لاير ستتتتتتعودي،  64.738مبلغ إضتتتتتتافي مقدارة بعد األخذ باإلعتبار تأثير نقل المحفظة وطلبت  2010ديستتتتتتمبر  31المنتهية في 
 ودفعت الشركة هذا المبلغ. ولغاية اآلن لم يتم إجراء الربد الزكوي النهائي من قبل الهيئة.

 

لاير سعودي تم رفع الربوط  2.378.604طلبت الهيئة مبلغ  2011وعند مراجعة اإلقرار الزكوي من قبل الهيئة للسنة المنتهية في 
قامت الهيئة بمراجعة الربد الزكوي إلى  2019فعت الشركة هذا المبلغ وقدمت إستئناف لدى الهيئة ، وفي فبراير من قبل الهيئة. د

 لاير سعودي بعد األخذ بعين اإلعتبار حسم الوديعة النظامية طبقاً لقرار اللجنة اإلستئنافية. 2.053.604مبلغ 
 

لاير سعودي . دفعت الشركة  1.979.521طلبت الهيئة مبلغ  2012وعند مراجعة اإلقرار الزكوي من قبل الهيئة للسنة المنتهية في 

  .الضريبة والجماركلزكاة وهيئة اهذا المبلغ وقدمت إستئناف لدى الهيئة ، ولم يتم إجراء الربد النهائي حتى األن من قبل 
 

لاير ستتتتتتعودي و  2.885.577، طلبتتت الهيئتتة مبلغ 2014و 2013ي من قبتتل الهيئتتة للستتتتتتنوات وعنتتد مراجعتتة اإلقرار الزكو

ظًرا نلاير ستتعودي على التوالي. إال أن الشتتركة قدمت إستتتئنافات لدى الهيئة وهذه اإلستتتئنافات جاري العمل عليها.  2.885.577

 تلقائيًا. 2013/2014م إلغاء التقييمات األولية لعام ( ، فقد ت2020)في عام  2014و  2013إلصدار التقييمات النهائية لعامي 
 

و  2018للستتنة المالية الضتتريبة والجمارك لزكاة وهيئة االشتتركة تقييمات ضتتريبة القيمة المضتتافة من  استتتلمت،  2020في عام 

. لاير سعودي 1.089.003مضافة باإلضافة إلى غرامات تأخير ضريبة القيمة المضافة يمة قضريبة  3.924.845بقيمة  2019

قيد اإلجراءات. دفعت الشتتركة ربد ضتتريبة القيمة المضتتافة وألغت الغرامات  االعتراض ترضتتت الشتتركة على التقييم وما زالاع

وفقًا لمبادرات الهيئة العامة للزكاة والدخل واستتتتمرت في االعتراض. رفضتتتت الهيئة االعتراض واستتتتأنفت الشتتتركة الدعوى أمام 

 ع اللجنة.يا للضرائب، وال تزال القضايا قيد المناقشة ماللجنة العل

لمالية للسنة االضريبة والجمارك لزكاة وهيئة امن  ضريبة اإلستقطاع، تلقت الشركة تقييمات الزكاة و  2021و  2020  يفي عام

شركة على التقييم وما زال. اع2020إلى  2014  الضريبة والجماركلزكاة وهيئة اقيد اإلجراءات. رفضت  االعتراض ترضت ال

 .اللجنةاالعتراض واستأنفت الشركة الدعوى أمام اللجنة العليا للضرائب، وال تزال القضايا قيد المناقشة مع 

 

 : استئنافات الشركة طرف اللجنة العليا للضرائبملخص 

 

  م.2018إلى  م2014 للسنوات منعلى الزكاة وضريبة االستقطاع  اإلستئناف -

 م.2012الزكاة لسنة  على فستئنااال -

 م.2018من فبراير إلى ديسمبر للفترة ضريبة القيمة المضافة على ستئناف اال -

 م.2019 يناير الى ديسمبرمن للفترة ضريبة القيمة المضافة على ستئناف اال -
 

 م.2020م الى 2019على الزكاة للسنوات من ستئناف اال -
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 إدارة المخاطر    -29
 

 المخاطرحوكمة 
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل 

التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع 

ة المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة مـن مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر التأمين، ومخاطر إعادة الخطة اإلستراتيجي

 التأمين، ومخاطر أسعار العموالت، ومخاطر اإلئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمالت األجنبية. 
 

 هيكل إدارة المخاطر
 د وتقييم ومتابعة ومراقبة المخاطر.تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحدي

 

 مجلس اإلدارة 
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات 

 لتحقيق األهداف المحددة للشركة .

 

 اإلدارة العليا
أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقاً من قبل الشركة بشأن اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من 

 قبول المخاطر.

 

 و لجنة إدارة المخاطر لجنة المراجعة
يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة سنوياً من قبل إدارة المخاطر وإدارة المراجعة الداخلية والتي تقوم بالتأكد من كفاية 

ومن اإللتزام بهذه اإلجراءات. تقوم إدارة المخاطر وإدارة المراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقويم مع اإلدارة  اإلجراءات

 العليا، وتقديم تقرير بالنتائج والتوصيات مباشرة إلى لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة.

 

 قبل اإلدارة في اآلتي:تتلخص المخاطر التي تواجهها الشركة وكيفية مواجهتها من 

 

 مخاطر التأمين (أ  
تمثل مخاطر التأمين المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة لحاملي وثائق التأمين ألحدال مؤمن عليها بشكل يفوق 

مخاطر  الشركةالتوقعات. ويمكن أن يحدل ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطالبات يكون أكبر من المتوقع. وتتابع 

التأمين بشكل منتظم للتأكد من أن مستويات هذه المخاطر تكون في الحدود المتوقعة. تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر 

 الممتلكات والحريق والحوادل العامة واألعمال الهندسية والمركبات والتأمين الطبي والبحري.

 

 تكرار وشدة المطالبات
وشدة المطالبات بالعديد من العوامل. تقوم الشركة بشكل رئيسي بتغطية مخاطر إكتتاب الممتلكات، الهندسي، يمكن أن يتأثر تكرار 

المركبات، الحوادل العامة، الصحي والتأمين البحري. تعتبر قطاعات التأمين هذه، بإستثناء وثائق الهندسي الطويلة األمد، بصفة 

ادة يبلغ عنها وتدفع خالل فترة قصيرة. وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من عامة عقود تأمين سنوية حيث أن المطالبات ع

 مخاطر التأمين. 
 

 المركبات
بالنسبة للتأمين على المركبات، تتمثل المخاطر الرئيسية في المطالبات المتعلقة بالوفاة واإلصابات الجسدية وتبديل أو إصالح 

المحاكم فيما يتعلق بتعويضات الوفاة واإلصابات الجسدية وتكاليف إستبدال أو إصالح المركبات. يعتبر مستوى التعويضات لدى 

المركبات من أهم العوامل التي تؤثر على مستوى المطالبات. لدى الشركة إجراءات إدارة مخاطر لمراقبة تكاليف المطالبات. 

ي عادة تأمين فائض الخسارة للحد من الخسائر المتعلقة بأباإلضافة الى إتفاقيات المشاركة في التأمين، يوجد لدى الشركة تغطية إ

  سعودي(.لاير 1.000.000 : 2020لاير سعودي ) 1.000.000ولغاية  مطالبة فردية
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 )تتمة(إدارة المخاطر    -29
 

 )تتمة( مخاطر التأمين   أ(
 

 الممتلكات
بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات، فإن أهم المخاطر المتعلقة بها هي الحريق وإنقطاع األعمال. تقوم الشركة بإصدار وثائق 

تأمين للممتلكات التي تحتوي على أجهزة الكشف عن الحريق. يتم إصدار هذه العقود بالرجوع إلى القيمة اإلستبدالية للممتلكات 

تبر تكلفة إعادة بناء الممتلكات وإستبدال محتوياتها والوقت الالزم إلعادة بدء العمليات والذي تتوقف فيه المؤمنة ومحتوياتها. تع

اإلعمال من العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات. إضافة الى أساليب إعادة التأمين االختيارية واإلتفاقية، يوجد لدى 

لاير سعودي  500.000رة وذلك للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية ولغاية الشركة تغطية إعادة تأمين فائض الخسا

 لاير سعودي(. 500.000: 2020)
 

 الحوادل العامة والمسؤلية تجاه الغير
بالنسبة لعقود وتأمين الحوادل العامة، يمكن تصنيف مختلف التغطيات التأمينة ضمن الحوادل الشخصية )بإستثناء المرض( وخيانة 

األمانة والنقد أثناء النقل والنقد في أماكن العمل والنقد في الخزائن والمسؤولية العامة وتعويضات العمال وأخطاء المهن الطبية وما 

هذه األنواع من التأمين الحماية للمنشآت التجارية تجاه الخسائر المتعلقة باألشخاص والممتلكات والمصالح والتواطؤ شابه ذلك. توفر 

أيضاً. إضافة الى أساليب إعادة التأمين االختيارية واإلتفاقية، يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين فائض الخسارة للحد  من الخسائر 

 لاير سعودي(. 500.000: 2020لاير سعودي ) 500.000ية ولغاية المتعلقة بأي مطالبة فرد
 

 التأمين البحري
بالنسبة للتأمين البحري، تتمثل المخاطر في فقدان أو تلف هيكل السفينة أو الحوادل التي تودي إلى الخسارة الكلية أو الجزئية 

 للبضاعة المشحونة.
 

على التأكد من تنوع الوثائق سواء من ناحية البضائع أو السفن أو الخطوط البحرية  إن إسترايجية اإلكتتاب لفئة التأمين البحري تقوم

 التي يتم تغطيتها. إضافة الى أساليب إعادة التأمين االختيارية واإلتفاقية، يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين فائض خسارة المتعلقة

 لاير سعودي(. 500,000: 2020لاير سعودي ) 500.000بأي مطالبة فردية ولغاية 
 

 األعمال الهندسية
تعتبر الخسارة أو الضرر للمباني أو األعمال المدنية التي تحت اإلنشاء كتركيبات المصانع والتجهيزات واإلختبارات المتعلقة بها 

تعاقد. نة حسب مدة المن المخاطر الرئيسية للتأمين على األعمال الهندسية . تمتد وثائق تأمين األعمال الهندسية لفترة اكثر من س

تقوم الشركة بمواجهة مثل هذه المخاطر بإحتساب األقساط المكسبة بشكل منخفض خالل السنة األولى من وثائق التأمين طويلة 

األجل وتعيد تأمين المخاطر الجوهرية بموجب اتفاقيات إعادة التأمين أو إعادة التأمين اإلختياري أو عقود إعادة تأمين فائض 

 الخسارة.
 

تقوم سياسة اإلكتتاب على التحقق من أن وثائق تأمين جميع مخاطر اإلنشاءات تكون شاملة من حيث إحتواءها على توثيق للتغطية 

المحددة وأن تكون المخاطر متنوعة. ويغطي تأمين "جميع المخاطر الهندسية" عادة تركيب المصانع واآلالت ويزداد عادة ليشمل 

ي. إضافة الى أساليب إعادة التأمين االختيارية واإلتفاقية، يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين فائض اإلختبار والتشغيل التجريب

 لاير سعودي(. 500.000: 2020لاير سعودي ) 500.000الخسارة للحد  من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية ولغاية 
 

 تحليل الحساسية
التسوية تحت عقود التأمين كما في نهاية السنة كافية. مع ذلك، هذه المبالغ غير مؤكدة تعتقد الشركة أن إلتزامات المطالبات تحت 

وقد تختلف المدفوعات الفعلية عن إلتزامات المطالبات تحت التسوية الواردة في القوائم المالية. إلتزامات مطالبات التأمين حساسة 

ر رات كالتغيرات التشريعية وعدم اليقين في عملية التقدير. إن التغيلعدة إفتراضات. لم يكن باإلمكان تحديد حساسية بعض المتغي

 11.03: 2020مليون لاير سعودي ) 9.72في نسبة صافي المطالبات قد يؤثر على الدخل بمبلغ إجمالي  ٪10اإلفتراضي بواقع 

 مليون لاير سعودي( سنوياً. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة بروج للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية

 2021ديسمبر  31

45 

 

 

 )تتمة(إدارة المخاطر    -29
 

 

 مخاطر إعادة التأمين  ب(
 

من أجل تقليل التعرض المالي الناجم عن المطالبات الكبيرة ، تدخل الشركة في سياق األعمال العادية في اتفاقيات مع أطراف أخرى 

 ألغراض إعادة التأمين.
 

مين ومراقبة تركز لمعيدي التألتقليل تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة تعثر شركات إعادة التأمين ، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي 

 مخاطر االئتمان الناشئة عن مناطق جغرافية أو أنشطة أو خصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.

يتم اختيار معيد التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي يحددها مجلس إدارة الشركة. يمكن تلخيص المعايير على النحو 

 التالي:
 

ل عن " ب ( والتي ال تقستاندرد آند بورزالحد األدنى من التصنيف االئتماني المقبول من وكاالت التصنيف المعترف بها )مثل  -

 ب ب" أو ما يعادلها.

 سمعة شركات إعادة التأمين -
 

 عالقة عمل قائمة أو سابقة مع شركة اعادة التأمين -
 

ة اإلدارية والتقنية باإلضافة إلى األداء التاريخي لمعيدي التأمين ، حيثما كان ذلك عالوةً على ذلك ، يتم مراجعة القوة المالية والخبر

 قابالً للتطبيق ، من قبل الشركة بشكل كامل ، كما تم االتفاق على المتطلبات المحددة مسبقًا لمجلس إدارة الشركة قبل اعتمادها لتبادل

 ، ال يوجد تركيز كبير ألرصدة إعادة التأمين. 2020 و 2021 ديسمبر 31أعمال إعادة التأمين. كما في 
 

من ء لجزالشركة مسئولة عن انتيجة لذلك تظل ولوثائق الى حاملي إماتها التزالشركة من اال تعفي المسنده لتأمين دة اعاد إعقوإن 

 لتأمين.دة اعات إتفاقياابموجب تها ماازبالتتفي معه شركة اعادة التأمين ال ي لذالحد الى إلتأمين عليها دة اعاإلتي تم القائمة ت المطالباا
 

 مخاطر اإلئتمان   (ج
 

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم قدرة أحد األطراف في أداة مالية معينة من الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة  

شركة اإلئتمان القصوى التي يمكن أن تتعرض لها المالية. بالنسبة لجميع فئات األدوات المالية المقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر 

القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي. تتمثل السياسات واإلجراءات التي تم وضعها من قبل الشركة للحد من مخاطر 

 اإلئتمان التي يمكن أن تتعرض لها من االتي:
 

  تقوم الشركة بإبرام إتفاقيات تأمين وإعادة تأمين مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة. تكمن سياسة الشركة بأن يخضع

كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية اإلئتمانية. إضافة الى ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة 

 التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر الديون المعدومة. بموجب إتفاقيات التأمين وإعادة 

 .تتعامل الشركة فقد مع معيدي التأمين ذوي درجة إئتمان ال تقل عن "ب ب ب". تراقب درجة اإلئتمان بشكل سنوي 
 

  قبة ووكيل ومراتقوم الشركة بالحد من مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود إئتمان لكل وسيد

 الذمم المدينة القائمة.

 .تتم إدارة المحفظة اإلستثمارية للشركة من قبل اإلدارة وفقاً لسياسة األستثمار التى وضعتها لجنة األستثمار 

  فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالية األخرى، تقوم الشركة بالتعامل فقد مع بنوك تجارية ومؤسسات

 .قوية ذات مركز مالي قوي وتصنيف إئتماني مالي
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 مخاطر اإلئتمان (ج
 

 

 يوضح الجدول التالي الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي يمكن أن تتعرض له العناصر الهامة لقائمة المركز المالي:
 

 2021  2020 

 عمليات المساهمين  التأمينعمليات   عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

        الموجودات

 45,149,516  86,742,417  66,232,040  171,654,855 النقد وما في حكمه 

 14,505,930  274,302,128  208,624,271  125,118,352 ودائع ألجل

 -  36,267,297  -  39,887,814 مدينة، صافيأرصدة أقساط تأمين و إعادة تأمين 

 199,708,514  52,732,939  131,635,558  25,044,590 إستثمارات

 -  34,868,873  -  10,362,152 حصة معيدي التأمين من المطالبت تحت التسوية

 31,838,010  -  32,353,079  - وايرادات  وديعة نظامية

 2,219,964  22,795,872  4,146,615  38,699,771 موجودات أخرى

 410,767,534 ¤  442,991,563  507,709,526 ¤  293,421,934 

 

 مخاطر السيولة    (د
 

تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة جمع األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بإلتزاماتها المالية. يتم مراقبة متطلبات السيولة  

شهرياً، وتقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر عن طريق الحفاظ على إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية وإستثمار جزء كبير 

 ي موجودات عالية السيولة.من موجودات الشركة ف

 

 جدول اإلستحقاق     
يعكس الجدول أدناه تواريخ اإلستحقاق المتوقعة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة على أساس المتبقي من اإللتزامات التعاقدية 

 المتوقعة الغير مخصومة:
 

    2021 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 
 سنة واحدة وأقل

لاير سعودي   

 أكثر من سنة واحدة 

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

 

 سنة واحدة وأقل

لاير سعودي   

أكثر من سنة 

 واحدة 

 لاير سعودي

 اإلجمالي

 لاير سعودي

        الموجودات

 32,353,079 32,353,079         -          -         - - وديعة نظامية

أخرى مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات  38.699.770  38,699,770  4,146,615 -         4,146,615 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 10,362,152         - 10.362.152 التسوية

 
-         -         -         

أقساط وذمم معيدي التأمين المدينة، 

 39,887,814         - 39.887.814  بالصافي

 
-         -         -         

 36,576,338         - 36,576,338          -         - - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين

 131,635,558 14,741,460 116,894,098  25,044,590 5,325,300 19.719.290 إستثمارات 

 208,624,271 - 208,624,271  125,118,352         - 125.118.352 ودائع ألجل

 66,232,040 - 66,232,040  171,654,855         - 171.654.855 النقد وما في حكمه

الموجودات مجموع  405.442.233 5,325,300 410,767,533  432,473,362 47,094,539 479,567,901 
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 مخاطر السيولة   د(        
 

 
 2021 
التأمين عمليات   عمليات المساهمين  

 
 سنة واحدة وأقل

لاير سعودي   

أكثر من سنة 
 واحدة 

 لاير سعودي
 اإلجمالي

 لاير سعودي

 
 سنة واحدة وأقل

لاير سعودي   

أكثر من سنة 
 واحدة 

 لاير سعودي
 إجمالي

 لاير سعودي

        المطلوبات
         -         - -  83,717,517         - 83,717,517 مطالبات تحت التسوية

 -         - -  12,311,821 12,311,821 - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
         -         -         -  39,815,353         - 39,815,353 ذمم حاملي الوثائق والذمم الدائنة

         -         -         -  10,408,950         - 10,408,950 أرصدة معيدي التأمين الدائنة
مستحقةالالزكاة   -         -         -          32,841,217 -         32,841,217 

 2,550,351 - 2,550,351  20,920,062 - 20,920,062 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
 - - -  36,576,338 - 36,576,338 مبالغ مستحقة إلى عمليات المساهمين

 2,353,079 2,353,079 -  -         - - عوائد إستثمار الوديعة النظامية

المطلوبات مجموع  191,438,220 12,311,821 203,750,041  35,391,568 2,353,079 37,744,647 

 

     2020 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 
 سنة واحدة وأقل

لاير سعودي   

أكثر من سنة 
 واحدة 

 لاير سعودي
 اإلجمالي

 لاير سعودي

 
 سنة واحدة وأقل

لاير سعودي   

أكثر من سنة 
 واحدة 

 لاير سعودي
 اإلجمالي

 لاير سعودي

        الموجودات
 31,838,010 31,838,010 -  - - - وديعة نظامية

 2,219,964 - 2,219,964  22,795,872  22,795,872 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 34,868,873         - 34,868,873 التسوية
 

- - - 
 - - -  36,267,297         - 36,267,297  بالصافيأقساط وذمم معيدي التأمين المدينة، 

 185,048,574 - 185,048,574          -         -         - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين
 199,708,514 21,630,504 178,078,010  52,732,939 6,117,000 46,615,939 إستثمارات 
 14,505,930 - 14,505,930  274,302,128         - 274,302,128 ودائع ألجل

 45,149,516 - 45,149,516  86,742,417         - 86,742,417 النقد وما في حكمه

الموجودات مجموع  501.592.526 6.117.000 507.709.526  425.001.994 53.468.514 478.470.508 

 

  2020 

 عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 
 سنة واحدة وأقل

لاير سعودي   

أكثر من سنة 
 واحدة 

 لاير سعودي
 اإلجمالي

 لاير سعودي

 
 سنة واحدة وأقل

لاير سعودي   

أكثر من سنة 
 واحدة 

 لاير سعودي
 إجمالي

 لاير سعودي

        المطلوبات
         -         -         -  122,744,363         - 122,744,363 مطالبات تحت التسوية

         -         -         -  16,012,358 16,012,358         - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
         -         -         -  26,879,684         - 26,879,684 ذمم حاملي الوثائق والذمم الدائنة

         -         -         -  12,557,417         - 12,557,417 أرصدة معيدي التأمين الدائنة
مستحقةالالزكاة   -         -         -          30.147.838 -         30.147.838 

 2,666,451 - 2,666,451  12,037,943         - 12,037,943 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
         -         -         -  185,048,574         - 185,048,574 مبالغ مستحقة إلى عمليات المساهمين

 1,838,010 1,838,010 -  - - - عوائد إستثمار الوديعة النظامية

المطلوبات مجموع  359,267,981 16,012,358 375,280,339  32.814.289 1,838,010 34.652.299 

 

إلدارة مخاطر السيولة التي قد تنشأ عن المطلوبات المالية المذكورة أعاله، تحتفظ الشركة بموجودات ذات سيولة والتي تتضمن 

 لسيولة.بسهولة لتلبية متطلبات االنقدية وشبه النقدية وإستثمارات األوراق المالية التي لها سوق نشد. هذه الموجودات يمكن بيعها 
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 مخاطر أسعار العموالت الخاصة   هـ( 
 

تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن إحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت الخاصة على الربحية المستقبلية أو القيمة 

العادلة لثدوات المالية. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن أرصدتها النقدية وشبه النقدية. إن األثر على الدخل 

لمفترضة في أسعار العموالت مع إبقاء كافة البنود األخرى بال تغيير، على ربح الشركة لسنة واحدة وذلك على التغيرات ا أثريمثل 

. يوجد لدى الشركة إستثمار مقتنى حتى تاريخ اإلستحقاق 2021ديسمبر 31أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة المقتناة كما في 

لاير سعودي( إن اثر أي  10.000.000: 2020) 2021 ديسمبر 31كما في  لاير سعودي 5.000.000بعمولة عائمة بمبلغ 

 تغيير في أسعار العموالت لهذا االستثمار على صافي الدخل ال يتوقع أن يكون جوهريا.

 

 و(    مخاطر العمالت
 

 جنبي.تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األ

إن معامالت الشركة هي باألساس تتم بالريال السعودي والدوالر األمريكي. تراقب اإلدارة التقلبات في أسعار صرف العمالت  

 األجنبية وتتصرف وفقًا لذلك وتعتقد أن مخاطر العمالت األجنبية ليست كبيرة.

 

 ز(  مخاطر أسعار السوق
 

عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية بسبب التغيرات في أسعار السوق تمثل مخاطر أسعار السوق المخاطر الناتجة 

)عدا تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت(، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل محددة تتعلق 

 ات المالية المماثلة المتداولة في السوق.باألداه المالية أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على جميع األدو

لدى الشركة إستثمارات في "صكوك" و"سندات بعمولة ثابتة" متداولة وأسهم محلية متداولة وصناديق استثمار )أنظر إيضاح 

ورات طأ(، والتي تم تصنيفها ضمن "إستثمارات متاحة للبيع". تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار السوق من خالل مراقبة ت13

في سعر السوق لهذه اإلستثمارات  ٪5سعر السوق عن كثب في األسواق التي يتم فيها تداول مثل هذه اإلستثمارات. إن التغير بواقع 

المتداولة، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، قد يغير "اإليرادات األخرى الشاملة"، وبالتالي "حقوق المساهمين" )بالنسبة 

مليون لاير سعودي( وفائض  6.10: 2020مليون لاير سعودي ) 4.20 لخاصة بعمليات المساهمين( بمبلغ قدرهلإلستثمارات ا

مليون  1.3: 2020) صفر وذلك لبيع تلك اإلستثمارات عمليات التأمين بالنسبة )لإلستثمارات الخاصة بعمليات التأمين( بمبلغ قدره

 لاير سعودي(.

   

 إدارة رأس المال ح(    
 

 تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال السليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.يتم 
 

تدير الشركة متطلبات رأس مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس 

رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات 

الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو 

 إصدار أسهم.
 

واالمتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية لرأس المال في تدير الشركة رأسمالها لضمان قدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة 

األسواق التي تعمل بها الشركة مع زيادة العائد إلى أصحاب المصلحة من خالل تحسين رصيد الدين وحقوق المساهمين. يتكون 

وع واالحتياطي هيكل رأس مال الشركة من حقوق المساهمين المنسوبة إلى حاملي األسهم والتي تشتمل على رأس المال المدف

 واألرباح المحتجزة.
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 )تتمة(إدارة رأس المال ح(    

 

 ً من الالئحة التنفيذية ألنظمة التأمين والتي تفّصل  66للمبادت التوجيهية التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة  وفقا

ً هامش المالءة المالية المطلوب االحتفاظ به، تحتفظ الشركة بهامش المالءة الذي يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية  لوائح ل وفقا

 عن مؤسسة النقد العربي السعودي: التنفيذية الصادرة

 

  مليون لاير سعودي  100الحد األدني لمتطلبات رأس المال 

 قسد المالءة المالية 

  مطالبات هامش المالءة المالية 

 

ويرى مجلس اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة من الجهات الرقابية خالل الفترة المالية 

 المذكورة.

 

 المخاطر التشغيلية    ط(
 

بالعمليات مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة واسعة من األسباب المرتبطة 

ة ، ومن كوالتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة سواء داخليًا داخل الشركة أو خارجياً لدى مزودي الخدمة للشر

عوامل خارجية غير االئتمان ، مخاطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية والمعايير المقبولة 

 عموما لسلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة.

 

يق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي لحقت بسمعتها يتمثل هدف الشركة في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحق

في تحقيق هدفها االستثماري المتمثل في توليد عوائد للمستثمرين. تقع المسؤولية الرئيسية عن تطوير وتنفيذ الضوابد على المخاطر 

 يطرة في المجاالت التالية:التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة. تتضمن هذه المسؤولية عناصر التحكم والس

 

 متطلبات الفصل المناسب بين الواجبات بين الوظائف واألدوار والمسؤوليات المختلفة؛ -

 متطلبات التسوية ورصد المعامالت ؛ -

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى؛ -

 توثيق الضوابد و اإلجراءات؛  -

 لتشغيلية التي تواجه ، ومدى مالءمة الضوابد واإلجراءات لمعالجة المخاطر المحددة؛متطلبات التقييم الدوري للمخاطر ا -

 المعايير األخالقية ومعاييراألعمال و  -

 سياسات وإجراءات التخفيف من المخاطر.   -
 

  القطاعات التشغيلية    -30
 

القطاعات التشتتتتتتغيلية فيما يتعلق بأنشتتتتتتطة وموجودات تماشتتتتتتياً مع عملية إعداد التقارير الداخلية للشتتتتتتركة، وافقت اإلدارة على 

 ومطلوبات الشركة كما هو مبين أدناه.
 

نتائج القطاع ال تشتتمل المصتتاريف العمومية واإلدارية ومخصتتص الديون المشتتكوك في تحصتتيلها وكذلك الدخل من الوادئع ألجل 

. وبالتالي تم إدراجها في المصروفات أو اإليرادات غير واإلستثمارات والربح أو الخسارة من الممتلكات والمعدات واإلستثمارات

 الموزعة.
 

ال تتضتتمن موجودات القطاع الممتلكات والمعدات لعمليات التأمين وكذلك واإلستتتثمارات والدفعات المقدمة والموجودات األخرى 

دراجها في الموجودات غير الموزعة. وال وذمم األقستتاط وأرصتتدة إعادة التأمين والنقد وما في حكمه والوادئع ألجل. وبالتالي تم إ

تشتتتتمل موجودات القطاع المستتتتتحق لعمليات المستتتتاهمين ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين والذمم الدائنة ألرصتتتتدة إعادة التأمين 

 والتأمين والمصاريف المستحقة ومطلوبات عمليات التأمين حيث أنهم مشمولون في المطلوبات غير الموزعة. 
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 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المجموع ممتلكات وحوادث الصحي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     اإليرادات

 290,711,903 43,061,849 81,243,026 166,407,028  أقساط التأمين المكتتبةإجمالي 
     مسندة تأمينأقساط إعادة 

 (4,438,472) (4,438,472) - - محلي -
 (7,209,957) (7,209,957) - - مباشر - خارجي -
 (18,306,971) (18,306,971) - - من خالل وسيد إعادة تأمين محلي  -خارجي   -

     أقساط تأمين فائض الخسارة

 (953,667) (448,328) (444,077) (61,262) محلي -
 (6,090,899) (2,366,042) (996,608 ,3) 271,751 من خالل وسيد إعادة تأمين محلي  -خارجي  -

 253,711,937 10,292,079 76,802,341 166,617,517 أقساط التأمين المكتتبةصافي 
 (91,969,157) (106,348) (34,000,377) (57,862,432) صافي، غير المكتسبة أقساط التأمينالتغيرات في 

 161,742,780 10,185,731 42,801,964 108,755,085 صافي األقساط المكتسبة
 7,511,425 7,511,425 - - دخل عموالت إعادة التأمين

 248,876 216,436 - 32,440 رسوم وثائق التامين 
 2,469,940 2,304,942 99,075 65,923 أخرى إكتتابإيرادات 

 171,973,021 20,218,534 42,901,039 108,853,448 اإليرادات مجموع
     

     تكاليف اإلكتتاب

 (126,527,044) (4,257,064) (31,645,537) (90,624,443) إجمالي المطالبات المدفوعة 
 7,289,040 2,154,998 1,881,232 3,252,810 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (119,238,004) (2,102,066) (29,764,305) (87,371,633) صافي المطالبات المدفوعة
 14,520,125 1,026,629 (5,727,776) 19,221,272 التغيرات في المطالبات تحت التسوية صافي

 10,361,462 533,214 (766,628) 10,594,876 يصاف، التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

 (94,356,417) (542,223) (36,258,709) (57,555,485) صافي المطالبات المتكبدة
 (2,559,454) 405,471 1,655,980 (4,620,905) إحتياطي عجز األقساط فيالتغبرات 

 331,843 385,103 (219,247) 165,987 إحتياطيات فنية أخرىالتغيرات في 
 (11,065,797) (2,944,050) (4,052,711) (4,069,036) تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 (2,239,029) (190,875) (1,216,425) (831,729) رسوم فحص وإشراف
 (2,117,723) - (2,117,723) - ثالثرسوم إدارية لدى طرف 

 (13,242,812) - (3,071,801) (10,171,011) إكتتاب أخرىمصاريف 

 (125,249,389) (2,886,574) (45,280,636) (77,082,179) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

 46,723,632 17,331,960 (2,379,597) 31,771,269   اإلكتتاب فائض/ )عجز(صافي 

     

     

 (65,929,604)    مصاريف تشغيلية غير موزعة
 17,184,633    إيرادات إستثمار وإيرادات أخرى غير موزعة

 

    

 (2,021,339)    من عمليات التأمين العجز

 

 

 المجموع ممتلكات وحوادث الصحي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

      إجمالي األقساط المكتتبة

 133,483,373 429,337 212,517 132,841,519 أفراد
 83,903,473 1,508,666 80,455,195 1,939,612 مؤسسات متناهية الصغر
 9,000,382 4,681,997 472,059 3,846,326 مؤسسات صغيرة الحجم 
 19,950,897 15,970,582 51,463 3,928,852 مؤسسات متوسطة الحجم

 44,373,778 20,471,267 51,792 23,850,719 مؤسسات كبيرة الحجم

 290,711,903 43,061,849 81,243,026 166,407,028  أقساط التأمين المكتتبة  إجمالي
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 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المجموع ممتلكات وحوادل الصحي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     اإليرادات

 202,251,926 39,543,365 38,725,358 123,983,203  أقساط التأمين المكتتبةإجمالي 

     مسندة تأمينأقساط إعادة 

 (3,775,295) (3,775,295) - - محلي -

 (17,959,917) (17,959,917) - - مباشر - خارجي -

 (6,689,096) (6,689,096) - - من خالل وسيد إعادة تأمين محلي  -خارجي   -

     أقساط تأمين فائض الخسارة

 (1,434,173) (616,822) (339,215) (478,136) محلي -

 (8,215,517) (3,223,466) (3,052,934) (1,939,117) من خالل وسيد إعادة تأمين محلي  -خارجي  -

 164,177,928 7,278,769 35,333,209 121,565,950 أقساط التأمين المكتتبةصافي 

 25,534,377 1,604,735 11,946,966 11,982,676 صافي، غير المكتسبة أقساط التأمينالتغيرات في 

 189,712,305 8,883,504 47,280,175 133,548,626 صافي األقساط المكتسبة

 8,619,040 8,308,751 - 310,289 دخل عموالت إعادة التأمين

 263,240 231,455 - 31,785 رسوم وثائق التامين 

 5,749,742 2,191,000 2,253,000 1,305,742 أخرى إكتتابإيرادات 

 204,344,327 19,614,710 49,533,175 135,196,442 اإليرادات مجموع
     

     تكاليف اإلكتتاب

 (157,559,748) (7,199,362) (57,749,119) (92,611,267) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 12,688,770 6,020,190 5,373,925 1,294,655 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (144,870,978) (1,179,172) (52,375,194) (91,316,612) المدفوعةصافي المطالبات 

 22,802,835 443,359 9,690,611 12,668,865 التغيرات في المطالبات تحت التسوية صافي

 11,735,912 1,093,889 2,651,683 7,990,340 يصاف ،التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها

 (110,332,231) 358,076 (40,032,900) (70,657,407) المتكبدةصافي المطالبات 

 (5,427,094) (405,471) (1,816,571) (3,205,052) إحتياطي عجز األقساط فيالتغبرات 

 (600,702) 17,490 71,461 (689,653) إحتياطيات فنية أخرىالتغيرات في 

 (13,093,204) (2,457,980) (4,977,897) (5,657,327) تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 (1,372,468) (175,757) (579,185) (617,526) رسوم فحص وإشراف

 (2,284,576) - (2,284,576) - ثالثرسوم إدارية لدى طرف 

 (140,028,253) (2,761,612) (50,919,949) (86,346,692) إكتتاب أخرىمصاريف 

 (238.611.896) (5.430.259) (103.225.605) (140.816.550) إجمالي تكاليف اإلكتتاب
     

 64,316,074 16.622.898 (1,386,774) 49.079.950   اإلكتتابفائض/ )عجز( صافي 

     

 (60,225,955)    مصاريف تشغيلية غير موزعة

 13,058,505    إيرادات إستثمار وإيرادات أخرى غير موزعة
 

    

 17,148,624    الفائض من عمليات التأمين

 

 

 المجموع ممتلكات وحوادل الصحي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

      إجمالي األقساط المكتتبة

 85,050,100 397,106 - 84,652,994 أفراد

 44,954,795 2,158,935 38,423,806 4,372,054 مؤسسات متناهية الصغر

 10,727,929 5,495,715 233,115 4,999,099 مؤسسات صغيرة الحجم 

 9,061,186 6,410,691 47,897 2,602,598 مؤسسات متوسطة الحجم

 52,457,916 25,080,918 20,540 27,356,458 مؤسسات كبيرة الحجم

 202.251.926 39,543,365 38,725,358 123,983,203  أقساط التأمين المكتتبة  إجمالي
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 2021ديسمبر  31كما في 

 مجموع عمليات التأمين ممتلكات وحوادث الصحي المركبات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

     الموجودات
 12,536,185 12,536,185 - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 10,362,152 4,661,599 1,253,075 4,447,478 المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 

 4,587,389 2,904,040 344,948 1,338,401 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير ُمبلَّغ عنها

 8,640,690 1,090,338 4,608,776 2,941,576 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 36,126,416 21,192,162 6,206,799 8,727,455 القطاعيةمجموع الموجودات 

     

 410,236,361    الموجودات غير الموزعة

 446,362,777    مجموع موجودات عمليات التأمين

     

     المطلوبات
 181,232,083 17,954,772 52,532,129 110,745,182 أقساط غير مكتسبة

 1,758,780 1,758,780 - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 83,717,517 12,734,027 15,241,691 55,741,799 مطالبات تحت التسوية

 27,395,774 4,438,617 4,195,747 18,761,410 غير مبلغ عنهامطالبات متكبدة 

 26,312,790 - 8,074,361 18,238,429 إحتياطي عجز األقساط

 5,470,428 920,013 489,248 4,061,167 إحتياطيات فنية أخرى

 325,887,372 37,806,209 80,533,176 207,547,987 مجموع المطلوبات القطاعية

     

 120,475,405    المطلوبات غير الموزعة

 446,362,777    مجموع مطلوبات عمليات التأمين

     

     

 عمليات التأمينمجموع  ممتلكات وحوادل الصحي المركبات  2020ديسمبر  31كما في 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

     الموجودات
 15,250,132 15,250,132 - - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 34,868,873 23,818,159 809,986 10,240,728 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 5,794,590 3,225,556 94,739 2,474,295 المطالبات المتكبدة وغير ُمبلَّغ عنهاحصة معيدي التأمين من 

 3,733,851 725,044 1,577,695 1,431,112 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 59,647,446 43,018,891 2,482,420 14,146,135 مجموع الموجودات القطاعية

     

 481.127.433    الموجودات غير الموزعة

 540.774.879    مجموع موجودات عمليات التأمين
     

     المطلوبات
 91,976,873 20,562,371 18,531,752 52,882,750 أقساط غير مكتسبة

 1,606,945 1,606,945 - - عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 122,744,363 32,917,216 9,070,826 80,756,321 مطالبات تحت التسوية

 38,964,437 25,487,138 3,178,910 10,298,389 مطالبات متكبدة لكن لم يبلغ عنها

 23.753.336 405,469 9,730,343 13,617,524 إحتياطي عجز أقساط التأمين

 5,802,271 1,305,116 270,001 4,227,154 إحتياطيات فنية أخرى

 284,848,225 82,284,255 40,781,832 161,782,138 مجموع المطلوبات القطاعية

     

 255.926.654    المطلوبات غير الموزعة

 540.774.879    مجموع مطلوبات عمليات التأمين
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 2021ديسمبر  31كما في  

 المجموع عمليات المساهمين التأمين عمليات قائمة المركز المالي 

    الموجودات
 237,886,895 66,232,040 171,654,855 وما في حكمهالنقد 

 333,742,623 208,624,271 125,118,352 ودائع ألجل
 39,887,814 - 39,887,814 صافي بالأقساط وذمم معيدي التأمين المدينة، 

 12,536,185 - 12,536,185 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 10,362,152 - 10,362,152 المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 

 4,587,389 - 4,587,389 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير ُمبلَّغ عنها
 8,640,690 - 8,640,690 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 156,680,148 131,635,558 25,044,590 إستثمارات
 36,576,338 36,576,338 - المستحق من عمليات التأمين

 42,846,385 4,146,615 38,699,770 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 5,701,429 - 5,701,429 حق استخدام الموجودات 

 4,129,551 - 4,129,551 صافيبال،  وموجودات غير ملموسة ممتلكات ومعدات
 597,960 597,960 - إستثمار في شركات زميلة

 30,000,000 30,000,000 - نظاميةوديعة 
 2,353,079 2,353,079 - عوائد إستثمار الوديعة النظامية

 926,528,638 480,165,861 446,362,777 مجموع الموجودات

 

 المطلوبات

   

 39,815,353 - 39,815,353 ذمم حاملي الوثائق والذمم الدائنة
 10,408,950 - 10,408,950 أرصدة معيدي التأمين الدائنة

 23,470,413 2,550,351 20,920,062 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
 5,196,480 - 5,196,480 مطلوبات عقود التأجير

 181,232,083 - 181,232,083 أقساط غير مكتسبة
 1,758,780 - 1,758,780 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 83,717,517 - 83,717,517 مطالبات تحت التسوية
 27,395,774 - 27,395,774 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 26,312,790 - 26,312,790 إحتياطي عجز األقساط
 5,470,428 - 5,470,428 إحتياطيات فنية أخرى

 36,576,338 - 36,576,338 المستحق الى عميات المساهمين
 12,311,821 - 12,311,821 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 32,841,217 32,841,217 - المستحقة الزكاة
 2,353,079 2,353,079 - عوائد إستثمار الوديعة النظامية

 488,861,023 37,744,647 451,116,376 مجموع المطلوبات

    فائض عمليات التأمين
 - - - الفائض المتراكم

 (3,705,910) - (3.705.910) للبيعإحتياطي القيمة العادلة على اإلستثمارات المتاحة 
 21,649 - 21.649 تسويات فروق ترجمة عمالت اجنبية

 (1,069,338) - (1.069.338) الخسارة اإلكتوارية المتراكمة على مكافأة نهاية الخدمة

 484.107.424 37.744.647 446.362.777 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين

    
    حقوق المساهمين

 300,000,000 300,000,000 - رأس المال
 51,584,068 51,584,068 - احتياطي نظامي

 83,268,715 83,268,715 - أرباح مبقاة 
 159,784 159,784 - تسويات فروق ترجمة عمالت اجنبية

 7,408,647 7,408,647 - احتياطي أرباح القيمة العادلة على اإلستثمارات المتاحة للبيع

 442,421,214 442,421,214 - حقوق المساهمينمجموع 

 926,528,638 480,165,861       446,362,777 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 معلومات تكميلية )تتمة(   -31
 2020ديسمبر  31كما في  

 المجموع عمليات المساهمين التأمين عمليات قائمة المركز المالي 

    الموجودات
 131,891,933 45,149,516 86,742,417 النقد وما في حكمه

 288,808,058 14,505,930 274,302,128 ودائع ألجل
 36,267,297 - 36,267,297 صافي بالأقساط وذمم معيدي التأمين المدينة، 

 15,250,132 - 15,250,132 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 34,868,873 - 34,868,873 المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 

 5,794,590 - 5,794,590 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير ُمبلَّغ عنها
 3,733,851 - 3,733,851 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 252,441,453 199,708,514 52,732,939 إستثمارات
 185,048,574 185,048,574 - المستحق من عمليات التأمين

 25,015,836 2,219,964 22,795,872 مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 4,569,427 - 4,569,427 حق استخدام الموجودات 

 3,717,353 - 3,717,353 صافيبال،  وموجودات غير ملموسة ممتلكات ومعدات
 700,618 700,618 - إستثمار في شركات زميلة

 30,000,000 30,000,000 - نظاميةوديعة 
 1,838,010 1,838,010 - عوائد إستثمار الوديعة النظامية

 1,019,946,005  479,171,126 540,774,879 مجموع الموجودات

    المطلوبات
 26,879,684 - 26,879,684 ذمم حاملي الوثائق والذمم الدائنة
 12,557,417 - 12,557,417 أرصدة معيدي التأمين الدائنة

 14,704,394 2,666,451 12,037,943 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
 4,471,572 - 4,471,572 مطلوبات عقود التأجير

 91,976,873 - 91,976,873 أقساط غير مكتسبة
 1,606,945 - 1,606,945 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 122,744,363 - 122,744,363 مطالبات تحت التسوية
 38,964,437 - 38,964,437 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 23,753,336 - 23,753,336 إحتياطي عجز األقساط
 5,802,271 - 5,802,271 إحتياطيات فنية أخرى

 185,048,574 - 185,048,574 المستحق الى عميات المساهمين
 16,012,358 - 16,012,358 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 30,147,838 30,147,838 - المستحقة الزكاة
 1,838,010 1,838,010 - عوائد إستثمار الوديعة النظامية

 576,508,072 34,652,299 541,855,773 مجموع المطلوبات

    فائض عمليات التأمين
 1,714,863 - 1,714,863 الفائض المتراكم

 (77,725) - (77,725) اإلستثمارات المتاحة للبيعإحتياطي القيمة العادلة على 
 (2,718,032) - (2,718,032) الخسارة اإلكتوارية المتراكمة على مكافأة نهاية الخدمة

 575,427,178 34,652,299 540,774,879 مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين

    
    حقوق المساهمين

 300,000,000 300,000,000 - رأس المال
 50,721,307 50,721,307 - احتياطي نظامي

 79,817,669 79,817,669 - أرباح مبقاة 
 208,729 208,729 - تسويات فروق ترجمة عمالت اجنبية

 13,771,122 13,771,122 - احتياطي أرباح القيمة العادلة على اإلستثمارات المتاحة للبيع

 444,518,827 444,518,827 - مجموع حقوق المساهمين

 1,019,946,005 479,171,126 540,774,879 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 معلومات تكميلية )تتمة( -31

 قائمة الدخل 

2021 2020 

 التأمين عمليات

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 عمايات التأمين

 لاير سعودي

عمليات 

 المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

       اإليرادات

 202,251,926 - 202,251,926 290,711,903 - 290,711,903  أقساط التأمين المكتتبةإجمالي 

 (28,424,308) - (28,424,308) (29,955,400) - (29,955,400) أقسد إعادة التأمين مسندة

 (9,649,690) - (9,649,690) (7,044,566) - (7,044,566) فائض خسارة أقساط التأمين 

 164,177,928 - 164,177,928 253,711,937 - 253,711,937 صافي أقساط التأمين المكتتبة

بة، غير المكتس أقساط التأمينالتغيرات في 

 25,534,377 - 25,534,377 (91,969,157) - (91,969,157) صافيبال

 189,712,305 - 189,712,305 161,742,780 - 161,742,780 المكتسبةصافي األقساط 

 8,619,040 - 8,619,040 7,511,425 - 7,511,425 عموالت إعادة التأميندخل 

 263,240 - 263,240 248,876 - 248,876 رسوم وثائق التامين 

 5.749.742 - 5,749,742 2,469,940 - 2,469,940 إيرادات اإلكتتاب األخرى

 204,344,327 - 204,344,327 171,973,021 - 171,973,021 اإليرادات مجموع

       

       تكاليف اإلكتتاب

 (157,559,748) - (157,559,748) (126,527,044) - (126,527,044) إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 12,688,770 - 12,688,770 7,289,040 - 7,289,040 المدفوعة

 (144,870,978) - (144,870,978) (119,238,004) - (119,238,004) صافي المطالبات المدفوعة

التغيرات في المطالبات تحت التسوية، 

 22,802,835 - 22,802,835 14,520,125 - 14,520,125 صافي

التغيرات في المطالبات المتكبدة وغير مبلغ 

 11,735,912 - 11,735,912 10,361,462 - 10,361,462 عنها، صافي

 (110,332,231) - (110,332,231) (94,356,417) - (94,356,417) صافي المطالبات المتكبدة

 (5,427,094) - (5,427,094) (2,559,454) - (2,559,454) التغيرات في إحتياطي عجز األقساط

 (600,702) - (600,702) 331,843 - 331,843 التغيرات في اإلحتياطيات الفنية األخرى

 (13,093,204) - (13,093,204) (11,065,797) - (11,065,797) تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

 (1,372,468) - (1,372,468) (2,239,029) - (2,239,029) تكاليف اإلشراف والتفتيش

 (2,284,576) - (2,284,576) (2,117,723) - (2,117,723) رسوم إدارية لدى طرف أخر

 (6,917,978) - (6,917,978) (13,242,812) - (13,242,812) مصاريف اإلكتتاب األخرى

 (140,028,253) - (140,028,253) (125,249,389) - (125,249,389) إجمالي تكاليف اإلكتتاب

        

 64,316,074 - 64,316,074 46,723,632 - 46,723,632 صافي فائض اإلكتتاب
       

       خرىأ)مصاريف تشغيلية  /يراداتإ

 1,621,956 - 1,621,956 606,160 - 606,160 عكس ديون مشكوك في تحصيلها

 (65,403,090) (3,555,179) (61,847,911) (71,294,035) (4,758,271) (66,535,764) مصاريف عمومية وإدارية

 21.016.197 10.318.960 10.697.237 40,815,269 23,871,191 16,944,078 دخل إستثمارات

 (5.695.478) (5.531.398) (164.080) (1,218,783) (1,218,783) - إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

 398,607 398,607 - (102,658) (102,658) - شركة زميلة (خسارةربح /) حصة

 2,525,348 - 2,525,348 240,555 - 240,555 إيرادات أخرى

مصاريف( تشغيلية ) /يراداتإ إجمالي

 (45,536,460) 1,630,990 (47,167,450) (30,953,492) 17,791,479 (48,744,971) بالصافي أخرى

       

 18,779,614 1,630,990 17,148,624 15,770,140 17,791,479 (2,021,339) إجمالي الدخل قبل منسوب الفائض والزكاة 

 - 15,433,761 (15,433,761) - (2,021,339) 2,021,339 الفائض المنسوب إلى عمليات المساهمين
       

 18,779,614 17,064,751 1,714,863 15,770,140 15,770,140 - صافي الدخل قبل الزكاة

 (11.327.625) (11.327.625) - (11,456,333) (11,456,333) - مخصص الزكاة 
       

 7.451.989 5.737.126 1,714,863 4,313,807 4,313,807 - صافي الدخل بعد الزكاة
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 معلومات تكميلية )تتمة(    -31

 
 2020  2021 قائمة الدخل الشامل 

 التأمين عمليات 

 لاير سعودي

 عمليات المساهمين

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

 

 

 التأمين عمليات

 لاير سعودي

 المساهمينعمليات 

 لاير سعودي

 المجموع

 لاير سعودي

        

 7.451.989 5.737.126 1,714,863         4,313,807        4,313,807 - دخل السنة بعد الزكاة صافي

        

        )خسائر(/ إيرادات شاملة أخرى

        

البنود التي سيتم إعادة تصنيفها 

في قائمة الدخل في السنوات 

   الالحقة

  

  

 

        اإلستثمارات المتاحة للبيع:

صافي المبالغ المحولة إلى  -

 (1,582,918) 8,496 (1,591,414)         (21,085,955)        (10,051,811)        (11,034,144) قائمة الدخل

تسويات فروق ترجمة عمالت 

 208,729 208,729 -  (27,296)        (48,945)        21,649 اجنبية

 3,577,652 405,072 3,172,580         11,095,295        3,689,336        7,405,959 صافي التغير في القيمة العادلة -

 (3,606,536)        (6,411,420)        (10,017,956)         1,581,166 622,297 2,203,463 
        

إعادة تصنيفها  لن البنود التي

إلى قائمة الدخل في السنوات 

   الالحقة

  

  

 

 ةاالكتواري (الخسارة) /الربح

 (484,275) - (484,275)         1,648,694 -        1,648,694 لمكافأة نهاية الخدمة 

الدخل  )الخسارة( مجموع

 (4.055.455) (2.097.613) (1.957.842) الشامل للسنة

 

2,811,754 6,359,423 9,171,177 
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 )تتمة( معلومات تكميلية   -31
 2021 قائمة التدفقات النقدية 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

    التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 

 15,770,140 15,770,140 - إجمالي دخل السنة قبل الفائض والزكاة

    تعديالت على البنود غير النقدية:

 - 2,021,339 (2,021,339) فائض منسوب إلى المساهمين

 1,459,936 - 1,459,936  وموجودات غير ملموسة استهالك ممتلكات ومعدات 

 (606,160) - (606,160) عكس مخصص الديون المشكوك فيها

 2,605,344 - 2,605,344 للموظفينمخصص مكافأة نهاية الخدمة 

 (21,085,955) (10,051,811) (11,034,144) محققة من استثمارات  أرباح 

 1,218,783 1,218,783 - إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع 

 102,658 102,658 - حصة خسائر الشركة الزميلة

 (121,968) - (121,968) خسارة إستبعاد ممتلكات ومعدات

 1,608,617 - 1,608,617 حق استخدام اإلستهالك 

 115,453 - 115,453 مصاريف الفوائد إللتزام عقود اإليجار 
    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (3,014,357) - (3,014,357) أقساط وذمم معيدي التأمين المدينة 

 2,713,947 - 2,713,947 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 24,506,721 - 24,506,721 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 1,207,201 - 1,207,201 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير ُمبلَّغ عنها

 (4,906,839) - (4,906,839) تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 (17,830,549) (1,926,651) (15,903,898) وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً 

 (2,740,619) - (2,740,619) حق استخدام الموجودات 

 12,935,669 - 12,935,669 ذمم حاملي الوثائق والذمم الدائنة

 (2,148,467) - (2,148,467) أرصدة معيدي التأمين الدائنة

 8,766,019 (116,101) 8,882,120 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

 89,255,210 - 89,255,210 أقساط غير مكتسبة

 151,835 - 151,835 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 (39,026,846) - (39,026,846) مطالبات تحت التسوية

 (11,568,663) - (11,568,663) مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 2,559,454 - 2,559,454 إحتياطي عجز األقساط

 (331,843) - (331,843) إحتياطيات فنية أخرى

 54,576,364 7,018,357 61,594,721 

 (4,657,186) - (4,657,186) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (1,714,863) - (1,714,863) فائض تأمين مدفوع

 (8,762,953) (8,762,953) - زكاة مدفوعة 

 46,459,719 (1,744,596) 48,204,315 المستخدم في األنشطة التشغيليةصافي النقد 

    األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي الناتج من 

 (44,934,565) (194,118,341) 149,183,776 في الودائع ألجل  إستبعادات/ ) إضافات (

 (70,305,124) (7,511,929) (62,793,195) إضافات في اإلستثمارات

 175,915,645 78,006,493 97,909,152 متحصالت من إستثمارات متاحة للبيع

 (2,000,125) - (2,000,125) وموجودات غير ملموسة  ضافات في الممتلكات والمعداتإ

 249,957 - 249,957 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 58,925,788 (123,623,777) 182,549,565 األنشطة االستثمارية المستخدم في((/ الناتج منصافي النقد 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 609,455 - 609,455 مطلوبات عقود التأجير

 - 146,450,897 (146,450,897) المستحق لعمليات المساهمين

 609,455 146,450,897 (145,841,442) األنشطة التمويلية الناتج من صافي النقد

    

 105,994,962 21,082,524 84,912,438 صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 131,891,933 45,149,516 86,742,417 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 237,886,895 66,232,040 171,654,855 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
    

    المعامالت غير النقدية:

 (9,990,660) (6,362,475) (3,628,185) العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيعالتغير في القيمة 

 (27,296) (48,945) 21,649 تسويات فروق ترجمة عمالت اجنبية
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 )تتمة( معلومات تكميلية   - 31
 2020 قائمة التدفقات النقدية 

 المجموع عمليات المساهمين عمليات التأمين 

    التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 

 18,779,614 17,064,751 1,714,863 إجمالي دخل السنة قبل الفائض والزكاة

    تعديالت على البنود غير النقدية:

 - (15,433,761) 15,433,761 فائض منسوب إلى المساهمين

 1,682,030 - 1,682,030  وموجودات غير ملموسة استهالك ممتلكات ومعدات 

 (1,621,956) - (1,621,956) عكس مخصص الديون المشكوك فيها

 2,933,123 - 2,933,123 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 (1,582,918) 8,496 (1,591,414) محققة من استثمارات  أرباح 

 5,695,478 5,531,398 164,080 إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع 

 (398,607) (398,607) - حصة خسائر الشركة الزميلة

 37,980 - 37,980 خسارة إستبعاد ممتلكات ومعدات

 1,753,574 - 1,753,574  الموجوداتحق استخدام أستهالك 

 116,595 - 116,595 مصاريف الفوائد إللتزام عقود اإليجار 
    

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 14,456,125 - 14.456.125 أقساط وذمم معيدي التأمين المدينة 

 4,601,662 - 4.601.662 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 14,095,340 - 14.095.340 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 2,391,406 - 2.391.406 حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير ُمبلَّغ عنها

 2,224,692 - 2,224,692 تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 (2,352,279) 581,328 (2,933,607) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 (87,391) - (87,391) حق استخدام الموجودات 

 (594,835) - (594,835) ذمم حاملي الوثائق والذمم الدائنة

 (3,544,443) - (3,544,443) التأمين الدائنة أرصدة معيدي

 (8,573,171) (34,164) (8,539,007) المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

 (30,136,039) - (30,136,039) أقساط غير مكتسبة

 (196,650) - (196,650) عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 (36,898,175) - (36,898,175) مطالبات تحت التسوية

 (14,127,318) - (14,127,318) مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 5,427,094 - 5,427,094 إحتياطي عجز األقساط

 600,702 - 600.702 إحتياطيات فنية أخرى

 (32.637.808) 7.319.440 (25.318.367) 

 (359,010) - (359,010) مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة

 (467,978) - (467,978) مدفوعفائض تأمين 

 (13,206,496) (13,206,496) - زكاة مدفوعة 

 (39,351,851) (5,887,055) (33,464,796) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

    األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي الناتج من 

 75,577,514 (443,055) 76,020,569 ) إضافات ( /إستبعادات في الودائع ألجل

 (79,482,456) (20,672,820) (58,809,636) إضافات في اإلستثمارات

 52,901,851 13,255,278 39,646,573 متحصالت من إستثمارات متاحة للبيع

 (1,592,166) - (1,592,166) وموجودات غير ملموسة  ضافات في الممتلكات والمعداتإ

 4,149 - 4,149 متحصالت من بيع أصول ثابتة 

 47,408,892 (7,860,597) 55,269,489 األنشطة االستثمارية / الناتج منصافي النقد المستخدم في(

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (1,625,846) - (1,625,846) مطلوبات عقود التأجير

 - 4,405,291 (4,405,291) المستحق لعمليات المساهمين

 (1,625,846) 4,405,291 (6,031,137) األنشطة التمويلية المستخدم في صافي النقد

    

 6,431,195 (9,342,361) 15,773,556 صافي التغير في النقد وما في حكمه 

 125,460,738 54,491,877 70,968,861 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 131,891,933 45,149,516 86,742,417 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
    

    المعامالت غير النقدية:

 1,994,734 413,568 1,581,166 التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

 208,729 208,729 - تسويات فروق ترجمة عمالت اجنبية
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، وانتشتتاره في جميع أنحاء البر الرئيستتي للصتتين ثم  2020عام  بدايةمنذ ( 19 -)كوفيدأدى تفشتتي فيروس كورونا الجديد 

عالمًيا بما في ذلك المملكة العربية الستتتتتتعودية ، وإعالن منظمة الصتتتتتتحة العالمية عن هذا الوباء ، إلى فرض الستتتتتتلطات 

؛ أدى إلى اضتتتطرابات كبيرة في حي وقيود الستتتفر على مستتتتوى العالملصتتتالحجر امثل متفاوتة النطاق  إجراءات الحكومية

صناعات البيع بالتجزئة والسفر والضيافة والتجارة العالمية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض النشاط االقتصادي وتقليل تقديرات 

بار ما يلي ت الشتتركة في االعتالنمو االقتصتتادي المستتتقبلي وتستتبب في تعرض األستتواق المالية العالمية لتقلبات كبيرة. أخذ

 :19 -كوفيدأثناء تقييم تأثير تفشي 
 

 األصول المالية •
 

ك دليل موضتتوعي على أن لتحديد ما إذا كان هنا 19-كوفيدأجرت الشتتركة تقييًما وفقًا لستتياستتتها المحاستتبية بستتبب جائحة 

ً أصتتتاًل مالي أو مجموعة من األصتتتول المالية قد تعرضتتتت لالنخفاض في قيمتها. وتشتتتمل هذه العوامل ، الصتتتعوبات المالية  ا

الكبيرة للُمصدرين أو المدينين ، والتخلف عن السداد أو التأخر في السداد ، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس 

ً أو إعادة هيكلة مالية أخرى ، وما إلى ذلك. في حا ا لتحديد م لة األستتهم المصتتنفة ضتتمن األستتهم المتاحة للبيع ، أجرى تقييما

إذا كان هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة لثصتتتتتتول المالية إلى ما دون تكلفتها. بناًء على هذه التقييمات ، تعتقد إدارة 

. 2021ديسمبر  31عنها للسنة المنتهية في  لم يكن له أي آثار مادية على نتائج الشركة المبلغ 19-كوفيدالشركة أن جائحة 

 وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.
 

 إدارة مخاطر االئتمان • 
 

عززت الشتتتتركة ستتتتياستتتتات إدارة مخاطر االئتمان للتعامل مع المخاطر ستتتتريعة التغير والتطور التي تفرضتتتتها الظروف 

شمل هذه مراجعة تركيزات االئتمان على مست صادي اتوى القطاعالحالية. وت ، والمنطقة ، ومستوى الطرف المقابل ةاالقت

واتخاذ اإلجراءات المناستتبة عند االقتضتتاء. بناًء على المراجعة ، حددت الشتتركة القطاعات التالية التي تأثرت بشتتكل كبير 

 وانخفاض أسعار النفد: 19-كوفيدبوباء 
 

 األطعمة     • 

 الخطوط الجوية •

 شركات الشحن     • 

 الفنادق •

 بيع بالتجزئة •

 بناء •

 ترفيه •

 السياحة     • 

 

 مخاطر السيولة •
 

تدرك الشتتركة الحاجة إلى التركيز عن كثب على إدارة الستتيولة خالل هذه الفترة وقد عززت مراقبتها الحتياجات الستتيولة 

لة الستتتتيولة بناًء على رصتتتتيد الستتتتيو الحالية باإلضتتتتافة إلى الوباء بأكمله. تقوم الشتتتتركة بانتظام بمراجعة وتحديث توقعات

  الفردي باإلضافة إلى التطور المستمر للعوامل االقتصادية الخارجية.
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