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 السجل التجاري
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 عام  -1
 

نفيذية )"الالئحة"( الصادر بالمرسوم يُنظم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني )"نظام التأمين التعاوني"( بجانب الالئحة الت
السعودي )"ساما" أو "الجهة  يالبنك المركزوذلك تحت إشراف ورقابة  2003أغسطس  21هـ الموافق 1424جمادى اآلخرة  22المؤرخ  32لكي رقم م الم

   الرقابية"(.
 

 19عربية السعودية بموجب القرار الوزاري الصادر في المملكة ال -شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية تأسست في الرياض 
أكتوبر  11هـ الموافق 1427رمضان  18المؤرخ  60الحقاً للمرسوم الملكي رقم م  2007يونيو  13الصادر في  1010234323والسجل التجاري رقم  2007مايو 

لمال بعد إصدار أسهم المنحة. تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية لعكس الزيادة في رأس ا 2018يوليو  24. تم تعديل السجل التجاري بتاريخ 2006
، 11565، الرياض 61352، شارع العليا، ص.ب 15الدور الخامس، مبنى السيركون رقم  . فيما يلي العنوان المسجل للمكتب الرئيسي:2007يونيو  26)تداول( في 

 المملكة العربية السعودية.
 

لعربية يسية التي حصلت الشركة على ترخيص لها في القيام بأعمال التأمين وإعادة التأمين في فروع التأمين العام والتأمين الطبي في المملكة اتتمثل األنشطة الرئ
أغسطس  10والذي تم تجديده لثالث سنوات في كل من  2007سبتمبر  11في تاريخ  20079/  6السعودية بموجب الترخيص الصادر عن ساما رقم ت م ن / 

بناًء على طلب  وافقت ساما للشركة بممارسة تأمين الحماية و االدخار. 2018أبريل  26. في تاريخ 2020يناير  28و  2016يونيو  3و 2013يوليو  7و 2010
 ليستثنى منه أعمال إعادة التأمين. 2013سبتمبر  30الشركة، وافقت ساما على تعديل الترخيص إعتباراً من 

 

لها. وتشمل مجاالت األساسي )"النظام"(، يجوز للشركة القيام بجميع األنشطة الالزمة لممارسة عمليات التأمين التعاوني واألنشطة ذات الصلة واستثمار أمواوفقاً للنظام 
 أمين ضد الحوادث وتأمين الحماية واالدخار.أعمالها الرئيسية خدمات تأمين السيارات والتأمين الطبي والتأمين البحري والتأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي والت

 

ائم المالية السنوية في وبموجب الالئحة، يوافق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من عمليات التأمين على النحو أدناه وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ نشر القو
 كل عام:

  ذي يشمل أي فائض من األنشطة االستثمارية ألموال حاملي الوثائق المستثمرة، ويحتفظ ٪ من الفائض من عمليات التأمين ال90يحصل مساهمو الشركة على
 ٪.10حاملو الوثائق بالنسبة المتبقية البالغة 

   .يتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين بالكامل إلى عمليات المساهمين 
 

افية الخاصة بكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين. ويتم توزيع األموال على عمليات تمتلك و تحتفظ الشركة ومساهموها في عهدتهم بكافة الموجودات الص
 التأمين عند الحاجة.  

 

 ديسمبر. 31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة المالية للشركة من 
 

واألعمال المتعلقة  ECحفظة التأمينية لشركة الدرع العربي للتأمين بعد اإلستحواذ على الم 2009يناير  1بدأت الشركة ممارسة أعمال التأمين التعاوني إعتباراً من 
 بها وموجوداتها ومطلوباتها.

 

)"تاريخ السريان"(. وقد صدر هذا  2016مايو  2هـ الموافق 1437رجب  25طبقت وزارة التجارة واالستثمار نظام الشركات الجديد )"نظام الشركات"( اعتباراً من 
 6ليحل محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /  2015نوفمبر  10هـ الموافق 1437محرم  28في تاريخ  3وم الملكي رقم م / النظام الجديد بالمرس

 ، كما يُلغي جميع األحكام غير المتوافقة معه.1965يوليو  20هـ الموافق 1385ربيع األول  22المؤرخ 
 

السريان. في  ن إجراء جميع التعديالت الالزمة ألنظمتها لضمان االمتثال لنظام الشركات خالل سنة واحدة من تاريخيجب على الشركات القائمة في تاريخ السريا
 تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية، استكملت الشركة جميع التعديالت الالزمة وهي ممتثلة بالكامل لنظام الشركات.

 
 

 بيان االلتزام  -2
 

 إليها يشار) الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينوالمعايير األخرى واألحكام المعتمدة من قبل  الدولية إلعداد التقارير المالية للمعاييرالية وفقا قمنا بإعداد القوائم الم
 "(. السعودية العربية المملكة في المعتمد النحو على المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير" باسم مجتمعة

 
 

 . معايير جديدة، تعديالت على المعايير والتفسيرات: 3
 

 : عقود التأمين 17ر الدولي للتقارير المالية رقمالمعيا
 

 نظرة عامة 
 

 – 4. وهو يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود التأمين والتي تحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية 2017نُشر هذا المعيار في مايو 
 عقود التأمين. 

 

شريطة أن التي تتمتع بخصائص المشاركة التقديرية لتأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعلى عقود االستثمار اهذا المعيار الجديد ينطبق على عقود 
 تصدر الجهة هي األخرى عقود التأمين. 

 

 ويتطلب هذا فصل المكونات التالية عن عقود التأمين: 
 المشتقات المرفقة إذا كانت تقابل معايير محددة معينة 

 وت االستثمار المتميزة مكونا
 .أي تعهد أو وعد بنقل سلع متميزة أو خدمات غير تأمينية

 
 (. 15والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9يتعين أن يتم حساب هذه المكونات بشكل منفصل وفقاً للمعايير ذات الصلة )المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
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 القياسات:
 

 قبلألغراض القياس القائمة  محاسبةياسات السوالتي تسمح لشركات التأمين بمواصلة استخدام  4رقم  يةالمال المعيار الدولي للتقاريرعلى عكس المتطلبات الواردة في 
 نماذج القياس المختلفة التالية:  يقدم 17، فإن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2015يناير 

 
 يعتمد نموذج القياس العام على مجموعات البناء التالية:  -1

 التدفقات النقدية المستوفاة والتي تشمل:  أ( 
  دفقات النقدية المستقبلية وديرات مرجحة للتتق  
 تعديالت عاكسة للقيم الزمنية للنقود )على سبيل المثال الخصومات( والمخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و   
  .تعديل المخاطر للمخاطر غير المالية  

 
عقود التأمين وسيتم االعتراف به باعتباره كياناً يقدم الخدمات في المستقبل. ال يمكن أن يمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير المكتسب لمجموعة من  ب(  

 مبلغ صافي سلبي للتدفقات النقدية المستوفاة عند البداية سيتم تسجيلها على الفور في الربح أو الخسارة.  فأييكون هامش الخدمة التعاقدية سلبياً عند البداية 
 

  مجموع: لتكونرير الحقة، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة من عقود التأمين في نهاية كل فترة تقا 
 لك التاريخ و التزامات التغطية المتبقية والتي تضم التدفقات النقدية الحرة ذات الصلة بالخدمات المستقبلية وهامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذ 
 لتي تقاس باعتبارها التدفقات النقدية الحرة المتعلقة بالخدمات السابقة المخصصة للمجموعة في هذا التاريخ. االلتزامات عن المطالبات المتكبدة وا 

 
لتعاقدية ال يمكن أن يكون ويتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية الحقاً ألي تغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبلية. ونظراً ألن هامش الخدمة ا 

 بح أو الخسارة. لبياً، فإن التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من هامش الخدمة التعاقدية المتبقي يتم االعتراف به إما في الرس
 

 ل خيار السياسة المحاسبية. سيتم اإلبالغ عن تأثير التغييرات في معدالت الخصم إما في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر ويتم تحديده من خال 
 
)يشار إليها أيضاً باسم "عقود المشاركة المباشرة"(. هذا التقييم حول إذا ما التي تتسم بالمشاركة المباشرة يعتبر نهج الرسوم المتغيرة نموذجاً إلزامياً لقياس العقود   -2

 تقييمه الحقاً.  ةكان العقد يفي بهذه المعايير يتم إجراؤه عند بدء العقد وال يتم إعاد
 

 ولهذه العقود فإنه وباإلضافة إلى التعديالت بموجب نموذج القياس العام، فإن هامش الخدمة التعاقدية يتم تعديله أيضاً ألجل:  
 حصة الجهة من التغييرات في قيمتها العادلة للعناصر المدرجة أسفلها و  
 ر المالية غير المتصلة بالعناصر المدرجة. تأثير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاط 

 
قياس العام لذج لأما نهج تخصيص األقساط فهو نهج مبسطا يسمح بقياس المسؤولية عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياساً ال يختلف بصورة جوهرية عن نمو  -3

 حدة أو أقل. المجموعة من العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة سنة و
 

ً منها التدفقات الن مع  إلكتتاب قدية نهج تخصيص األقساط، فإن المسؤولية عن التغطية المتبقية يتوافق مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي مخصوما
 التأمين. 

 
 يُطلب من الجهة تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية يظل نموذج القياس العام معموالً به في قياس المسؤولية عن المطالبات المتكبدة. ومع ذلك، ال 

  للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع/استالم هذه التدفقات النقدية في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات.
 

 تاريخ السريان: 
 

المعيار وتقترح تعديالت معينة على  17رقم  الدولي للتقارير المالية معيار التعديالت على  – 2019في يونيو  عرضتايير المحاسبة الدولية مسودة أصدر مجلس مع
الحالي بإعادة مناقشة القضايا تعليقات من أصحاب المصلحة المختلفين. يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية في الوقت  وحصلت على  17رقم  الدولي للتقارير المالية 

مجلس معايير المحاسبة الدولية سيتبع إجراءاته القانونية  فإن 17التي أثارها أصحاب المصلحة. بالنسبة ألي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المعتادة لوضع المعايير. 

 
هو  4رقم  للمعيار الدولي للتقارير الماليةفي اإلعفاء المؤقت  9رقم  المعيار الدولي للتقارير الماليةوتأجيل  17رقم  ةالمعيار الدولي للتقارير الماليإن تاريخ سريان 

و بعد بدأ في أالتي ت التقارير رفعإلى فترات  17رقم  الدولي للتقارير المالية المعيار نالحالية يقترح تعديل تاريخ سريا المسودة. وبموجب 2021يناير  1حالياً بتاريخ 
مارس  17باإلضافة إلى ذلك، فقد أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية، في  . 2021يناير  1لمدة سنة واحدة مقارنة بالتاريخ السابق وهو  . وهذا تأخير2022يناير  1

لس إرجاء تاريخ نفاذ المعيار إلى فترات إعداد التقارير السنوية وقرر المج 17، مناقشاته حول إجراء تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2020
 .2023يناير  1التي تبداء في أو بعد 

 
 – 9اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  - 15يُسمح بالتطبيق المبكر إذا كان كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 . 2023يناير  1ألدوات المالية تم تطبيقهما أيضاً. تعتزم الشركة تطبيق المعيار في تاريخ سريانه في ا
 

 فترة االنتقال: 
 

ر ا نهج بأثتطبيق بأثر رجعي، وبالرغم من ذلك إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، فإن الجهة ملزمة باختيار إمالمطلوب 
 . العادلةرجعي معدل أو نهج القيمة 
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  -العرض واالفصاح: 
 

مع  تقديرية للمشاركة مزاياوإلى أي عقود استثمار ذات تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وعقود إعادة التأمين 
 اإلفصاحات.وتعديالت على العرض 

 
 التأثير:

 
 .2020أبريل  30وتم االنتهاء من هذا العمل في  17أجرت الشركة تقييم األثر المالي من أجل تقييم األثر المالي لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
التي تتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة لألعمال بما و 17تمر الشركة حاليًا بالمرحلة الثالثة من مرحلة تصميم تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 وتقييم مفصل لمتطلبات العمل. 17في ذلك أي تطويرات للنظام مطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

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

 

 ملخص التأثير  مجال التأثير

 إطار اإلدارة والرقابة

، يشمل إنشاء لجنة توجيهية لرصد 17للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  شامل ةحوكمبرنامج وضعت الشركة 
 التقدم في التنفيذ وإسناد األدوار والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب المصلحة.

 

 وجيهية تقاريرها إلى لجنة التدقيق بالشركةلتتقدم اللجنة ا

 األثر الفني والمالي

تي تقدمها الشركة إلى أن جميع المنتجات يمكن قياسها باستخدام منهج تخصيص الخلص التقييم األولي للمنتجات 
 .األقساط

 

تم تقييم أثر العملية وتوثيقه خالل عملية تقييم الثغرات التي تشمل التقييم االكتواري والعمليات المحاسبية 
 .واإلفصاحات وغيرها من العمليات ذات الصلة

 

ق السياسات التي تشمل مختلف األمور الفنية والمالية بعد االنتهاء من القرارات ائانهت الشركة إعداد العديد من وث
. تتخذ القرارات المتعلقة بالسياسات بعد 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المتعلقة بالسياسات المطلوبة بموجب 

جبة بين مختلف أصحاب المصلحة. حاليًا، اعتمدت غالبية أوراق السياسات من قبل اللجنة التوجيهية المداوالت الوا
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التابعة للشركة. 17تطبيق المعيار  لمشروع

 البيانات

متطلبات البيانات يس كبير وتستطيع الشركة إدارة ل استناد إلى نموذج القياس المعتمد، ترى الشركة أن تأثير البيانات
 . وفقاً لذلك

 

تقوم الشركة حاليا بتصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم، بما في ذلك وضع سياسة شاملة للبيانات وقاموس 
 للبيانات.

 نظم تكنولوجيا المعلومات

ً باستكشاف مختلف الخيارات المتاحة إلدراج التغييرات في نظام تكنولوجيا المعلومات المطلوبة  تقوم الشركة حاليا
 ..17بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

مع االنتهاء من مختلف حاليا على اختيار الموردين  ملأحرزت الشركة تقدماً من خالل تقييم متطلبات العمل والع
 العمليات الالزمة لالنتقال وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.

 

بموجب المعيار الدولي تقييم الشركة جميع الخيارات المتاحة بالتشاور مع االستشاري المعين للمساعدة في تنفيذ 
 المعين بالشركة.اآلكتواري خبير الإلى جانب  .17للتقارير المالية رقم 

 خطة الضمان
غة النهائية لخطة الضمان للفترة االنتقالية وفترات ما بعد صيتعمل الشركة مع أصحاب المصلحة اآلخرين لوضع ال

 التنفيذ.

 ال يوجد مجاالت تأثير أخرى
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 ، عقود التأمين(4رقم: األدوات المالية )بما في ذلك التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 نظرة عامة 
 

 .39الدولي المحاسبي وحل محل المعيار  2014يوليو  24نُشر هذا المعيار في 
 

 يتناول المعيار الجديد البنود التالية المتعلقة باألدوات المالية:
 

 التصنيف والقياس:
 

لقيمة العادلة من خالل إيرادات شاملة أخرى أو ل وفقانهجاً واحداً لتحديد ما إذا كان األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة،  9 رقم يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية
 دلة من خالل الربح أو الخسارة.عابالقيمة ال

 

 يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
 و من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية بالموجوداتيحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ 

لتدفقات النقدية التي ال تمثل سوى مدفوعات رأس المال والفائدة على المبلغ األصلي المستحق ويطلق تؤدي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة إلى ا
 عليه "األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً".

 

ح أو الخسارة عند البيع، إذا تم ربيتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ويتم إعادة تدوير المكاسب أو الخسائر المحققة من خالل ال
 استيفاء كال الشرطين التاليين:

 و من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع بالموجوداتيحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ 
 الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي األصل والفوائد المستحقة عليه حصراً. 

 

 تي ال تفي بأي من هاتين الفئتين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.ال اتالموجوديتم قياس 
 

استخدام خيار تعيين أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل  جهةباإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف األولي، يمكن لل
 لمحاسبي.ا بشكل كبير من عدم التطابق

 

غير قابلة لإللغاء لعرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة  عملية اختيارأيًضا إجراء  جهةبالنسبة ألدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها للتداول، يمكن لل
 ي الربح أو الخسارة.ف لألدوات )بما في ذلك األرباح والخسائر المحققة( في الدخل الشامل اآلخر مع أرباح معترف بها

 

 المطلوباتالمالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يتم االعتراف بمبلغ التغير في القيمة العادلة  المطلوباتباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة 
 المطلوبات، ما لم يكن االعتراف بآثار التغيرات في المخاطر االئتمانية االخر الشاملل في الدخ المطلوباتالمالية الذي يعزى إلى التغيرات في المخاطر االئتمانية لتلك 

 في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق أو يوسع عدم التطابق المحاسبي في الربح أو الخسارة.
 

 انخفاض القيمة:
 

المحاسبي الخسائر االئتمانية المتوقعة، مقارنة بالخسائر االئتمانية المتكبدة بموجب المعيار  9 المالية رقمير ارللتقيعكس نموذج انخفاض القيمة في إطار المعيار الدولي 
 .39 الدولي

 

دائماً  جهةقوم الت، لم يعد من الضروري أن يحدث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. وبدالً من ذلك، 9 رقم اليةفي إطار نهج المعيار الدولي للتقارير الم
ليعكس  تقاريررفع الفي كل تاريخ باحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة 

 التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.
 

 محاسبة التحوط:
 

متطلبات جديدة للمحاسبة التحوطية التي تتماشى مع المحاسبة التحوطية بشكل أوثق مع إدارة المخاطر. وتضع المتطلبات  9 الدولي للتقارير المالية رقميُقدم المعيار 
 مبادئ إزاء النموذج العام للمحاسبة التحوطية. نهجاً أكثر اعتماداً على ال

 

لعادلة"(. وبالنسبة اللقيمة لي تنطبق التعديالت على جميع المحاسبة التحوطية باستثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر أسعار الفائدة )يُشار إليها عادة باسم "تحوط ك
. وقد ُمنح هذا االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس معايير 39لسارية حالياً في معيار المحاسبة الدولي رقم تطبيق متطلبات المحاسبة التحوطية ا جهةال تواصللهذه ، قد 

 المحاسبة الدولية يتناول محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.
 

 تاريخ السريان:
 

 - 4رقم للتقارير المالية فإن التعديالت التي أُدخلت على المعيار الدولي  . ومع ذلك،2018يناير  1المنشور هو  9رقم  للتقارير الماليةتاريخ سريان المعيار الدولي 
سبتمبر  12عقود التأمين، التي نُشرت في  - 4رقم  للتقارير الماليةاألدوات المالية مع المعيار الدولي  - 9رقم  للتقارير الماليةعقود التأمين: تطبيق المعيار الدولي 

إلى التخفيف من  4رقم  للتقارير الماليةالحالي للسماح للكيانات التي تصدر عقود التأمين في نطاق المعيار الدولي  4رقم  تقارير الماليةلل، تغير المعيار الدولي 2016
 ود التأمين سارية النفاذ.تصبح عق - 17الدولي رقم  للتقارير الماليةقبل معيار عقد التأمين الجديد معيار  9رقم  للتقارير الماليةبعض آثار تطبيق المعيار الدولي 

 

 تقدم التعديالت خيارين بديلين على النحو التالي:
 

 :حدوث االسبق مما يليحتى  9تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .1
 

 أو تاريخ سريان معيار عقد التأمين الجديد
 

   2023يناير  01السنوية التي تبدأ في أو بعد  التقاريرترات ف 
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المالية خالل فترة التأجيل. وال يتاح هذا الخيار إال للكيانات التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق  بالموجودات إضافية تتعلق إفصاحاتويلزم تقديم  
 من قبل. 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

مالية المعينة، ينقص من الربح أو الخسارة آثار بعض حاالت عدم التطابق المحاسبي ال للموجودات، ولكن بالنسبة 9اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   .2
 .اإلفصاحاتالتي قد تحدث قبل تنفيذ معيار عقد التأمين الجديد. وخالل الفترة االنتقالية، يلزم الكشف عن المزيد من 

 

 حتى هذا التاريخ، أجرت الشركة تقييماً أولياً استعرض عاملين كما يلي:
)بما في ذلك مكونات اإليداع أو المشتقات  4الشركة الناشئة عن العقود التي تدخل في نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  للمطلوباتمقارنة القيمة الدفترية  تمت

 مطلوباتها والمضمنة غير الممولة من عقود التأمين( بإجمالي القيمة الدفترية لجميع 
 .مطلوباتهامة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع تمت مقارنة إجمالي القي 

 

 بناًء على هذا التقييم األولي، قررت الشركة أنها مؤهلة للحصول على اإلعفاء المؤقت.
 

المالية  بالموجوداتنفاذ معيار عقود التأمين الجديدة. وترد اإلفصاحات المتعلقة حتى تاريخ  9وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المطلوبة خالل فترة التأجيل في تقييم األثر المنصوص علية أدناه.

 

 تقييم األثر
 

أن  بالضرورة على التوالي. وليس  230,035و 1,063,056المتعلقة بالتأمين  الموجوداتالمالية للشركة وإجمالي  الموجودات، بلغ إجمالي 2020ديسمبر  31في 
المالية المحتفظ بها  الموجوداتالمالية من  الموجوداتمن حيث التصنيف. ويتكون إجمالي  حصرية تبادلياً  المرتبطة بالتأمين و الموجوداتالمالية  الموجوداتتكون 

 المالية األخرى. والموجوداتبالتكلفة المستهلكة 
 

، والودائع الثابتة قصيرة األجل، والقسط وإعادة تأمين الذمم في حكمهوتتكون من النقد وما   816,501تهلكة إلى تصل الموجودات المالية المحتفظ بها بالتكلفة المس
 المدينة، والذمم المدينة األخرى.

 

لهذه  االخرشامل ال الدخللعادلة من خالل وتتألف من استثمارات متاحة للبيع. يجوز للشركة استخدام تصنيف القيمة ا 246,555المالية األخرى  الموجوداتتبلغ 
يماً مفصالً لتحديد ما المالية األخرى استناًدا إلى نموذج عمل الشركة لسندات الدين والطبيعة االستراتيجية لالستثمارات في األسهم. ولم تجر الشركة بعد تقي الموجوادت

 .9تحقة عليه حصراً على النحو المطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم إذا كانت سندات الدين تستوفي اختبار األصل والفوائد المس
 

المالية للشركة لديها مخاطر  الموجوادتالمالية االئتمانية.  الموجوادتبالتعرض لمخاطر االئتمان، وتركيز مخاطر االئتمان، ونوعية  32و 31تتعلق االيضاحات 
 .2020ديسمبر  31في ائتمانية منخفضة 

 

استناداً إلى المعلومات المتاحة حالياً، وقد يخضع لتغييرات ناشئة عن مزيد من التحليالت  9يستند ما سبق إلى تقييم أولي ألثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 التفصيلية أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة المتاحة في المستقبل.

 

، إال أنه ال يمكن تقديم تقدير معقول لهذه اآلثار حتى تقوم الشركة بإجراء مراجعة 9ع الشركة بعض اآلثار الناجمة عن تنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وتتوق
 مفصلة.
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 لمحاسبية الهامةالسياسات ا  -4
 

 أسس اإلعداد أ(
 

 31لسنوية للسنة المنتهية في تتفق السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية ا
 حتى تاريخه. 2020ل ، لم تضف أو تعدل الشركة السياسات أو المعايير المحاسبية خال 2019ديسمبر 

 

المتاحة للبيع التي يتم  يتم إتباع مبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء االستثماراتعلى أساس مبدأ االستمرارية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي.  القوائم الماليةأعدت 
 ([.ض) 4اإليضاح قياسها بالقيمة العادلة ]انظر 

 

المبالغ المثبتة ويكون هناك نية يتم مقابلة الموجودات والمطلوبات المالية وتقييد صافي القيمة فقط عندما يكون هناك حق قانوني واجب النفاذ لتطبيق تلك المقابلة على 
أو إثبات الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. ال تتم مقابلة اإليرادات والمصاريف ما لم يُطلب ذلك أو يسمح به من خالل للتسوية على األساس الصافي 

 معيار محاسبي أو تفسير كما هو مفصح عنه بشكل محدد في السياسات المحاسبية.
 

سية للشركة. كما يتم استخراج جميع المبالغ من سجالت محاسبية آلية باللغتين العربية واالنجليزية و يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي، الذي يعتبر العملة الرئي
  إذا لم يذكر خالف ذلك يتم تقريبها الى أقرب ألف لاير سعودي وفقاً لمبدأ التقريب المعياري.

 

ة و ليس باستخدام التصنيف المتداول / غير المتداول. ويحدد الجدول أدناه الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير بناء على السيوليتم عرض قائمة المركز المالي 
 المتداولة:

 

 :موجودات
 غير متداولة متداولة

 نقد وما في حكمه   بالصافي -ممتلكات و معدات 
 الودائع قصيرة األجل ذات الدخل الثابت   الصافيب -موجودات غير ملموسة 
  بالصافي -أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين  الشهرة 
 حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة  وديعة نظامية 
 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية  دخل مستحق من وديعة نظامية 
 لمبلغ عنهاالمطالبات المتكبدة وغير ا إجمالي حصة معيدي التأمين من  
 مصاريف فائض خسارة مؤجلة  
 تكاليف اكتتاب مؤجلة  
 مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية المؤجلة  
 ضريبة استقطاع مؤجلة  
 رسوم الجهة الرقابية المؤجلة  
 إستثمارات  
  بالصافي -مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  

 
 :مطلوبات

 غير متداولة متداولة
 مطلوبات مستحقة ومطلوبات أخرى  مكافآت نهاية الخدمة  
 أرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع  السعودي البنك المركزي إيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى 
 إجمالي األقساط غير المكتسبة  
 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة  
 إجمالي المطالبات تحت التسوية  
 إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  
 احتياطي عجز األقساط  
 احتياطيات فنية أخرى  
 بالصافي - مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  
 ذمم دائنة  
 مخصص ضريبة االستقطاع  
 مخصص رسوم الجهة الرقابية  
 توزيع فائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق  
 الزكاة  
 ضريبة الدخل  
 

علومات المالية وفًقا لذلك. يتم تسجيل وفقًا لما تنص عليه اللوائح، تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض الم
صاريف العمليات الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف العائدة بوضوح إلى أي نشاط في الحسابات الخاصة بذلك النشاط. تحدد اإلدارة أساس توزيع م

 المشتركة ويتم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.
 

ى الشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتم دمج األرصدة والمعامالت الخاصة بعمليات التأمين وجمعها مع تلك الخاصة عند إعداد القوائم المالية على مستو
ية الدمج. إن أثناء عمل بعمليات المساهمين. كما يتم حذف األرصدة والمعامالت المتداخلة وكذلك األرباح أو الخسائر غير المحققة والمتداخلة، إن وجدت، بالكامل

   السياسات المحاسبية المطبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المماثلة في ظل ظروف مماثلة.
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من  60إلى  56الصفحات من  39اح إن القوائم للمركز المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعمليات المساهمين المعروضة في اإليض
ومصاريف عمليات التأمين  القوائم المالية تم تقديمها كمعلومات مالية إضافية من أجل االمتثال لالئحة التي تتطلب الفصل الواضح بين موجودات ومطلوبات وإيرادات

ات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة ذات الصلة وعمليات المساهمين. وبناء على ذلك، فإن القوائم المشار إليها أعاله تعكس الموجود
  للعمليات.

 

لمعروضاة فاي اإليضااح القوائم األولية الموجزة غير المراجعة للمركز المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية لعمليات التأمين وعملياات المسااهمين اوعليه، فإن 
 والدخل والمصروفات والمكاسب أو الخسائر الشاملة للعمليات ذات الصلة. والمطلوبات الموجودات، تعكس  من القوائم المالية 60إلى  56الصفحات من  39

 

لصلة حول القوائم ت ذات اويمثل إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين في القوائم للمركز المالي والدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية وكذلك بعض اإليضاحا
 المالية معلومات إضافية تكميلية وفقاً لما تنص عليه الالئحة و ليست المعايير الدولية للتقارير المالية.

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة ب(
 

ديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة في تاريخ كل يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة وضع أحكام وتق
 تقرير، وكذلك المخصصات والتغيرات في القيمة العادلة الناتجة عن ذلك ومبالغ الدخل والمصاريف المسجلة.

 

للشركة من معرفة حول األحداث والمعامالت الحالية و التي تقيم و تحدث بشكل مستمر، فإن األحداث بالرغم من أن تلك األحكام و التقديرات تستند إلى أفضل ما توفر 
 المستقبلية قد تؤدي إلى نتائج يترتب عليها إدخال تعديالت جوهرية على المبالغ في التقرير.

 

د تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة بما في وفي سبيل إعداد هذه القوائم المالية ، فإن األحكام الهامة التي أبدتها اإلدارة عن
رغم ذلك، قامت الشركة باستعراض المصادر . 2019ديسمبر  31ذلك سياسات ادارة المخاطر كانت نفس تلك المطبقة في القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

. لالطالع على مزيد من )19-التي تم اإلفصاح عنها في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيدالرئيسة لتقديرات عدم اليقين 
ي فترات إعداد التقارير من هذه القوائم المالية. ال تزال اإلدارة مستمرة في تقييم الموقف وإظهار أي تغييرات مطلوبة ف 34التفاصيل؛ يرجى االطالع على إيضاح رقم 

 المستقبلية.
 

 األحكام و التقديرات التالية لها التأثير األكبر على المبالغ المثبتة في القوائم المالية.
 

 خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة
تمان مماثلة لتحري مدى تقيم الشركة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بحد ذاتها والذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية ذات خصائص مخاطر ائ

نخفاض في قيمتها والتي تم أو ال يزال إثبات خسارة انخفاض قيمتها جارياً، ال يتم االنخفاض في قيمتها. إن الذمم المدينة التي تخضع للتقييم بشكٍل فردي لتحري اال
وضوعي إذا كان هناك ما يدل إدراجها في التقييم الشامل النخفاض القيمة. وهذا التقييم يتطلب إصدار أحكام. وفي سبيل الوصول إلى هذه األحكام، تقرر الشركة بشكل م

لصعب تحصيل كل المبالغ المستحقة حسب شروط التعاقد األصلية و تقيم خصائص مخاطر االئتمان آخذة في اإلعتبار حالة المستحقات على احتمالية أنه سيكون من ا
 السابقة والتي تعتبر مؤشراً على القدرة على دفع جميع المبالغ المستحقة وفقاً للشروط التعاقدية.

 

  مطلوبات عقود التأمين
لمتكبدة وغير جب وضع تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ التقرير والتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات ابالنسبة لعقود التأمين، ي

 المبلغ عنها في تاريخ التقرير.
 

ً من قد يستغرق التأكد من التكاليف النهائية للمطالبات فترات زمنية طويلة. وفي بعض وثائق التأم ين، قد تشكل المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها جزءاً جوهريا
و غير المبلغ عنها هو إستخدام المطلوبات. ومن الجدير بالذكر أن األسلوب األساسي الذي إعتمدته الشركة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة 

 بالتوجهات المستقبلية لتسوية المطالبات. مؤشرات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ
 

م التعامل مع المطالبات يتم تحليل تاريخ تطور المطالبات حسب سنة االكتتاب، سنة الحادث، و أيضاً حسب قطاعات األعمال الهامة وأنواع المطالبات.  وعادة ما يت
ت خبراء تسوية الخسائر أو عن طريق إعداد توقعات منفصلة بشأنها لبيان ما هو متوقع أنه الكبيرة بشكل منفصل، سواًء باإلحتياط لها حسب القيمة االسمية لتقديرا

 ستؤول إليه المطالبة في المستقبل.
 

التي دم االفتراضات في أغلب الحاالت، ال يتم وضع إفتراضات صريحة بشأن نسب تضخم المطالبات المستقبلية أو نسب الخسارة للمطالبات. و بدالً من ذلك، تُستخ
ية عدم تطبيق المؤشرات السابقة في تنطوي عليها البيانات التاريخية لتطور المطالبات والتي تستند التوقعات إليها. تتم االستعانة بأحكام نوعية إضافية لتقدير مدى إمكان

ل أخرى مثل ميل الجمهور لتقديم المطالبات والظروف اإلقتصادية المستقبل، )على سبيل المثال، عكس الوقائع المنفردة غير المتكررة أو التغيرات الخارجية أو أي عوام
لتأمين وإجراءات ومستوى تضخم المطالبات والقرارات والتشريعات القضائية، باإلضافة إلى عوامل داخلية مثل المزيج المكون للمحفظة وأحكام وشروط وثائق ا

ديرية للمطالبات التي تعرض النتيجة المرجحة من بين عدة نتائج محتملة، مع مراعاة جميع العوامل غير التعامل مع المطالبات( من أجل تحديد التكلفة النهائية التق
 قة بذلك.المؤكدة المتعل

 

 يقوم إكتواريو الشركة بإستخدام عدة أساليب فنية لتقديم تقييم مستقل و مراجعة دقيقة لتقديرات الشركة.باإلضافة إلى ذلك 
 

 ت السابقة لمراجعة و إعادة تقييم مستمرة مع تطور المطالبات.تخضع تقديرات المطالبا
 

م واحد من تاريخ االبالغ. ال يتم خصم مطلوبات عقود التأمين عن القيمة الزمنية للنقود حيث يتوقع بشكل كبير أن يتم دفع جميع هذه المطالبات بالكامل في غضون عا
 بدفع المطالبة أو الوفاء به أو إلغائه.يتم إلغاء إثبات المطلوبات عند انتهاء اإللتزام 
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 انخفاض قيم األدوات المالية
ل إلى هذه في سبيل الوصو تنخفض قيمة األدوات المالية عندما يتقرر وجود انحدار كبير أو مطول في القيمة العادلة نسبة إلى تكلفتها. وهذا يتطلب إصدار أحكام. و

 وره.األحكام، يتم النظر في تقلب السعر الطبيعي للسهم، الوضع المالي للمستثمر به شامال التدفقات المالية و القطاع و حالته التقنية و تط
 

 الموسمية في العملياتالتغيرات  ج(
 

 ين في الشركة.ال توجد تغيرات موسمية قد تؤثر على عمليات التأم
 

  العمالت د(
 

 تُستخدم أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت لتحويل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي.
 

 ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقّومة بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير.
 

 ت األرباح أو الخسائر الناتجة، سواء كانت محققة أو غير محققة، كدخل أو مصروف.ويتم اثبا
 

 اً.كما يتم تحويل الموجودات غير النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة األولي وال يتم تعديلها الحق
 

 تاريخ المتاجرة المحاسبي هـ(
 

 تريات ومبيعات األدوات المالية في تاريخ المتاجرة و هو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األدوات.يتم احتساب جميع مش
 

 المخصصات و(
 

لتزام، لتسوية اال يتم إثبات المخصصات عندما يترتب على الشركة التزام )نظامي أو ضمني( ناتج عن حدث سابق، ويكون من المحتمل أن يتطلب األمر خروج موارد
م إثبات اإلسترداد فقط عندما ويكون باإلمكان وضع تقدير لمبلغ االلتزام بشكل يعتمد عليه. في حالة ما إعتقدت الشركة بأن بعض أو كل المبالغ المقدمة سوف تسترد، يت

 يعتقد بأنه مؤكد.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية ز(
 

لى سعر السوق المدرج المتاح.  تقدر القيمة العادلة للبنود التي تتضمن عمولة بناء على التدفقات المالية المخفضة يإستخدام سعر تقاس القيمة العادلة لألدوات المالية ع
 عمولة يتماشى مع أدوات ذات شروط و مخاطر مماثلة.

 

ألدوات مالية شبيهة، و إذا لم يستطع تحديد ذلك يتم إستخدام عدة تقنيات و إذا لم يتواجد سوق نشط لألدوات المالية تقاس القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية 
 كام لتقدير القيم.أخرى للتقييم. يتم استخدام افتراضات مبنية على بيانات قابلة للمالحظة في السوق حين توافرها و إذا لم تتواجد يتم اإلعتماد على األح

 

 انخفاض قيمة األدوات المــالية ح(
 

لالنخفاض في  ركة في تاريخ كل تقرير بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن أداة مالية أو مجموعة من األدوات المالية قد تعرضتتقوم الش
 القيمة.

 

المالية المتوقعة في المستقبل لألداة المالية أو يتقرر وجود انخفاض في القيمة في حال وجود حدث أو أكثر من أول إثبات لألداة و الذي من شأنه أن يؤثر على التدفقات 
 مجموعة من األدوات المالية التي يمكن تقديرها بدرجة موثوقة.

 

 دالئل االنخفاض قد تشمل اآلتي:
 

 صعوبة مالية كبيرة لدى المصدر أو المدين؛ 

 إخالل بشروط العقد كالتخلف أو التأخر عن الدفعات؛ 

 م بإشهار اإلفالس أو إعادة تنظيم ماليته؛ترجح أن المصدر أو المدين سيقو 

 اختفاء سوق نشط لألداة المالية بسبب صعوبات مالية؛ أو 

 لك األدوات، حتى و إن لم وجود معلومات قابلة للمالحظة بأنه هناك انحدار يمكن قياسه للتدفقات المالية المتوقعة لمجموعة من األدوات المالية منذ أول إثبات لت
أو الدولة أو   نحدارات على أدوات الشركة المالية المنفردة. قد تشمل هذه االنحدارات تدهور حالة الدفع للمصدرين أو المدينين في الشركةتؤثر بعد تلك اال

 األوضاع اإلقتصادية المحلية في دولة المصدرين التي ترتبط بالتخلف عن الدفع.
 

 مالية، يتم تحديد االنخفاض كما يلي:في حال وجود دليل موضوعي لخسارة انخفاض قيمة األداة ال
 

 .بالنسبة لألدوات المسجلة بالقيمة العادلة، يتم احتساب االنخفاض إلى مدى حدوث انحدار كبير أو مطول في القيمة العادلة 

 ة المقدرة و المخصومة، و التكلفة المطفأة.بالنسبة لألدوات المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم احتساب االنخفاض إلى مدى الفرق بين التدفقات المالية المستقبلي 
 

أة و القيمة العادلة الحالية ناقص أية بالنسبة ألدوات الدين المصنفة كمتاحة للبيع فإن المبلغ المسجل للتخفيض هو الخسارة المتراكمة و التي تقاس بالفرق بين التكلفة المطف
إذا زادت القيمة العادلة ألداة الدين في الفترات الالحقة و كان باإلمكان نسب الزيادة بشكل موضوعي إلى أحداث خسارة انخفاض على ذلك االستثمار تم اثباتها سابقا، و 

 ائتمانية حدثت بعد تحقيق انخفاض القيمة، يتم عكس انخفاض القيمة.
 

أو أكثر من التكلفة األصلية كمبلغ  %30مطولة و انخفاض  شهر أو أكثر كفترة 12يحتاج تصنيف ما هو مبلغ كبير أو زمن مطول إلى إصدار أحكام.  تصنف فترة 
 كبير.
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درة الدولة للوصول إلى أسواق رأس تقوم الشركة بأخذ عوامل في اإلعتبار كتقييم الجدارة اإلئتمانية كما تعكسه عوائد السندات المالية، تقييم جهات التصنيف االئتماني، ق
ا يؤدي إلى تكبد حامليه خسارة في صورة عفوين إختياري أو إجباري. إن المبلغ المسجل للتخفيض هو الخسارة المتراكمة و التي المال و إحتمالية إعادة هيكلة الديون مم

 خل الشامل.دخل أو قائمة الدتقاس بالفرق بين التكلفة المطفأة و القيمة العادلة الحالية، ناقص أية خسارة انخفاض عن ذلك االستثمار تم اثباتها سابقا في قائمة ال
 

ارة انخفاض القيمة من خالل يشكل انحدارا كبيرا أو مطوال عن التكلفة المسجلة في استثمارات األسهم المتاحة للبيع دليال موضوعيا النخفاض القيمة. ال يمكن عكس خس
خفاض القيمة يمكن تحقيقها فقط في قائمة الدخل الشامل اآلخر. عند قائمة الدخل إذا استمر االستثمار في كونه محقق، أي أنه أي زيادة في القيمة العادلة بعد تسجيل ان

اح / )خسائر( على استثمارات إلغاء إثبات االستثمار، يدرج أي ربح أو خسارة متراكمة تم تحقيقها سابقا في قائمة الدخل الشامل اآلخر في قائمة الدخل تحت تصنيف أرب
 متاحة للبيع.

 

 غير المــالية  جوداتالموانخفاض قيمة  ط(
 

 ذات العمر غير المحدد لإلهالك و يتم اختبارها سنويا النخفاض قيمتها. الموجوداتال تخضع 
 

 ة.الخاضعة لإلهالك سنويا أو أبكر إذا كان هناك أحداث أو تغييرات في الظروف تشير إلى أنه ال يمكن استرجاع القيمة المسجل الموجوداتيتم مراجعة 
 

 يحقق انخفاض في قيمة األصل المسجلة بفرقها عن المبلغ القابل لالسترجاع.
 

 تحتسب القيمة القابلة لالسترجاع كاألعلى من بين القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو قيمة االستخدام.
 

 رف على حدى على الوحدات المولدة للنقد و التدفقات النقدية.على أقل مستوى يمكن فيه التع الموجوداتلتقييم انخفاض القيمة، تصنف 
 

 إلغاء إثبات األدوات المالية ي(
 

داة أو تمرير جميع التدفقات المالية يتم إلغاء إثبات األداة المالية عندما ال تتحكم الشركة في الحقوق التعاقدية التي تشمل األداة المالية، ويكون هذا عادة عند بيع األ
 سوبة لألداة لطرف ثالث مستقل و بهذا تكون نقلت الشركة جميع المخاطر و المكافآت الجوهرية المتعلقة بالملكية.المن

 

 إثبات دخل األقساط والعموالت  ك(
 

 يتم إثبات دخل إجمالي األقساط والعموالت كإيرادات عند إصدار وثيقة التأمين.
 

 ساط التأمين للوصول إلى صافي األقساط.ويتم استقطاع األقساط المسندة من إجمالي أق
 

مالية ويُسجل على أنه غير تحتسب الشركة دخل إجمالي أقساط التأمين واألقساط المسندة وإجمالي العموالت والذي يتعلق بتغطية فترات تمتد لما بعد نهاية الفترة ال
 مكتسب وذلك بإستخدام الطرق التالية:

 

 مخاطر الشحن البحري:   
 ثة أشهًر لفترة التغطية الفعلية التي تسبق تاريخ التقرير.آخر ثال

 

 مخاطر اإلنشاءات الهندسية التي تتجاوز مدة تغطيتها السنة الواحدة:
 بطريقة المجاميع الخطية المتزايدة لألخطار والمطبقة على فترة التغطية الفعلية.

 

 جميع المخاطر األخرى:
 علية.على أساس تناسبي مع فترة التغطية الف
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 التكاليف المؤجلة ل(
 

 ية المرتبطة بها.يتم تأجيل بعض التكاليف عند اإلثبات األولي ويتم قيدها الحقاً كمصروف بحيث تتناسب طردياً مع الدخل المثبت المتعلق باألقساط األساس
 

 تتمثل التكاليف الخاضعة لتلك السياسة بما يلي:

 ات التأمين و الوسطاء و الوكالء والموظفين الناشئة عن إكتتاب أو تجديد عقود التأمين. تكاليف اإلكتتاب مستحقة الدفع إلى شرك 

 .ضريبة اإلستقطاع المفروضة على الدفعات لجهات أجنبية 

 .رسوم الجهات الرقابية 

 .مصاريف فائض الخسارة 

 .مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية الناشئة عن إجراءات المطالبات الطبية  
 

 و تعكس أي خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل. يتم عقد مراجعات انخفاض القيمة بإنتظام
 

 عقود التأمين وإعادة التأمين م(
 

قبل بموجبها الشركة )شركة التأمين( مخاطر تأمين كبيرة من طرف آخر )حاملي الوثائق( من خالل الموافقة على تعويض حاملي عقود التأمين هي تلك العقود التي ت
 الوثائق عن حدث مستقبلي غير مؤكد ومحدد )الحدث المؤمن عليه( يؤثر سلبا عليهم.

 

  ية من عمره حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل هذه الفترة.وبمجرد تصنيف العقد كـ "عقد تأمين" فإنه يبقى كذلك طوال الفترة المتبق
 

 تيادي.عقود إعادة التأمين هي تلك العقود التي تسند الشركة بموجبها مخاطر التأمين لمعيدي التأمين والتي تبرمها الشركة في سياق عملها االع
 

اط الى شركة إعادة التأمين على أن توافق شركة إعادة التأمين على دفع عمولة عن الجزء المسند من القسط بموجب هذه العقود، توافق الشركة على إسناد جزء من األقس
 إلى الشركة وتعويضها عن الخسائر الناتجة عن هذا العقد المحدد.

 

ائمة الدخل باستمرار مع المبالغ المرتبطة بعقود التأمين ذات العالقة المبالغ القابلة لالسترداد المستحقة من أو إلى معيدي التأمين يتم إثباتها في قائمة المركز المالي و ق
 ووفقاً لشروط وأحكام كل عقد إعادة تأمين على حدة.

 

لشركة اإلنخفاض، تضع اتقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على تعرض أصل إعادة التأمين لالنخفاض في القيمة. وعند وجود مؤشر لذلك 
ً للمبلغ القابل لإلسترداد. عندما تتجاوز القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين مبلغه القابل لإلسترداد، يعتبر األصل م نخفض القيمة وتخفض قيمته لتساوي تقديراً رسميا

 القيمة القابلة لإلسترداد.
 

 لتعاقدية أو تحويل العقد إلى طرف آخر.يتم إلغاء إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند انقضاء الحقوق ا
 

 ال تعفي عقود إعادة التأمين الشركة من إلتزاماتها تجاه حاملي الوثائق.
 

 التقارير القطاعية ن(
 

اقتصادية معينة )قطاع جزًء أساسياً من الشركة بحيث يشترك في تقديم منتجات أو خدمات معينة )قطاع أعمال( أو تقديم منتجات أو خدمات في بيئة  القطاعيعتبر 
 جغرافي( ويخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن نظيرتها في القطاعات األخرى.

 

يلية. يعد مجلس اإلدارة المسؤول يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغ
 تخاذ القرارات التشغيلية وكذلك عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية.الرئيسي عن ا

 

 أحداث الحقة لتاريخ التقرير ص(
 

اريخ التقرير. ي كانت موجودة في تيتم تعديل القوائم المالية لتعكس تأثير األحداث الواقعة بين تاريخ التقرير وتاريخ إعتماد إصدارها شريطة تقديم أدلة على الظروف الت
 ير.ويتم اإلفصاح عن األحداث الدالة على الظروف الناشئة بعد تاريخ التقرير، إالّ أن القوائم المالية ذاتها ال يتم تعديلها لتعكس التأث

 

 النقد وما في حكمه ع(
 

في ذلك االستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية( والتي تستحق يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع )بما 
 خالل ثالثة أشهر أو أقل.

 

 الودائع ذات الدخل الثابت  ف(
 

 ثر من إثني عشر شهرا من تاريخ اإليداع.الودائع قصيرة األجل ذات الدخل الثابت هي تلك الودائع التي يزيد موعد إستحقاقها األصلي عن ثالثة أشهر و لكن ليس أك
 

 الودائع طويلة األجل ذات الدخل الثابت هي تلك الودائع التي يزيد موعد إستحقاقها األصلي عن إثني عشر شهرا من تاريخ اإليداع.
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 االستثمارات ض(
 

 ال تستثمر الشركة في المشتقات.
 

فئات عند اإلثبات األولي اعتماداً على الغرض من الحصول على تلك اإلستثمارات أو إنشائها، حيث تصنف هذه تصنف الشركة إستثماراتها غير المشتقة إلى ثالث 
 االستثمارات إما كمقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو كمتاحة للبيع.

 
 تاحة للبيع.في تاريخ التقرير الحالي، تصنف الشركة جميع االستثمارات كم

 
 يتم إثبات توزيعات الدخل للفئات الثالث عندما يتقرر الحق في الحصول على الدخل. يتم تسجيل الدخل في قائمة الدخل.

 
 لكيتها.ة عن ميتم إلغاء إثبات اإلستثمارات عند انقضاء الحق في استالم التدفقات النقدية منها و/أو انتهاء أو تحويل جميع المخاطر والفوائد الناتج

 
 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

ابتة عندما يكون لدى الشركة النية االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق هي عبارة عن تلك االستثمارات ذات الدخل الثابت أو القابل للتحديد وتواريخ االستحقاق الث
 األكيدة والقدرة على االحتفاظ بها لحين موعد استحقاقها.

 
 ثبات هذه االستثمارات مبدئياً بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت ذات الصلة العائدة مباشرة إلى االستحواذ.يتم إ

 
 ويعاد قياسها في تاريخ كل تقرير بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

 
 يتم تسجيل انخفاض القيمة الناجم عن التقييم في قائمة الدخل.  

 
 قييد األرباح الناجمة عن التقييم في قائمة الدخل بحد أقصى يعادل اإلنخفاضات التراكمية التي تم إثباتها سابقاً.ويتم ت

 
 كما يتم تسجيل األرباح والخسائر المحققة الناشئة عن إلغاء اإلثبات في قائمة الدخل.

 
 القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 يمة العادلة من خالل قائمة الدخل باإلستثمارات المستحوذ عليها ألغراض المتاجرة على المدى القريب.تتمثل االستثمارات المصنفة بالق
 

 لى قائمة الدخل في وقت اإلستحواذ.يتم إثبات هذه اإلستثمارات مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً أي تكاليف معامالت متعلقة بها عائدة بشكل مباشر إلى اإلستحواذ المحمل ع
 

 قائمة الدخل.في تاريخ كل تقرير، يعاد قياسها بالقيمة العادلة زائداً أي أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة وأي تكاليف انخفاض في القيمة مسجلة في 
 

 كما يتم تسجيل األرباح والخسائر المحققة الناشئة عن إلغاء اإلثبات في قائمة الدخل.
 

 المتاحة للبيع
اؤها بغرض كإستثمارات متاحة للبيع هي تلك التي ال يتم تصنيفها كمقتناة حتى تاريخ االستحقاق أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وتم اقتناإلستثمارات المصنفة 

 جة لتغيرات السوق.اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة من الزمن ولكنها قد تتطلب أن يتم المتاجرة بها خالل فترة أقصر استجابة لضرورة توفر سيولة أو نتي
 

 يتم إثبات هذه االستثمارات مبدئياً بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت ذات الصلة العائدة مباشرة إلى االستحواذ.
 

بة يمكن بها الحصول على ناسفي تاريخ كل تقرير، يعاد تقييم هذه االستثمارات بالقيمة العادلة. وفي حالة لم يتوفر لها سعر سوق مدرج أو لم يكن هناك طريقة أخرى م
 قيمة عادلة موثوقة، فسوف يستمر إحتسابها على أساس التكلفة ناقصاً أي إنخفاض في القيمة.

 
 الملكيةا في احتياطي حقوق يتم تسجيل األرباح والخسائر غير المحققة والناشئة عن إعادة تقييم القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر ويتم اإلحتفاظ بها تراكمي

 منفصل ما لم تنخفض قيمة اإلستثمار.
 

 ً  ضمن الدخل الشامل اآلخر وفي حال إلغاء إثبات االستثمارات التي لم تتعرض لالنخفاض في القيمة، فإن األرباح أو الخسائر غير المحققة المتراكمة والمسجلة سابقا
 يلها إلى قائمة الدخل. ويتم تسجيل األرباح والخسائر المحققة الناشئة عن إلغاء اإلثبات في قائمة الدخل.منفصل يتم تحو الملكيةوالمحتفظ بها في احتياطي حقوق 

 
راكمة والمسجلة سابقاً في حال تعرض االستثمار لالنخفاض في القيمة، فإن تكاليف اإلنخفاض تسجل في قائمة الدخل، كما أن األرباح أو الخسائر غير المحققة المت

 منفصل يتم تحويلها وتسجيلها ضمن قائمة الدخل. الملكيةل الشامل اآلخر والمحتفظ بها في احتياطي حقوق ضمن الدخ
 

 تسجيل األرباح والخسائر المحققة الناشئة عن إلغاء اإلثبات في قائمة الدخل. و يتم
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 إعادة تصنيف اإلستثمارات المتاحة للبيع
قدرة و نية بيع االستثمارات المتاحة للبيع في المستقبل القريب مناسبة. إذا لم يمكن للشركة المتاجرة ببعض االستثمارات لغياب أسواق  تقوم الشركة بتقييم إذا ما كانت

 االستحقاق. تاريخنشطة، يمكن للشركة أن تختار إعادة التصنيف إذا كان لديها القدرة و النية لإلبقاء على االستثمارات للمستقبل القريب المتوقع أو حتى 
 

و النية لإلبقاء على  يسمح بإعادة التصنيف إلى ديون و ذمم مدينة إذا كانت االستثمارات تستكمل تعريف الديون و الذمم المدينة و إذا كان لدى الشركة القدرة
اريخ االستحقاق إذا كان لدى الشركة القدرة و النية لإلبقاء على االستثمارات للمستقبل القريب المتوقع أو حتى تاريخ االستحقاق. يسمح بإعادة التصنيف إلى مقتناة حتى ت

 االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق.
 

ربح أو خسارة محققة  حين يتم إعادة تصنيف استثمار إلى خارج تصنيف متاحة للبيع، تكون التكلفة المطفأة الجديدة هي القيمة العادلة عند إعادة التصنيف و أي
القيمة المطفأة  حقوق يتم إطفاؤها في قائمة الدخل في المدة المتبقية من عمر االستثمار باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. يتم إطفاء أي فروقات بينلالستثمار في ال

 الجديدة و قيمة االستحقاق في المدة المتبقية من عمر االستثمار باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.
 

 ض في القيمة الحقا، يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل من الحقوق إلى قائمة الدخل.إذا تم تسجيل انخفا
 

 أقساط و معيدي التأمين مدينون ق(
 

عند بدء عقد ي التأمين المدينون تدرج األقساط المدينة كإجمالي األقساط المكتتبة المدينة من عقود التأمين بعد خصم مبلغ غير قابل للتحصيل. يتم إثبات األقساط و معيد
ان هناك أحداث أو ظروف تشير إلى التأمين ذي العالقة حيث يتم قياس القيمة العادلة للتعويض المالي المدين. يتم مراجعة القيم المدينة المسجلة النخفاض القيمة و إذا ك

اء إثبات األرصدة المدينة عندما ال تتحكم الشركة في الحقوق التعاقدية أن القيمة المسجلة ال يمكن تحصيلها، يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في قائمة الدخل. يتم إلغ
تخضع الذمم المدينة المذكورة  التي تشمل الرصيد المدين، ويكون هذا عادة عند بيع الرصيد المدين أو تمرير جميع التدفقات المالية المنسوبة لألداة لطرف ثالث مستقل.

 عقود التأمين. – 4للتقارير المالية رقم  لنطاق المعيار الدولي 8اإليضاح في 
 

اإلئتمانية الممنوحة  تعرف الالئحة أسس حساب مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها طبقا لتقادمها من تاريخ اإلصدار لعقود التأمين دون النظر إلى الشروط
 للمؤمن له أو معيد التأمين.

 
 الملموسةالممتلكات و المعدات و الموجودات غير  (ر
 

م رسملة تكاليف أعمال االستبدال تدرج الممتلكات و المعدات بالتكلفة، بإستثناء تكاليف الخدمات اليومية ناقصاً اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض متراكم في القيمة. ويت
ناتجة عن تكبد هذه التكاليف ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشكل يعتمد  أو الترميم الرئيسية عند تكبدها وذلك عندما يكون من المحتمل أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية

 عليه. تسجل جميع تكاليف اإلصالح و الصيانة األخرى في قائمة الدخل حين تكبدها.
 

 يُحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية للموجودات وفقاً للمعدالت التالية:
 

 العمر اإلنتاجي بالسنوات تةموجودات ثاب

 6 تجهيزات عقارات مستأجرة
 5 أثاث مكتبي

 4 معدات مكتبية
 5 مركبات

 4 - 3 معدات تقنية المعلومات
 
 

 العمر اإلنتاجي بالسنوات موجودات غير ملموسة

 5 أنظمة تقنية المعلومات
 

 جية للمراجعة المستمرة وتعّدل عند الضرورة.تخضع القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتا
 

 ويتم إثبات خسائر انخفاض القيمة كمصروف.
 

استخدامه أو استبعاده. كما يتم يتم إلغاء إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمركبات والمعدات بمجرد استبعاده أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من 
 خسارة تنشأ عن إلغاء إثبات هذه الموجودات كدخل أو مصروف.إثبات أي ربح أو 

 
، يتم الموجوداتملموسة و غير ملموسة يتم تطويرها لإلستخدام في المستقبل و ال يتم إهالكها. عندما يبدأ استخدام  موجوداتتشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء 

 صل المناسب و يتم إهالكه كما هو موضح أعاله الحقا من تاريخ بدء اإلستخدام.قيد اإلنشاء إلى تصنيف األ تحويل المبلغ
 

 يحدد الربح أو الخسارة من التخلص بمقارنة المبالغ المحصلة بالمبالغ المسجلة و يتم تقريرها في قائمة الدخل.
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 عقود اإليجار س(
 

 فاع من أساس األصل المؤجر و مطلوبات عقود اإليجار و التي تمثل التزام الشركة بدفعات اإليجار.حق انتفاع و التي تمثل حق االنت الموجوداتتثبت الشركة 
 

ا الشركة و المطلوبات الناشئة عن عقود اإليجار مبدئيا على أساس القيمة الحالية بإستخدام فائدة اإلقتراض المتدرجة، و هي الفائدة التي ستدفعه الموجوداتتقاس 
 المالية الالزمة للحصول على أصل ذو قيمة متقاربة في ظروف اقتصادية مشابهة بأحكام و شروط مماثلة. إلقتراض

 

ك البالغة إثني عشر شهرا أو يوجد اعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل و لبنود عقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة. تكون عقود اإليجار قصيرة األجل هي تل
 أقل.

 

 .م إثبات دفعات عقود اإليجار قصيرة األجل و بنود عقود اإليجار ذات القيمة المنخفضة كمصروف على أساس القسط الثابت في قوائم الدخليت
 

 الشهرة ت(
 

إختبارها سنوياً لتحري االنخفاض في قيمتها ويتم إظهارها بالتكلفة ناقصاً الخسائر يتم إثبات قيمة الشهرة مبدئياً بالتكلفة وال يتم إطفاؤها. إالّ أنه بعد اإلثبات األولي، يتم 
 المتراكمة لالنخفاض في القيمة.

 

كون القيمة ة لها الشهرة. عندما تيتم تحديد انخفاض القيمة من خالل تقييم القيمة القابلة لإلسترداد لكل وحدة مولدة للنقد أو مجموعة من الوحدات المولدة للنقد المخصص
 القابلة لإلسترداد للوحدات المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم إثبات خسائر انخفاض القيمة.

 

 ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة في الفترات الالحقة.
 

 المطالبات ث(
 

 تسوية الخسائر ذات الصلة، ناقصاً قيمة الحطام واإلستردادات األخرى. تتكون المطالبات من المبالغ مستحقة الدفع إلى أصحاب العقود واألطراف األخرى ومصاريف
 

بعد، إلى جانب المخصصات  باإلضافة إلى المبالغ المدفوعة، تتضمن المطالبات مخصصات مقَدرة يتم تحديد مبالغها من تقارير خسائر المطالبات المبلغ عنها ولم تسدد
 شركة السابقة بشأن المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها.المجنبة وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة ال

 

 ب المناسب.يتم إثبات الفرق بين المخصصات في تاريخ التقرير والتسويات أو التعديالت الالحقة على هذه المخصصات في قائمة الدخل كدخل أو مصروف حس
 

 من المتوقع إجماال أن تدفع جميع المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ الخسارة. ال تقوم الشركة بتخفيض مطلوبات قيم المطالبات غير المدفوعة ألنه
 

 بالغ المخصصة.بالرغم من اعتقاد الشركة بأن المخصصات المقدرة كافية، فإن االلتزام النهائي المتعلق بالمطالبات تحت التسوية قد يزيد أو يقل عن الم
 

، تالفة أو حطام، تم شرائها أثناء تسوية مطالبة و قد يكون للشركة الحق في الرجوع ألطراف ثالثة لدفع جزء من أو داتموجوتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع 
 الحطام و اإلحالل عند قياس المطالبات تحت التسوية. كل تكاليف المطالبة. يتم تقدير إستردادات

 

 اختبار كفاية المطلوبات خ(
 

يُستخدم في لتقرير بتقييم ما إذا كان هناك زيادة إجمالية في المطالبات المتوقعة عن األقساط غير المكتسبة صافية من تكاليف االكتتاب المؤجلة. وتقوم الشركة في تاريخ ا
ت المتعلقة بالمخصصات الفنية التأمينية ذات هذا الحساب التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بعد األخذ بعين اإلعتبار العائدات المتوقعة من الموجودا

ً تكاليف االكتتاب المؤجلة(، فإن العجز يتم  إثباته بالكامل فوراً ويتم تكوين الصلة.  وإذا أظهر هذا التقييم عدم كفاية القيمة الدفترية لألقساط غير المكتسبة )ناقصا
 مخصص له.

 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة ذ(
 

 مستحقة الدفع إلى موظفي الشركة عند انتهاء خدماتهم طبقاً ألحكام نظام العمل والعمال السعودي.تُحتسب المكافآت 
 

ايا ذات العالقة ومدة تُحمل تكلفة هذه المكافآت على مدار فترة عمل الموظف ويعاد تقييم المخصصات وتعديلها بشكل مستمر، وذلك على أساس الراتب الحالي والمز
 الخدمة.

 

 هاء العمل، تدفع المستحقات على أساس الراتب النهائي للموظف والمزايا األخرى الممنوحة له ومدة خدمته.وعند انت
 

 سنوات، وذلك بناء على تقدير الشركة. 10يمكن الموافقة على دفعات مرحلية للموظفين الذين فاقت مدة خدمتهم في الشركة 
 

 .  19معيار المحاسبة الدولي رقم قامت الشركة بحساب التزام نهاية الخدمة وفقاً ل
 

زم إدخال تعديل على القوائم ال يوجد فرق جوهري بين هذا المبلغ وااللتزام المحسوب بموجب أحكام نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية، وبالتالي ال يل
 المالية.

 

 توزيع األرباح ظ(
 

 لفترة التي يتم فيها اعتماد توزيع األرباح من قبل مساهمي الشركة.تُثبت األرباح الموزعة ضمن المطلوبات في ا
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 النقد وما في حكمه  -5
 

 مما يلي:يتكون النقد وما في حكمه 
  

 2020 2019 
   

   عمليات التأمين
   

 56,164 73,386 البنوك ونقد في الصندوق أرصدة لدى
 160,445 285,117 أشهر من تاريخ االستحواذ 3ودائع تستحق خالل 

 216,609 358,503 المجموع
   

 
 

   عمليات المساهمين
   

 5,199 5,933 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
 181,568 153,309 أشهر من تاريخ االستحواذ 3ودائع تستحق خالل 

 186,767 159,242 المجموع
   

 
 

   األرصدة المجمعة
   

 61,363 79,319 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
 342,013 438,426 أشهر من تاريخ االستحواذ 3حق خالل ودائع تست

 403,376 745517, المجموع
   

 

 آند ستاندرد التصنيف ةمنهجي تودع جميع األرصدة والودائع البنكية في البنوك المحلية ذات التصنيف االئتماني السليم المعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي بموجب
 (.%2.80: 2019) 2020ديسمبر  31سنويا في  %1.03مودي. تحصل عمولة على الودائع بعدل  و بورز

 
 
 الودائع قصيرة األجل ذات الدخل الثابت  -6

 
 شهر، من اآلتي: 12شهور و قبل  3األجل ذات الدخل الثابت من الودائع، التي تستحق بعد  تتكون الودائع قصيرة

  

 2020 2019 
   

 40,000 0 عمليات التأمين
 0 0 عمليات المساهمين

 40,000 0 المجموع
   

 

 السعودي. البنك المركزيتودع جميع األرصدة و الودائع في بنوك محلية تخضع لرقابة 
 
 

 الوديعة النظامية -7
 

السعودي  لاير سعودي( في حساب وديعة لدى البنك 30,000: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 30,000تحتفظ الشركة بوديعة قيمتها أمين، نظام التلالئحة  إمتثاالً 
 ال يمكن سحب هذه الوديعة دون موافقة ساما، كما أن الشركة ال تحصل على أي عموالت من هذه الوديعة. ساب. –البريطاني 

 
" دخل مستحق من وديعة نظامية( وقد تم اإلفصاح عنها بوصفها "2.722: 2019ديسمبر  31) 3.002 2020ديسمبر  31ديعة في تبلغ الفائدة المستحقة على الو

 ".السعودي المركزي البنك إيرادات عموالت مستحقة الدفع إلىوالعمولة المناظرة الواردة في االلتزامات بوصفها "
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 بالصافي -أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين   -8
 

 تتكون الذمم المدينة من المبالغ المستحقة من الجهات التالية:
 

 2019 2020 ذات عالقة ليستأطراف 
   

 40,752 27,939 حاملو وثائق التأمين
 50,028 43,173 وسطاء ووكالء

 12,095 5,886 ذمم مدينة من معيدي التأمين

 102,875 76,998 إجمالي –التأمين  أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي
 (5,620) (6,860) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 97,255 70,138 بالصافي -أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 
   

 

   أطراف ذات العالقة
   

 8,970 0228, حاملو وثائق التأمين
 (1,500) (1,500) مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

 7,470 6,522 بالصافي -مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
   

 
   الحركة في المخصص المجمع

   

 8,1001  7,120 الرصيد في بداية السنة
 (10,980) 1,240 مجنب / )معكوس(

 7,120 8,360 السنةالرصيد في نهاية 
   

 
 

 تقادم الذمم المدينة:
 

غير مستحق أو  2020
 مخفض القيمة

 المجموع ض القيمةمستحق و مخف مستحق و لكن غير مخفض القيمة

 يوم 365أكثر من  يوم 365 - 181 يوم 180 - 91 يوم 90 - 31 يوم 30 - 0

        ذات عالقة ليستأطراف 
 27,939 1,649 1,985 2,193 9,177 3,359 9,576 حاملو وثائق التأمين

 43,173 464 1,164 805 1,032 3,935 35,773 وسطاء ووكالء
 5,886 1,572 1,810 881 26 1,597 0 معيدو التأمين

 76,998 ,6853 4,959 3,879 10,235 8,891 45,349 المجموع

        

 8,022 13 552 1,099 448 339 5,571 أطراف ذات العالقة
        

 
 

2019     

        ذات عالقة ليستأطراف 
 40,752 1,664 2,972 1,773 5,532 7,845 20,966 حاملو وثائق التأمين

 50,028 (170) 179 682 4,639 5,813 38,885 وسطاء ووكالء
 12,095 205 (388) 3,978 348 7,952 0 معيدو التأمين

 102,875 1,699 2,763 6,433 10,519 21,610 59,851 المجموع

        

 8,970 2 (10) 1,239 1,660 382 5,697 أطراف ذات العالقة
        

 
 
 

ط إئتمانياة إلاى إجاراءات تتعامل الشركة في عقود التأمين و إعادة التأمين مع أطاراف ذوي جادارة إئتمانياة موثوقاة.  يخضاع جمياع العماالء الراغباون فاي التعامال بشارو
ديسامبر  31) %57 :2020  ديسامبر 31معدومة.  يشكل أكبر خمس ذمم مدينة في  التحقق اإلئتمانية.  يتم مراقبة جميع الذمم المدينة بشكل مستمر لحد التعرض لديون

2019 :64%.) 
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 التكاليف المؤجلة -9
مصاريف فائض  

 الخسارة
 تكاليف
 االكتتاب

مصاريف شركة 
تسوية المطالبات 

 التأمينية

 ضريبة 
 االستقطاع

رسوم الجهات 
 الرقابية

      دائنة
      

 1,470 12,227 148 3,960 0 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
 5,750 6,516 7,786 21,431 1,991 المجنب
 (5,459) (9,886) (7,390) (21,348) (1,991) المدفوع

 1,761 8,857 544 4,043 0 2019بر ديسم 31الرصيد كما في 

      

 1,761 8,857 544 4,043 0 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 5,165 9,145 6,529 13,958 2,794 المجنب
 (3,982) (8,441) (7,063) (14,325) (2,794) المدفوع

 2,944 9,561 10 3,676 0 2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 
      

 
       المؤجل

      

 2,829 1,584 2,476 7,307 0 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
 5,750 6,516 7,786 21,431 1,991 المجنب

 (6,588) (6,334) (7,768) (20,837) (1,991) دتكبالم

 1,991 1,766 2,494 7,901 0 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
      

 1,991 1,766 2,494 7,901 0 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 
 5,165 9,145 6,529 13,958 2,794 المجنب

 (5,392) (7,418) (7,181) (14,827) (2,794) دتكبالم

 1,764 3,493 1,842 7,032 0 2020 ديسمبر 31الرصيد كما في 
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 االستثمارات -10

 
 :  ال شيء(.  2019ديسمبر  31) 2020 مبريسد 31ال توجد استثمارات لعمليات التأمين في 

 

 جميع االستثمارات المبينة أدناه هي لعمليات المساهمين.
 
 

 2019 2020  تصنيف أرصدة االستثمارات
    

 234,134 246,555  متاحة للبيع

 234,134 246,555  مجموع االستثمارات
    

 
 2019 2020  الحركة في اإلستثمارات

    

 196,625 229,148  استثمارات بالتكلفة
 2,276 ,9864  غير محققة متراكمةأرباح 

 198,901 234,134  مجموع الرصيد في البداية

    
 111,354 115,000  مشتريات بالتكلفة
 (78,831) (95,167)  استبعادات بالتكلفة

 32,523 19,833  صافي التغير بالتكلفة

    
 10,632 358  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

 (7,922) (7,770)  صافي المبالغ المحققة والمحولة لقائمة الدخل

 2,710 (7,412)  في القيمة العادلة لالستثمارات غير المحققةالتغير في األرباح صافي 

 
 

   

 229,148 248,981  استثمارات بالتكلفة
 4,986 (2,426)  أرباح / )خسائر( غير محققة متراكمة

 234,134 246,555  جموع الرصيد في النهايةم
    

 
أرباح / )خسائر( محققة ومحولة 

 لقائمة الدخل
   

2020 2019 
      

 86,753 102,937    عوائد من استثمارات مبيعة
 (78,831) (95,167)    تكاليف استثمارات مبيعة

 7,922 7,770    محققةرباح أ
      

 
 

 07بالكامل في ها تم استرداد ،عالقة أو يمارس عليها نفوذاً فعاالً  لاير سعودي في صكوك صادرة عن منشآة خاضعة لسيطرة طرف ذي 3,000بقيمة  اإلستثمارتم 
 (.25: 2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة) 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةعائدا  هذا االستثمارعن تج لم ين.  2019مارس 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية -11
 

 تحديد القيمة العادلة
اركين في السوق ذوي دراية ولديهم الرغبة في ذلك في تمثل القيمة العادلة السعر الذي سوف يتم استالمه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين مش

 تاريخ القياس.
 

حجم عملياتها بشكل جوهري يُستمد تعريف القيمة العادلة من فرضية أن المنشأة قادرة على االستمرار كمنشأة عاملة بدون وجود أي نية أو ضرورة لتصفيتها أو تقليص 
 بة ومن فرضية أن المعاملة يتم تنفيذها إما:أو إتمام معامالتها بناًء على شروط غير مرغو

 في سوق أساسية متاحة للموجودات أو المطلوبات. -
 في أفضل األسواق األخرى المتاحة للموجودات أو المطلوبات في حال عدم وجود سوق أساسية. -
 

دلة للبنود التي تتضمن عمولة بناء على التدفقات المالية المخفضة يإستخدام سعر تقاس القيمة العادلة لألدوات المالية على سعر السوق المدرج المتاح.  تقدر القيمة العا
 عمولة يتماشى مع أدوات ذات شروط و مخاطر مماثلة.

 
يتم إستخدام عدة تقنيات يد ذلك و إذا لم يتواجد سوق نشط لألدوات المالية تقاس القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألدوات مالية شبيهة، و إذا لم يستطع تحد

 كام لتقدير القيم.أخرى للتقييم. يتم استخدام افتراضات مبنية على بيانات قابلة للمالحظة في السوق حين توافرها و إذا لم تتواجد يتم اإلعتماد على األح
 

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

 
 أسعار متداولة في أسواق مالية نشطة ألدوات مشابهة أو مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس. : 1المستوى 
تها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في أسعار متداولة في أسواق مالية نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو طرق تقييم أخرى يتم تحديد كافة مدخال : 2المستوى 

 السوق.
 طرق تقييم ال تستند أي من مدخالتها الهامة على بيانات قابلة للمالحظة في السوق. : 3المستوى 

 
 ئم المالية.إن القيم العادلة لألدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي ال تختلف بشكل كبير عن قيمها الدفترية المدرجة في القوا

 
 القيم الدفترية و القيمة العادلة

العادلة بالنسبة لألدوات المالية يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة 
ت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تمثل تقريباً المقاسة بالقيمة العادلة.  وال يشتمل الجدول على معلوما

 معقوالً للقيمة العادلة.
 

 ال شيء(.    :2019ديسمبر  31) 2020مبر ديس 31ال توجد أدوات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة لعمليات التأمين في 
 

 تمثل االستثمارات المتاحة للبيع األدوات المالية الوحيدة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة لعمليات المساهمين.
 

 القيمة الدفترية 3المستوى  2المستوى  1المستوى  االستثمارات المتاحة للبيع
     

 114,868 0 114,868 0 صناديق االستثمار
 117,346 0 117,346 0 صكوك

 14,341 1,923 0 12,418 أسهم

 246,555 1,923 232,214 12,418 2020 مبرديس 31المجموع في 
     

 
 

 115,525 0 115,525 0 صناديق االستثمار
 104,179 0 104,179 0 صكوك

 14,430 1,923 0 12,507 أسهم

 234,134 1,923 219,704 12,507 2019 مبرديس 31المجموع في 
     

 

 :  ال شيء(. 2019ديسمبر  31)السنة المنتهية في  2020المنتهية في  السنةبين المستويات خالل  أو إعادة تصنيف لم يكن هناك أي تحويالت
 

 قياس القيم العادلة
 على أساس األسعار المتداولة في السوق. 1رجة ضمن المستوى يتم تقييم صناديق االستثمار المد 
  على أساس أسعار الوسطاء. 2يتم تحديد القيم العادلة للصكوك المدرجة ضمن المستوى 
  دمات التأمين على حصة الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين )"نجم"(، وهي شركة تقدم خ 3يمثل االستثمار في األسهم غير المتداولة والمدرجة ضمن المستوى

لقيمة الدفترية في الوقت المركبات في المملكة العربية السعودية.  نجم مملوكة ملكية مشتركة بين شركات التأمين التي تمارس نشاط التأمين على المركبات. تظهر ا
 رورة لتكوين مخصص النخفاض القيمة.الراهن بالتكلفة التاريخية. يتم فحص وتحليل القوائم المالية السنوية لتقييم ما إذا كان هناك ض

 
 .10  االستثمارات المتاحة للبيع والمقتناة بالقيمة العادلة في اإليضاح رقم تحاليلتظهر 

 



 

 سعودية مساهمة شركة التعاوني أمينللت العربي الدرع شركة
 

  المالية القوائمإيضاحات حول 

 السعودية الريـاالت بآالف المبالغ جميع 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 
 

32 
 

 الممتلكات والمعدات، بالصافي  -12
 

        

 

تجهيزات 

عقارات 

 مستأجرة

 مركبات معدات مكتبية أثاث مكتبي
معدات تقنية 

 المعلومات

أعمال 

رأسمالية قيد 

 اإلنشاء

 المجموع

        التكلفة

 18,442 442 7,614 235 3,353 1,504 5,294 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 79 61 18 0 0 0 0 إضافات

 77 77 0 0 0 0 0 تحويل 

 18,598 580 7,632 235 3,353 1,504 5,294  2019ديسمبر  31كما في الرصيد 

        
 18,598 580 7,632 235 3,353 1,504 5,294 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 1,450 0 1,358 0 77 15 0 إضافات

 0 (442) 442 0 0 0 0 تحويل 

 (66) 0 (4) (62) 0 0 0 استبعادات

 19,982 138 9,428 173 3,430 1,519 5,294 2020 ديسمبر 31 في الرصيد كما 
        

 
 

        

        االستهالك

 13,847 0 6,021 180 2,905 1,138 3,603 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 1,244 0 625 23 86 138 372 إضافات

 15,091 0 6,646 203 2,991 1,276 3,975 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

        
 15,091 0 6,646 203 2,991 1,276 3,975 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 1,907 0 1,039 24 198 112 534 إضافات

 (65) 0 (3) (62) 0 0 0 استبعادات

 16,933 0 7,682 165 3,189 1,388 4,509 2020 ديسمبر 31  الرصيد كما في

        
        

 3,507 580 986 32 362 228 1,319 2019ديسمبر  31 فترية فيصافي القيمة الد

 3,049 138 1,746 8 241 131 785 2020  ديسمبر  31 صافي القيمة الدفترية في 
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 بالصافي -الموجودات غير الملموسة  -13
 

        

 
أنظمة تقنية 

 المعلومات

أعمال رأسمالية 

 قيد اإلنشاء
   

 
 المجموع

        التكلفة

 18,935     5,815 13,120 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 1,728     1,294 434 إضافات

 (77)     0  (77)   تحويل 

 20,586     7,109 13,477  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

        
 20,586     7,109 13,477 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 4,253     935 3,318 إضافات

 0     (7,838) 7,838   تحويل 

 24,839     206 24,633 2020ديسمبر  31 الرصيد كما في
        

 

 
        

        االستهالك

 11,378     0 11,378 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 

 757     0 757 إضافات

 12,135     0 12,135  2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

        
 12,135     0 12,135 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 2,701     0 2,701 إضافات

 14,836     0 14,836 2020ديسمبر  31 الرصيد كما في 

        
        

 8,451     7,109 1,342  2019ديسمبر  31صافي القيمة الدفترية في 

 10,003     206 9,797 2020ديسمبر  31 صافي القيمة الدفترية في
        

 
 

 ECشراء المحفظة التأمينية واألعمال المتعلقة بها والموجودات والمطلوبات لشركة الدرع العربي للتأمين  -14

 
بمقابل شراء تمت الموافقة  2009يناير  1إعتباراً من تاريخ  ECتم اإلستحواذ على المحفظة التأمينية واألعمال المتعلقة بها والخاصة بشركة الدرع العربي للتأمين 

 .49,100نجم عنها قيمة شهرة مقدارها  البنك المركزي السعوديعليه من قبل 
 

ً للقوائم المالية المراجعة لشركة الدرع  20,826بقيمة دفترية قدرها  ECفة الموجودات والمطلوبات لشركة الدرع العربي للتأمين وتم اإلستحواذ أيضاً على كا وفقا
 .2008ديسمبر  31كما في  ECالعربي للتأمين 

 
 .69,926ودات المستحوذ عليها عن قيمة الشهرة وصافي الموج ECيبلغ إجمالي المبلغ المستحق لشركة الدرع العربي للتأمين 

 
. هذا بدوره أدى إلى إنخفاض المبلغ 46,794لتصبح  2,306، تم تخفيض قيمة الشهرة بمبلغ مقداره 2015ديسمبر  31وفقاً لمعايير متعلقة بأرباح الشركة حتى تاريخ 

 ، حيث تم دفعه بالكامل وال يوجد أي مبالغ أخرى مستحقة.67,619إلى  69,926من  ECاإلجمالي المستحق لشركة الدرع العربي للتأمين 
 

إلى تطبيق نهج القيم العادلة مخصوما منها تكاليف البيع لتحديد القيم المعقولة، بناء على التقييم، ال تعد الشهرة وخلصت سنوًيا أجرت الشركة تقييم النخفاض القيمة 
 منخفضة القيمة.
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 ئنةذمم دا -15
 2020 2019 

   

 4,043 ,6763 تكاليف اكتتاب مستحقة الدفع
 544 10 شركة تسوية المطالبات التأمينية مستحقة الدفع

 20,919 37,868 ذمم دائنة أخرى

 25,506 41,554 المجموع
   

 
 

 أرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع -16
  2020 2019 

   

 15,108 18,826 عقود أخرى

 15,108 18,826 المجموع
   

 
 

 بةتحليل األقساط المكتتبة واألقساط المكتس -17
 

 2019 2020    األقساط المكتتبة
      

 543,717 552,708    ألقساط المكتتبةإجمالي ا
 (183,752) (212,921)    األقساط المسندة المكتتبة

 359,965 339,787    الصافي
      

 (1,991) (,7942)    مصاريف فائض الخسارة المتكبدة
 357,974 336,993    صافي األقساط المكتتبة

      

 
 
 

 2019 2020    األقساط المكتسبة
      

 597,380 529,634    إجمالي األقساط المكتسبة
 (180,701) (177,829)    األقساط المسندة المكتسبة

 416,679 351,805    الصافي
      

 (1,991) (2,794)    مصاريف فائض الخسارة المتكبدة
 414,688 349,011    صافي األقساط المكتسبة

      

 
 

 الحركة في األقساط غير المكتسبة -18
 

    

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 2020
    

 130,939 (36,440) 167,379 سنةالرصيد في بداية ال
 336,993 (215,715) 552,708 سنةأقساط مكتتبة خالل ال
 (349,011) 180,623 (529,634) لسنةأقساط مكتسبة خالل ا

 118,921 (71,532) 190,453 سنةالرصيد في نهاية ال

 (12,018) (35,092) 23,074 التغيّر في األقساط غير المكتسبة
    

 
 
 

 الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 2019
    

 187,653 (33,389) 221,042 الرصيد في بداية السنة
 357,974 (185,743) 543,717 لسنةأقساط مكتتبة خالل ا

 (414,688) 182,692 (597,380) سنةأقساط مكتسبة خالل ال

 130,939 (36,440) 167,379 سنةالرصيد في نهاية ال

 (56,714) (3,051) (53,663) األقساط غير المكتسبة التغيّر في
    



 

 سعودية مساهمة شركة التعاوني أمينللت العربي الدرع شركة
 

  المالية القوائمإيضاحات حول 

 السعودية الريـاالت بآالف المبالغ جميع 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 
 

35 
 

 تحليل عموالت إعادة التأمين المكتتبة والمكتسبة -19
 

 2019 2020    عموالت مكتتبة
      

 36,527 37,013    عموالت اعتيادية مكتتبة
 2,013 1,952    عموالت أرباح مكتتبة

 38,540 38,965    مجموع العموالت المكتتبة
      

 

 2019 2020    عموالت مكتسبة
      

 36,021 30,218    عموالت اعتيادية مكتسبة
 2,013 1,952    عموالت أرباح مكتسبة

 38,034 32,170    مجموع العموالت المكتسبة
      

 
 

 ت إعادة تأمين غير مكتسبةالحركة في عموال -20
    

    

اعتياديةعموالت  2020  مجموع العموالت عموالت أرباح 
    

 7,353 0 7,353 سنةالرصيد في بداية ال
 38,965 1,952 37,013 سنةل العموالت مكتتبة خال

 (32,170) (1,952) (30,218) سنةعموالت مكتسبة خالل ال

 14,148 0 14,148 سنةالرصيد في نهاية ال

 6,795 0 6,795 غير المكتسبة التغيّر في العموالت
    

 
 مجموع العموالت عموالت أرباح عموالت اعتيادية 2019

    

 6,847 0 6,847 الرصيد في بداية السنة
 38,540 2,013 36,527 سنةعموالت مكتتبة خالل ال

 (38,034) (2,013) (36,021) سنةعموالت مكتسبة خالل ال

 7,353 0 7,353 سنةالرصيد في نهاية ال

 506 0 506 التغيّر في العموالت غير المكتسبة
    

 
 
 

 

 الفنية صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات -21
 

  

  2020 2019 
    

 141,054 126,934  إجمالي مطالبات تحت التسوية

 141,054 126,934  المجموع الفرعي

 5178,32 170,884  إجمالي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها
 2,000 15,500  احتياطي عجز األقساط
 9,000 13,000  احتياطيات فنية أخرى

 330,379 326,318  الفنية إجمالي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات

 (89,304) (96,840)  مطالبات تحت التسويةناقصاً حصة معيدي التأمين من إجمالي ال
 (73,250) (54,631)  ناقصاً حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 167,825 174,847  بالصافي –المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية 
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 الحركة في المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية -22
 

 الصافي معيدو التأمين اإلجمالي 2020
    

 51,750 (89,304) 141,054 مطالبات تحت التسوية
 105,075 (73,250) 178,325 احتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 2,000 0 2,000 احتياطي عجز األقساط
 9,000 0 9,000 احتياطيات فنية أخرى

 ,825167 (162,554) ,379330 المجموع في بداية السنة
    

 226,599 (66,851) 293,450 مطالبات مجنّبة
 11,178 18,619 (7,441) احتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها مجنبة

 13,500 0 13,500 احتياطي عجز األقساط مجنب
 ,0004 0 4,000 احتياطيات فنية أخرى مجنب

 255,277 (48,232) 303,509 سنةمجموع المجنّب خالل ال
    

 (248,255) 59,315 (307,570) سنةالمطالبات المدفوعة خالل ال
    

 30,094 (96,840) 126,934 مطالبات تحت التسوية
 ,253116 (54,631) 170,884 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها احتياطي

 15,500 0 15,500 احتياطي عجز األقساط
 13,000 0 13,000 احتياطيات فنية أخرى

 174,847 (151,471) 326,318 سنةالمجموع في نهاية ال

    

 (21,656) (7,536) (14,120) التغير في المطالبات تحت التسوية
 11,178 18,619 (7,441) التغير في احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 13,500 0 13,500 التغير في احتياطي عجز األقساط
 4,000 0 4,000 طيات الفنية األخرىالتغير في االحتيا

    

 

 
    

 الصافي  معيدو التأمين اإلجمالي 2019
    

 102,178 (71,391) 173,569 مطالبات تحت التسوية
 112,532 (81,748) 0194,28 احتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 4,900 0 4,900 احتياطي عجز األقساط
 9,925 0 9,925 احتياطيات فنية أخرى

 229,535 (153,139) 382,674 المجموع في بداية السنة
    

 391,046 (78,611) 469,657 مطالبات مجنّبة
 (7,457) 8,498 (15,955) احتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها مجنبة

 (2,900) 0 (2,900) احتياطي عجز األقساط مجنب
 (925) 0 (925) احتياطيات فنية أخرى مجنب

 379,764 (70,113) 449,877 سنةمجموع المجنّب خالل ال
    

 (441,474) 60,698 (502,172) لسنةالمطالبات المدفوعة خالل ا
    

 51,750 (89,304) 141,054 مطالبات تحت التسوية
 105,075 (73,250) 178,325 احتياطي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 2,000 0 2,000 احتياطي عجز األقساط
 9,000 0 9,000 احتياطيات فنية أخرى

 167,825 (162,554) 330,379 سنةالمجموع في نهاية ال

    
 (50,428) (17,913) (32,515) التغير في المطالبات تحت التسوية

 (7,457) 8,498 (15,955) وغير المبلغ عنها التغير في احتياطي المطالبات المتكبدة
 (2,900) 0 (2,900) التغير في احتياطي عجز األقساط

 (925) 0 (925) التغير في االحتياطيات الفنية األخرى
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 تطور المطالبات -23
 

 تسعى الشركة للحفاظ على احتياطات كافية لمقابلة عقود التأمين كي تحميها من التطورات السلبية المستقبلية.
 

طالبات المبلغة حتى كل سنة تقرير الحقة. يتم عرض المطالبات المتراكمة المدفوعة مقابل تظهر الجداول و التحاليل المثلثة أدناه، بسنة الحادث، التطور التراكمي للم
ر المبلغ عنها كي يكتمل تقييم المطالبات المبلغة و يتم خصم األول من الثاني كي يعرض احتياطي المطالبات المبلغة تحت التسوية.  يتم إضافة المطالبات المتكبدة و غي

 .2019ديسمبر  31متراكمة النهائي التي تكبدت حتى تاريخ التقرير سواءا كانت مبلغة أم ال. يتم عرض جداول المقارنة بتاريخ احتياطي المطالبات ال
 

 لى نحو مناسبالنهائية ع تظهر تقنيات التقييم الربع سنوية كفاية احتياطيات المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها و قدرة الشركة على توقع مطلوبات المطالبات

 

        المطالبات إجمالي تطور جدول 

 سنة الحادث
2015   

 و ما قبلها
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016

        

2020        
        

        التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات
        

  256,313 410,537 337,050 345,326 275,158 2,339,733 سنة المعالجة في نهاية 
    449,867 396,610 373,654 316,901 2,401,753 بعد سنة واحدة 

      395,357 374,951 321,112 2,397,411 تين بعد سن
        374,280 320,322 2,401,256 الثة سنوات بعد ث

          319,872 2,400,309 بعد أربعة سنوات 
       2,400,491 بعد خمسة سنوات 

        

 4,196,180 256,313 449,867 395,357 374,280 319,872 2,400,491 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة
 (4,069,246) (219,556) (424,665) (371,702) (359,297) (312,735) (2,381,291) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخة 

        

 126,934 36,757 25,202 23,655 14,983 7,137 19,200 المطالبات المدرجة في قائمة المركز المالي 
 170,884 104,748 5,829 8,344 29,221 13,322 9,420 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 15,500       احتياطي عجز األقساط
 13,000       احتياطيات فنية أخرى

        

 326,318       المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات

 
 

 سنة الحادث
2014   

 و ما قبلها
 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015

        

2019        
        

        ئية التقديرية للمطالباتالتكلفة النها
        

  410,537 337,050 345,326 275,158 320,274 2,245,419 في نهاية سنة المعالجة 
    396,610 373,654 316,901 375,129 2,019,459 بعد سنة واحدة 

      374,951 321,112 375,300 2,026,624 بعد سنتين 
        320,322 376,079 2,022,111 بعد ثالثة سنوات 
          377,470 2,025,177 بعد أربعة سنوات 
       2,022,839 بعد خمسة سنوات 

        

 3,902,729 410,537 396,610 374,951 320,322 377,470 2,022,839 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة
 (3,761,675) (342,692) (370,431) (357,802) (311,418) (371,413) (2,007,919) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخة 

        

 141,054 67,845 26,179 17,149 8,904 6,057 14,920 المطالبات المدرجة في قائمة المركز المالي 
 178,325 43,169 59,534 41,496 27,414 3,987 2,725 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 2,000       قساطاحتياطي عجز األ
 9,000       احتياطيات فنية أخرى

        

 330,379       المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
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         المطالبات صافيجدول تطور 

 سنة الحادث
2015   

 و ما قبلها
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016

        

2020        
        

        التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات
        

  187,818 334,481 253,177 229,420 188,154 1,026,196 في نهاية سنة المعالجة 
   372,820 309,369 247,866 220,320 1,061,304 بعد سنة واحدة 

    308,957 248,941 222,813 1,060,702 بعد سنتين 
     248,760 223,500 1,064,373 بعد ثالثة سنوات 
      223,731 1,062,984 بعد أربعة سنوات 

       1,063,790 نوات بعد خمسة س
        

 2,405,876 187,818 372,820 308,957 248,760 223,731 1,063,790 التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة
 (2,375,782) (177,068) (368,101) (306,064) (245,552) (220,756) (1,058,241) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخة 

        

 30,094 10,750 4,719 2,893 3,208 2,975 5,549 مدرجة في قائمة المركز المالي المطالبات ال
 116,253 82,074 2,485 4,002 15,572 7,099 5,021 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 15,500       احتياطي عجز األقساط
 13,000       احتياطيات فنية أخرى

        

 174,847       واالحتياطيات المطالبات تحت التسوية

 
 

 سنة الحادث
2014   

 و ما قبلها
 المجموع 2019 2018 2017 2016 2015

        

2019        
        

        التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات
        

  334,481 253,177 229,420 188,154 187,998 813,707 في نهاية سنة المعالجة 
   309,369 247,866 220,320 218,194 838,198 سنة واحدة بعد 

    248,941 222,813 219,110 843,110 بعد سنتين 
     223,500 219,869 841,592 بعد ثالثة سنوات 
      220,598 844,504 بعد أربعة سنوات 
       842,386 بعد خمسة سنوات 

        

 2,179,275 334,481 309,369 248,941 223,500 220,598 842,386 اكمةالتقدير الحالي للمطالبات المتر
 (2,127,525) (299,721) (305,393) (245,184) (220,097) (219,121) (838,009) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخة 

        

 51,750 34,760 3,976 3,757 3,403 1,477 4,377 المطالبات المدرجة في قائمة المركز المالي 
 105,075 33,940 32,229 20,662 13,930 2,604 1,710 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 2,000       احتياطي عجز األقساط
 9,000       احتياطيات فنية أخرى

        

 167,825       المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
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 الدخل وضريبة الزكاة مخصص -24
 

ً  الدخل وضريبة للزكاة مخصص تم إحتساب ً  بها المعمول لألنظمة وفقا  .   السعودية العربية المملكة في حاليا
 

 وفقا أخرى بنود و المخصصات االستهالك، لتعديالت نتيجة أساسية بصورة المعدلة للضريبة الخاضعة والنتائج اليةالم النتائج بين الدائمة و المؤقتة الفروق نشأت
 .لها مخصص وضع يتم لم لذلك و جوهرية قيمة االختالفات هذه عن الناشئة المؤجلة الضريبة تشكل ال. الدخل ضريبة ألنظمة

 
 تخضع. المعدل الربح صافي من المتعلقة للحصة المساوي األدنى الحد لمبدأ تخضع والتي السعوديين المساهمين وقحق من المعدلة الحصة أساس على الزكاة تُحسب
 .المعدل الربح صافي من المتعلقة الحصة أساس على المحسوبة الدخل لضريبة األجانب المساهمين حصة

 
 2020 2019 

   الخاضعة للزكاة و ضريبة الدخلالنسب 

 ٪92 ٪94 نسبة المساهمين الخاضعين للزكاة
 ٪8 ٪6 نسبة المساهمين الخاضعين لضريبة الدخل

 
 

    التغير في حساب الزكاة

 26,511 31,059  في بداية السنةالرصيد 
 ,5139 11,321  المجنب

 (4,965) (5,897)  دفوعالم

 31,059 36,483  في نهاية السنةالرصيد 
    

 
 

    دخلالتغير في حساب ضريبة ال

 1,969 952  في بداية السنةالرصيد 
 164 624  المجنب
 (1,181) 176  المدفوع

 952 ,7521  في نهاية السنةالرصيد 
    

 
 

 والضريبية الزكوية الربوطات وضع
 

 31 حتى و 2009 ديسمبر 31 في المنتهية المالية السنوات عن و 2008 ديسمبر 31 حتى و التأسيس بداية منذ الفترة عن والضريبية الزكوية إقراراتها الشركة قدمت
 . 2019 ديسمبر

 
وتم اإلنتهاء منها مع الهيئة العامة للزكاة والدخل وتم دفع إلتزامات الزكاة وضريبة  2014ديسمبر  31التي تغطي الفترات إلى تمت التسوية على اإلقرارات المقدمة  

 للسنوات المتبقية.  والضريبية الزكوية لربوطاتل لنهائيةا ر التسويةإنتظا في الدخل الناتجة عنها بالكامل.
 
 

 رأس المال -25
 

 30,000,000لاير سعودي( مقسم إلى   300,000: 2019ديسمبر  31لاير سعودي )  300,000يبلغ رأس مال الشركة المّصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
 رياالت سعودية لكل سهم. 10سهم( بقيمة إسمية قدرها  30,000,000: 2019ديسمبر  31سهم )

 

عن طريق منح حصة واحدة لكل ثالثة  لاير سعودي 400.000إلى لاير سعودي  300.000رح مجلس اإلدارة زيادة رأس مال الشركة من ، اقت2021يناير  12في 
وطة بموافقة وهذه الزيادة مشر واالحتياطي القانوني. المحتجزةسهم عن طريق رسملة جزئية لألرباح  40.000.000إلى  30,000,000أسهم لزيادة عدد األسهم من 

 .2021الجمعية العامة المقرر عقدها في عام بالسلطات الرسمية وحملة األسهم 
 
 

 ياالحتياطي النظام -26
 

سنة ة كل ٪ من صافي أرباح المساهمين )كما هو معرف أدناه( إلى اإلحتياطي النظامي في نهاي20إمتثاالً لنظام التأمين التعاوني و الالئحة والنظام، يتم تحويل ما نسبته 
 . ٪ من رأس المال المدفوع100مالية حتى يصل رصيده إلى 

 
 ة.عند إحتساب االحتياطي النظامي، يدرج صافي أرباح المساهمين بعد مخصص رسوم الزكاة و ضريبة الدخل وبدون أرباح اإلستثمارات غير المحقق

 
 سهم مجانية.االحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع و لكن يمكن تحويله إلى مساهمة في رأس المال لتمويل إصدار أ
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 العائد للسهم الواحد -27
 

 سط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل السنة.يتم حساب العائد للسهم الواحد بقسمة صافي الربح )كما هو معرف أدناه( على المتو
 

 ققة.عند إحتساب العائد للسهم الواحد، يدرج صافي أرباح المساهمين بعد مخصص رسوم الزكاة و ضريبة الدخل وبدون أرباح اإلستثمارات غير المح
 

 هو نفسه. نظراً لعدم وجود أي تأثيرات مخفضة، فإن العائد األساسي والعائد المخفض للسهم الواحد
 

   
 توزيع فائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق -28

 2020 2019 
   

 2,697 2,697 في بداية السنة  الرصيد
 0 3,138 الفائض المكتسب خالل السنة
 0 (1,265) الفائض المدفوع خالل السنة

 2,697 4,570 نهاية السنةالرصيد في 
   

 
 

 إدارة رأس المال -29
 

ستفادة القصوى من هيكل وموارد رأس المال وضمان الحفاظ على معدالت رأسمالية سليمة من أجل دعم أعمال تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في اال
 الشركة وتحقيق العوائد القصوى للمساهمين و حاملي الوثائق.

 
عجز بين مستويات رأس المال المسجلة والمطلوبة يتضمن منهج الشركة في إدارة رأس المال إدارة الموجودات والمطلوبات والمخاطر بطريقة متناسقة وتقييم حاالت ال

 بصفة منتظمة واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتأثير على مركز رأس المال بالشركة في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية وخصائص المخاطر.
 

ى هيكل رأس المال أو تعديله، فقد تقوم الشركة بتعديل مبالغ توزيعات والمصدر الرئيسي لرأس المال الذي تستخدمه الشركة هو أموال المساهمين.  من أجل الحفاظ عل
 األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.

 
د ألصحاب صى من العوائتدير إدارة الشركة رأس المال لضمان استمراريتها و التزامها بمتطلبات الجهات الرقابية لرأس المال في أسواق العمل و تحقيق الحد األق

 لقيمة العادلة لالستثمارات.المصلحة. يتكون رأس مال الشركة من حقوق تابعة للمساهمين و منها رأس المال المدفوع، الوديعة النظامية، األرباح المبقاة و احتياطي ا
 

 تنص الالئحة على احتساب هامش المالءة المالية بناءا على األعلى من اآلتي:

 تحتسب بعد التعديل بعوامل القبول –لاير سعودي  100,000 بحد أدنى صافي موجودات 

 حساب هامش مالءة األقساط 

 حساب هامش مالءة المطالبات  
 

 461,904ها من المبالغ مجموع 2020 ديسمبر 31تلتزم الشركة بجميع إحتياجات رأس المال المفروضة من الخارج. يتضح رأس المال في قائمة المركز المالي في 
لاير  123,464لاير سعودي، أرباح مبقاة و قيمتها  40,866لاير سعودي، وديعة نظامية و قيمتها  300,000لاير سعودي. يتكون من رأس مال مدفوع و قيمته 

لاير سعودي و يتكون من رأس مال مدفوع و قيمته  437,659: 2019ديسمبر  31)مجموع في  ( 2,426) سعودي و احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات و قيمتها 
و احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات و قيمتها  لاير سعودي 98,138لاير سعودي، أرباح مبقاة و قيمتها  34,535لاير سعودي، وديعة نظامية و قيمتها  300,000

 لاير سعودي(. 4,986
 

عن طريق منح حصة واحدة لكل ثالثة  لاير سعودي 400.000إلى  لاير سعودي 300.000، اقترح مجلس اإلدارة زيادة رأس مال الشركة من 2021يناير  12في 
وهذه الزيادة مشروطة بموافقة  عن طريق رسملة جزئية لألرباح المحتجزة واالحتياطي القانوني. سهم 40.000.000إلى  30,000,000أسهم لزيادة عدد األسهم من 

 .2021وحملة األسهم بالجمعية العامة المقرر عقدها في عام  الرسمية السلطات
 

 اإلدارة أن الشركة قد امتثلت بالكامل لجميع متطلبات رأس المال الخارجية خالل الفترة المالية المعنية.ويرى مجلس 
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 المعامالت و األرصدة مع األطراف ذات العالقة   -30
 

 التعريفات و التفسيرات
 

مار والمخاطر والترشيحات تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين، سواًء كانوا أفراداً أو شركات، وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المراجعة والتنفيذية واالستث
للسيطرة الكاملة )أو المشتركة( من تلك األطراف أو التي يمارسون عليها نفوذاً فعاالً. والمكافآت و سكرتير مجلس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين والمنشآت الخاضعة 

 تعتبر العائالت التي لها صلة مباشرة باألطراف أعاله أطرافاً ذات عالقة.
 

 ستة: 2019التالية أسماء مناصبهم ) الستةاألشخاص  2020 ديسمبر 31في المنتهية لسنة يُقصد بكبار المديرين التنفيذيين، في سياق التعريف باألطراف ذات العالقة، ل
 نفيذيين آخرين( ممن يتلقون أعلى األجور والمكافآت.  مديرين ت أربعة: 2019مديرين تنفيذيين آخرين ) أربعةأشخاص(: الرئيس التنفيذي والمدير المالي و

 
 ديسمبر 31المنتهية في  السنةتتم جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجاري بحت ولم يتم تحديد أي حالة تعارض مصالح قائمة أو محتملة خالل 

نها. األرصدة . ال تشتمل المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة على المبالغ المخصصة للمطالبات تحت التسوية أو المطالبات المتكبدة وغير المبلغ ع2019 و 2020
تسويتها نقداً ولم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة عن معامالت أو أرصدة  المستحقة إلى أطراف ذات عالقة أو منها غير مضمونة وال يترتب عليها فوائد ويتم

 مع أطراف ذات عالقة.
 

أي  2020 ديسمبر 31المنتهية في لسنة ليجري تقييم إنخفاض القيمة من خالل دراسة الوضع المالي لكل طرف ذي عالقة والسوق الذي يعمل به. لم تسجل الشركة 
 :  ال شيء(.2019السنة المنتهية في انخفاض قي قيمة الذمم المدينة فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة )

 
 االستثمارات واألجور والمكافآت وعقود التأمين السنوية.المعامالت مع األطراف ذات العالقة هي في نطاق شراء المحفظة التأمينية واألعمال المتعلقة بها و

 
 

 شراء المحفظة التأمينية واألعمال المتعلقة بها من طرف ذو عالقة 
 

ء تمت الموافقة بمقابل شرا 2009يناير  1إعتباراً من تاريخ  ECتم اإلستحواذ على المحفظة التأمينية واألعمال المتعلقة بها والخاصة بشركة الدرع العربي للتأمين 
 لاير سعودي. 49,100نجم عنها قيمة شهرة مقدارها  البنك المركزي السعوديعليه من قبل 

 
راجعة لاير سعودي وفقاً للقوائم المالية الم 20,826بقيمة دفترية قدرها  ECوتم اإلستحواذ أيضاً على كافة الموجودات والمطلوبات لشركة الدرع العربي للتأمين 

 .2008ديسمبر  31كما في  ECلشركة الدرع العربي للتأمين 
 

 لاير سعودي.  69,926عن قيمة الشهرة وصافي الموجودات المستحوذ عليها  ECيبلغ إجمالي المبلغ المستحق لشركة الدرع العربي للتأمين 
 

لاير سعودي. هذا   46,794لاير سعودي لتصبح   2,306خفيض قيمة الشهرة بمبلغ مقداره ، تم ت2015ديسمبر  31وفقاً لمعايير متعلقة بأرباح الشركة حتى تاريخ 
لاير سعودي، حيث تم دفعه بالكامل وال  67,619لاير سعودي إلى   69,926من  ECبدوره أدى إلى إنخفاض المبلغ اإلجمالي المستحق لشركة الدرع العربي للتأمين 

 لغ أخرى مستحقة.يوجد أي مبا
 
 

 اإلستثمار في طرف ذي عالقة
 

مارس  07بالكامل في ها تم استرداد ،لاير سعودي في صكوك صادرة عن منشآة خاضعة لسيطرة طرف ذي عالقة أو يمارس عليها نفوذاً فعاالً  3,000بقيمة  اً إستثمار
 (.لاير سعودي 25: 2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة) 2020 سمبردي 31المنتهية في  للسنةعائدا  هذا االستثمارعن تج لم ين.  2019

 
 

 2019ديسمبر  31ن للسنة المنتهية في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجا
 

فيما يتعلق بأتعاب مجلس اإلدارة و بدالت الحضاور و تساديد نفقاات المجلاس وأعضااء  2019 ديسمبر 31في القوائم المالية للسنة المنتهية في  1,140تم تخصيص مبلغ 
و تمت الموافقة على دفع مبلغ ال يتجاوز في حده األقصى المبلاغ الماذكور فاي اإلجتمااع السانوي . لجان المراجعة والتنفيذية واإلستثمار والمخاطر والترشيحات والمكافأت

 الحقا. 1,140تم دفع و 2020 سبتمبر 30للجمعية العامة الذي انعقد في 
 
 

 2019ديسمبر  31في  مجلس اإلدارة سكرتير مكافآت
 

 يتجاوز في حاده األقصاى و تمت الموافقة على دفع مبلغ ال ، فيما يتعلق بأتعاب سكرتير مجلس اإلدارة.2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في   60تم تخصيص مبلغ قدره 
  الحقا. 60وتم دفع  2020 سبتمبر 30المبلغ المذكور في اإلجتماع السنوي للجمعية العامة الذي انعقد في 

 
 

 2020ديسمبر  31مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان للسنة المنتهية في 
 

نفقات المجلس وأعضاء  فيما يتعلق بأتعاب مجلس اإلدارة و بدالت الحضور و تسديد 2020 ديسمبر 31المنتهية في للسنة لية في القوائم الما 1,700تم تخصيص مبلغ 
 .2021في  سيعقد ذيالالجمعية العامة إجتماع هذا المبلغ في  دفعيتم طلب الموافقة على سيحات والمكافأت. لجان المراجعة والتنفيذية واإلستثمار والمخاطر والترش
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 2020ديسمبر  31في  سكرتير مجلس اإلدارة مكافآت
 

سيتم طلب الموافقة على دفع هذا المبلغ في إجتماع دارة. ، فيما يتعلق بأتعاب سكرتير مجلس اإل2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  50تم تخصيص مبلغ قدره 
 .2021الجمعية العامة الذي سيعقد في 

 
 

 رواتب و بدالت كبار المديرين التنفيذيين 
 

 تشتمل الرواتب والبدالت على جميع عناصر التعويضات بما في ذلك مخصص مكافآت نهاية الخدمة.
 

 2019 2020    رواتب وبدالت
      

 6,956 8,014    مخصص ومدفوع لكبار المديرين التنفيذيين  
      

 
 

 معامالت مع و أرصدة مستحقة من أو إلى أطراف ذات عالقة
 

 2019 2020    معامالت مع أطراف ذات عالقة
      

      إجمالي األقساط المكتتبة من أطراف ذات عالقة
 291 203    المساهمون 
 (1) 18    لجان و سكرتير مجلس اإلدارة وكبار المديرين التنفيذيين 
 186,065 203,532    المنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها نفوذاً فعاالً  

      

      ساط المسندة المكتتبة إلى أطراف ذات عالقةاألق
 4,245 166    المنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها نفوذاً فعاالً  

      

      العموالت من أطراف ذات عالقة
 448 39    المنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها نفوذاً فعاالً  

      

      العموالت إلى أطراف ذات عالقة
 10 (1)    المنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها نفوذاً فعاالً  

      

      إجمالي المطالبات المتكبدة من قبل أطراف ذات عالقة
 81 22    المساهمون 
 222,199 100,087    ة للسيطرة أو التي يمارس عليها نفوذاً فعاالً المنشآت الخاضع 

      

      المطالبات المسندة المتكبدة إلى أطراف ذات عالقة
 0 1    المنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها نفوذاً فعاالً  

      

 
 

 2019 2020 أرصدة مستحقة من أو إلى أطراف ذات عالقة
   

   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 0 46 المساهمون 
 8,970 7,976 المنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها نفوذاً فعاالً  
 (1,500) (1,500) مخصص   

 7,470 6,522 مجموع المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، بالصافي 
   

   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 169 0 المساهمون 
 19,140 29,395 المنشآت الخاضعة للسيطرة أو التي يمارس عليها نفوذاً فعاالً  

 19,309 29,395 مجموع المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
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 لتقارير القطاعيةا -31
 

 ال تطبق التقارير القطاعية على عمليات المساهمين والموجودات والمطلوبات المتعلقة بها.
 
 

 القطاعات الجغرافية: -عمليات التأمين 
 
 مل الشركة منذ تأسيسها بشكل أساسي في المملكة العربية السعودية.تع
 
 

 القطاعات التشغيلية: -عمليات التأمين 
 

بصفته كمسؤول رئيسي عن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات الشركة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل مجلس إدارة الشركة 
 لقرارات التشغيلية من أجل توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها.اتخاذ ا

 
 تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية.

 
 ويتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية المقدمة إلى مجلس اإلدارة بطريقة تتفق مع تلك المستخدمة في قائمة الدخل.

 
 .2019ديسمبر  31لم تطرأ أي تغييرات على أساس تصنيف القطاعات أو قياس أرباح أو خسائر القطاع منذ 

 
ط والمبالغ المستحقة من تتمثل الموجودات غير المصنفة وغير الخاضعة لتصنيف القطاعات في النقد وما في حكمه، والودائع قصيرة األجل ذات الدخل الثابت، واألقسا

بالصافي، والمصاريف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى، والودائع طويلة  -بالصافي، واالستثمارات، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  -أمين معيدي الت
النظامية، والدخل المستحق من بالصافي، والشهرة، والودائع  -بالصافي، والموجودات غير الملموسة  -األجل ذات الدخل الثابت، والممتلكات والمركبات والمعدات 

 الودائع النظامية.
 

طلوبات األخرى، بينما تتمثل المطلوبات غير المصنفة وغير الخاضعة لتصنيف القطاعات في مطالبات حاملي الوثائق مستحقة الدفع، والمصاريف المستحقة والم
قة، والذمم الدائنة، ومخصص ضريبة االستقطاع، ومخصص رسوم الجهة الرقابية، عالوأرصدة معيدي التأمين مستحقة الدفع، والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات 

ة، وضريبة الدخل، واألرباح ومكافآت نهاية الخدمة، وتوزيع فائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق، واحتياطي ربح / )خسارة( القيمة العادلة من االستثمارات، والزكا
 السعودي. البنك المركزيموالت مستحقة الدفع إلى الموزعة مستحقة الدفع، وإيرادات الع

 
ومراجعتها قبتها رامم يت، ولصلةت ذات ااعاطلقصنفة إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية ضمن المر اغيت باولطلمودات واجولمم اإلفصاح عن اال يت

 مركزياً.
 



 

 سعودية مساهمة شركة التعاوني أمينللت العربي الدرع شركة
 

  المالية القوائمإيضاحات حول 

 السعودية الريـاالت بآالف المبالغ جميع 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 
 

44 
 

 31و 2020 مبرديسا 31 لمعلومات القطاعية المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات المدرجة في التقارير عن إجمالي موجاودات ومطلوباات الشاركة فايفيما يلي ا
 تهية في ذلك التاريخ:المن للسنوات وإجمالي إيراداتها ومصاريفها وصافي إيراداتها 2019ديسمبر 

 
  

 التأمين الطبي المركبات 2020 ديسيمبر 31القطاعات التشغيلية كما في
الممتلكات و 

 الحوادث
 الحماية 
 واالدخار

مجموع عمليات 
 التأمين

مجموع عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        الموجودات
        

        موجودات موزعة:
 71,532 0 71,532 5,593 16,859 0 49,080 ة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبةحص

 96,840 0 96,840 ,22430 43,494 0 23,122 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية
 54,631 0 54,631 6,045 7,987 0 40,599 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 7,032 0 7,032 560 974 ,1743 2,324 تكاليف اكتتاب مؤجلة
 1,842 0 1,842 0 0 1,842 0 مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية المؤجلة

 3,493 0 4933, 280 759 0 2,454 ضريبة استقطاع مؤجلة
 1,764 0 1,764 31 88 1,229 416 رسوم الجهة الرقابية المؤجلة

 237,134 0 7,13423 42,733 70,161 6,245 117,995 مجموع الموجودات الموزعة
        

        موجودات غير موزعة:
 517,745 159,242 358,503     نقد وما في حكمه

 70,138 0 70,138     بالصافي –أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 
 246,555 246,555 0     إستثمارات

 6,522 0 6,522     بالصافي –مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 62337, 9,097 28,526     مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 3,049 0 ,0493     بالصافي -ممتلكات ومعدات 
 10,003 0 10,003     بالصافي -موجودات غير ملموسة 

 46,794 79446, 0     الشهرة
 30,000 30,000 0     وديعة نظامية

 3,002 3,002 0     دخل مستحق من وديعة نظامية

 971,431 494,690 476,741     مجموع الموجودات الموزعة

        

 ,208,5651 494,690 713,875     مجموع الموجودات

        
        

        المطلوبات
        

        مطلوبات موزعة:
 18,826 0 18,826 2,654 2,284 0 13,888 أرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

 190,453 0 190,453 6,181 19,367 81,954 82,951 إجمالي األقساط غير المكتسبة
 14,148 0 14,148 1,061 3,676 0 9,411 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 126,934 0 126,934 ,86231 52,200 3,040 39,832 جمالي المطالبات تحت التسويةإ
 170,884 0 170,884 6,375 9,809 73,500 81,200 إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 15,500 0 15,500 0 0 12,250 3,250 احتياطي عجز األقساط
 13,000 0 00013, 809 1,290 3,880 6,850 احتياطيات فنية أخرى

 549,745 0 549,745 49,113 88,626 174,624 237,382 مجموع المطلوبات الموزعة
        

        عة:مطلوبات غير موز
 59,738 2,958 56,780     مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 29,395 0 29,395     مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 41,554 0 41,554     ذمم دائنة
 9,561 0 9,561     مخصص ضريبة االستقطاع

 2,944 0 2,944     مخصص رسوم الجهة الرقابية
 7,917 0 7,917      مكافآت نهاية الخدمة

 4,570 0 4,570     توزيع فائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق
 36,483 36,483 0     الزكاة

 1,752 ,7521 0     ضريبة الدخل
 3,002 3,002 0     السعودي البنك المركزيإيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى 

 196,916 44,195 152,721     المطلوبات غير الموزعة مجموع

        

 746,661 44,195 ,466702     مجموع المطلوبات
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 التأمين الطبي لمركباتا 2019ديسمبر  31القطاعات التشغيلية كما في 
الممتلكات و 

 الحوادث
 الحماية
 واالدخار

مجموع عمليات 
 التأمين

مجموع عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        الموجودات
        

        موجودات موزعة:
 36,440 0 36,440 4,788 15,271 0 16,381 حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

 89,304 0 89,304 30,846 40,300 0 18,158 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية
 73,250 0 73,250 10,070 10,680 0 52,500 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 7,901 0 7,901 462 1,459 4,604 1,376 تكاليف اكتتاب مؤجلة
 2,494 0 2,494 0 0 2,494 0 مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية المؤجلة

 1,766 0 7661, 238 710 0 818 ضريبة استقطاع مؤجلة
 1,991 0 1,991 26 89 1,739 137 رسوم الجهة الرقابية المؤجلة

 213,146 0 213,146 46,430 68,509 8,837 89,370 مجموع الموجودات الموزعة
        

        موجودات غير موزعة:
 403,376 186,767 216,609     ما في حكمهنقد و

 40,000 0 40,000     الودائع قصيرة األجل ذات الدخل الثابت
 97,255 0 97,255     بالصافي –أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 

 234,134 234,134 0     إستثمارات
 7,470 0 7,470     بالصافي –مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 21,773 3,033 18,740     مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 3,507 0 3,507     بالصافي -ممتلكات ومعدات 

 8,451 0 8,451     بالصافي -موجودات غير ملموسة 
 46,794 46,794 0     الشهرة

 30,000 30,000 0     وديعة نظامية
 2,727 2,727 0     دخل مستحق من وديعة نظامية

 895,487 503,455 392,032     مجموع الموجودات الموزعة

        

 1,108,633 503,455 605,178     مجموع الموجودات

        
        

        المطلوبات
        

        مطلوبات موزعة:
 15,108 0 15,108 6,849 4,735 0 3,524 أرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

 167,379 0 167,379 5,283 18,741 115,929 27,426 إجمالي األقساط غير المكتسبة
 7,353 0 7,353 854 3,358 0 3,141 عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 141,054 0 141,054 32,446 48,321 26,428 33,859 إجمالي المطالبات تحت التسوية
 178,325 0 178,325 10,600 14,725 48,000 105,000 إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 2,000 0 2,000 0 0 2,000 0 احتياطي عجز األقساط
 9,000 0 9,000 620 1,350 03,58 3,450 احتياطيات فنية أخرى

 520,219 0 520,219 56,652 91,230 195,937 176,400 مجموع المطلوبات الموزعة
        

        مطلوبات غير موزعة:
 49,452 2,265 47,187     مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 19,309 0 19,309     مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 25,506 0 25,506     ذمم دائنة
 8,857 0 8,857     مخصص ضريبة االستقطاع

 1,761 0 1,761     مخصص رسوم الجهة الرقابية
 8,435 0 8,435      مكافآت نهاية الخدمة

 2,697 0 2,697     توزيع فائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق
 31,059 31,059 0     الزكاة

 952 952 0     ضريبة الدخل
 2,727 2,727 0     السعودي البنك المركزيإيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى 

 150,755 37,003 113,752     مجموع المطلوبات غير الموزعة

        

 670,974 37,003 633,971     مجموع المطلوبات
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 الطبي المركبات 2020 ديسمبر 31 في  للسنة المنتهية   القطاعات التشغيلية
الممتلكات و 

 الحوادث
 عمليات التأمين الحماية واالدخار

      

      اإليرادات
      إجمالي األقساط المكتتبة:

 144,767 0 2,277 18,079 124,411 األفراد 

 7,628 0 305 6,700 623 منشآت متناهية الصغر 

 11,827 0 2,456 5,545 3,826 منشآت صغيرة 

 9,634 0 2,420 4,055 3,159 منشآت متوسطة 

 378,852 37,409 89,312 217,777 34,354 ت كبيرةمنشآ 

 552,708 37,409 96,770 252,156 166,373 المجموع -إجمالي األقساط المكتتبة 
 (24,115) 55 (7,822) 0 (16,348) محلي –ط مسندة أقسا

 (188,806) (33,117) (73,400) 0 (82,289) أجنبي –أقساط مسندة 
 (2,794) 0 (,5811) 0 (1,213) مصاريف فائض الخسارة

 336,993 4,347 13,967 252,156 66,523 صافي األقساط المكتتبة

 (23,074) (898) (627) 33,975 (55,524) التغيرات في إجمالي األقساط غير المكتسبة
 35,092 805 1,589 0 32,698 التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

 349,011 4,254 14,929 1286,13 43,697 صافي األقساط المكتسبة

 32,170 5,815 13,712 0 12,643 عموالت إعادة التأمين
 6,806 0 0 3,833 2,973 دخل اكتتاب آخر

 987387, 10,069 28,641 289,964 59,313 يراداتمجموع اإل
      

      تكاليف ومصاريف اكتتاب
 (307,570) (718,10) (2,816) (218,410) (68,237) إجمالي المطالبات المدفوعة

 59,315 16,680 2,298 0 40,337 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 (248,255) (1,427) (185) (218,410) (27,900) صافي المطالبات المدفوعة

 14,120 584 (3,878) 23,388 (5,974) التغيرات في إجمالي المطالبات تحت التسوية
 7,536 (622) 3,193 0 4,965 ات تحت التسويةالتغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالب

 7,441 4,225 4,916 (25,500) 23,800 التغيرات في إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
 (18,619) (4,025) (2,694) 0 (11,900) لتأمين من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنهاالتغيرات في حصة معيدي ا

 (237,777) (1,265) 1,019 (220,522) (17,009) صافي المطالبات المتكبدة

 (13,500) 0 0 (10,250) (3,250) احتياطي عجز األقساط
 (4,000) (603) 60 (300) (,4003) احتياطيات فنية أخرى

 (14,827) (22,91) (2,382) (6,167) (3,366) تكاليف اكتتاب
 (7,181) 0 0 (7,009) (172) مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية

 (7,418) (1,614) (3,273) 0 (2,531) ضريبة االستقطاع
 (5,392) (183) (444) (4,292) (473) رسوم الجهة الرقابية

 (10,300) (624) (597) (1,194) (7,885) مصاريف اكتتاب أخرى

 (300,395) (856,9) (5,617) (249,734) (38,086) تتابمجموع تكاليف ومصاريف االك
      

 87,592 ,1113 ,02423 40,230 21,227 صافي دخل / )خسارة( االكتتاب
      

      إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى
 (1,240) (87) (205) (731) (217) )مخصص( / عكس ديون مشكوك في تحصيلها

 (53,681) (5,369) (13,421) (16,103) (18,788) مصاريف عمومية وإدارية
 (4,608) (460) (1,155) (1,382) (1,611) استهالك وإطفاء

 3,322 332 831 997 1,162 إيرادات عموالت على الودائع

 (20765,) (5,584) (13,950) (17,219) (19,454) مجموع إيرادات / )مصاريف( العمليات األخرى
      

 31,385 (372,4) 9,074 23,011 1,773 صافي الفائض / )العجز( من عمليات التأمين

 (28,247) ,2262 (8,167) (20,710) (1,596) تغطية المساهمين للعجز / تحويل الفائض إلى المساهمين

صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تغطية المساهمين للعجز / تحويل 
 الفائض إلى المساهمين

177 2,301 907 (724) 3,138 
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 الطبي المركبات 2019 ديسمبر 31 في للسنة المنتهية   القطاعات التشغيلية
الممتلكات و 

 الحوادث
 عمليات التأمين الحماية واالدخار

      

      اإليرادات
      إجمالي األقساط المكتتبة:

 62,446 0 5,020 22,147 35,279 األفراد 

 8,429 0 751 6,890 788 منشآت متناهية الصغر 

 35,127 0 10,406 18,317 6,404 منشآت صغيرة 

 21,935 159 5,342 11,320 5,114 منشآت متوسطة 

 415,780 61,097 76,704 252,460 25,519 منشآت كبيرة 

 543,717 61,256 98,223 311,134 73,104 المجموع -إجمالي األقساط المكتتبة 
 (16,051) (073) (8,461) 0 (7,283) محلي –أقساط مسندة 
 (167,701) (56,127) (75,113) 0 (36,461) أجنبي –أقساط مسندة 

 (1,991) 0 (1,199) 0 (792) مصاريف فائض الخسارة

 357,974 4,822 13,450 311,134 28,568 ي األقساط المكتتبةصاف

 53,663 (1,434) (2,616) 57,333 380 التغيرات في إجمالي األقساط غير المكتسبة
 3,051 1,180 2,113 0 (242) تغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبةال

 414,688 4,568 12,947 368,467 28,706 صافي األقساط المكتسبة

 38,034 12,744 17,147 0 8,143 موالت إعادة التأمينع
 10,905 0 0 6,319 4,586 دخل اكتتاب آخر

 463,627 17,312 30,094 374,786 41,435 مجموع اإليرادات

      
      تكاليف ومصاريف اكتتاب

 (502,172) (25,150) (6,466) (414,816) (55,740) إجمالي المطالبات المدفوعة
 60,698 23,779 5,217 0 31,702 وعةحصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدف

 (441,474) (1,371) (1,249) (414,816) (24,038) صافي المطالبات المدفوعة

 32,515 (16,214) 1,615 49,993 (2,879) تسويةالتغيرات في إجمالي المطالبات تحت ال
 17,913 15,425 (1,599) 0 4,087 التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية

 15,955 (2,100) 505 (2,450) 20,000 إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنهاالتغيرات في 
 (988,4) 1,995 (493) 0 (10,000) التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 (383,589) (2,265) (1,221) (367,273) (12,830) صافي المطالبات المتكبدة

 2,900 0 0 2,900 0 احتياطي عجز األقساط
 925 0 0 0 925 احتياطيات فنية أخرى

 (20,837) (6,875) (3,293) (8,372) (2,297) تكاليف اكتتاب
 (687,7) 0 0 (7,662) (106) مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية

 (6,334) (2,212) (2,602) 0 (1,520) ضريبة االستقطاع
 (6,588) (297) (433) (5,527) (331) رسوم الجهة الرقابية

 (6,247) (550) (771) (960) (63,96) مصاريف اكتتاب أخرى

 (427,538) (12,199) (8,320) (386,894) (20,125) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

      

 36,089 5,113 21,774 (12,108) 21,310 دخل / )خسارة( االكتتابصافي 

      
      إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى

 10,980 600 1,080 8,000 1,300 )مخصص( / عكس ديون مشكوك في تحصيلها
 (53,453) (5,346) (13,364) (16,035) (18,708) مصاريف عمومية وإدارية

 (2,001) (200) (501) (600) (700) استهالك وإطفاء
 7,039 703 1,760 2,113 2,463 إيرادات عموالت على الودائع

 (37,435) (4,243) (11,025) (6,522) (15,645) مجموع إيرادات / )مصاريف( العمليات األخرى

      

 (1,346) 870 10,749 (18,630) 5,665 صافي الفائض / )العجز( من عمليات التأمين

 1,346 (870) (10,749) 18,630 (5,665) تغطية المساهمين للعجز / تحويل الفائض إلى المساهمين

صافي النتائج من عمليات التأمين بعد تغطية المساهمين للعجز / تحويل 
 الفائض إلى المساهمين

0 0 0 0 0 
      



 

 سعودية مساهمة شركة التعاوني أمينللت العربي الدرع شركة
 

  المالية القوائمإيضاحات حول 

 السعودية الريـاالت بآالف المبالغ جميع 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 
 

48 
 

 

 إدارة المخاطر  -32
 

 حوكمة المخاطر
 

سياسات واإلجراءات والضوابط الرقابية المعتمدة والتي تعتمد على الهيكل التنظيمي الحالي من أجل تتضح آلية حوكمة المخاطر المتبعة من قبل الشركة بمجموعة من ال
درة على تحّمل المخاطر الوفاء باألهداف االستراتيجية. وتتجسد فلسفة الشركة في االستعداد والرغبة في تقبّل المخاطر المعلومة لدى الشركة بما يتناسب مع الق

 جية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. واألهداف االستراتي
 

 هيكل إدارة المخاطر
 لدى الشركة هيكل تنظيمي قوي ومتماسك يهدف إلى تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها والسيطرة عليها.

 

 مجلس اإلدارة
توجيه ومنح الموافقات الالزمة بشأن االستراتيجيات إن الرقابة المركزية من قبل مجلس اإلدارة تمثل أعلى مستويات حوكمة المخاطر حيث يضطلع المجلس بال

 والسياسات بما يحقق أهداف الشركة المقررة.
 

 اإلدارة العليا
 مسبقاً للشركة.تتولى اإلدارة العليا المسؤولية عن العمليات اليومية بهدف تحقيق األهداف االستراتيجية وذلك ضمن الحجم المقبول من المخاطر المحددة 

 

 التي تواجهها الشركةالمخاطر 
 

ً بالطرق  تتعرض الشركة لمخاطر التأمين وإعادة التأمين  واإلئتمان والعمالت وأسعار الفائدة والسيولة والمتطلبات النظامية والتركيز الجغرافي. وفيما يلي ملخصا
 المتبعة لتقليل هذه المخاطر. 

 

 مخاطر التأمين أ(
 

بزيادة المطالبات الفعلية مستحقة الدفع إلى أصحاب العقود بشأن الحوادث المؤمن عليها عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين. مخاطر التأمين هي المخاطر المتمثلة 
 ويمكن أن يحدث ذلك بسبب أن تكرار المطالبات، قيمتها أو قيمتها الكلية أكثر مما هو متوقع.

 

 فيما إذا كان مستوى المخاطر يقع ضمن حدود التكرار المتوقع. تتم رقابة مخاطر التأمين بانتظام من قبل الشركة لترى
 

 تنشأ مخاطر التأمين عن عقود التأمين وتتركز في المملكة العربية السعودية.
 

دام عمليات إعادة التأمين يقلل تتأثر مخاطر التأمين بتكرار المطالبات، قيمها و قيمها الكلية. إن التقييم الدقيق للمخاطر من خالل تطبيق إستراتيجية اكتتاب واستخ
 المخاطر.

 

ن الحماية و االدخار تقوم الشركة بشكل رئيسي بالتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين على المركبات والتأمين الطبي والتأمين البحري و تأمي
ادة اإلبالغ عن المطالبات وتسويتها خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المؤمن عليه. وهذا للمجموعات.  تعتبر هذه العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم في الع

 التنوع والطبيعة قصيرة األجل للعقود من شأنه أن  يساعد في الحد من المخاطر.
 

 التأمين على الممتلكات وضد الحوادث
 التوقف عن العمل. بالنسبة لعقود الممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في وقوع الحرائق و

 

الممتلكات واستبدال المحتويات  يتم إصدار هذه العقود بالرجوع لقيمة اإلستبدال للممتلكات ومحتوياتها المؤمن عليها واألرباح المحتملة منها. تعتبر تكلفة إعادة بناء
 تي تؤثر على حجم المطالبات.والوقت المطلوب إلعادة بدء العمليات بعد التوقف عن العمل بمثابة العوامل الرئيسية ال

 

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

 

ف تبديل المركبات تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم إن مبالغ التعويض الصادرة بموجب قرارات المحاكم بشأن الوفيات واإلصابات الجسدية وتكالي
 المطالبات.

 

 التأمين الطبــي
 تتمثل المخاطر الرئيسية في العقود الطبية في المصاريف المتكبدة بشأن العالج واألمراض.

 

 التأمين البحري
الضرر الذي يحُصل للناقالت البحرية والحوادث التي ينتج عنها فقدان كلي أو جزئي للبضائع بالنسبة لتأمين النقل البحري، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الخسارة أو 

 المشحونة.
 

 الحماية واالدخار
ً  الحماية واإلدخارقامت الشركة باكتتاب تأمين  والتي تصنف تحت الحياة للمجموعات بما في ذلك وثائق تأمين اإلئتمان للمجموعات والتأمين الصحي المستدام  وأيضا

 بند الحماية واالدخار للمجموعات على الرغم من غياب عنصر اإلدخار.
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تنفذ لمجموعات، فإن الخطر الرئيسي يتمثل في الوفاة أو المرض للمؤمن عليه و يعتبر خطر الوفاة مركب بسبب األعداد المركزة للمؤمن عليهم. وا لوثائقبالنسبة 
مختلفة، من ضمنها االقرار بالحالة الصحية واإلستبيان الطبي والتقارير من المتخصصين والفحوصات الطبية الشاملة متى ما استدعي  الشركة االكتتابات على مستويات

 األمر ذلك. يتم تحليل حجم المجموعة وطبيعة النشاط الذي تقوم به والمزيج الجغرافي والخلفية الثقافية لها.
 

خسارة كبيرة ناجمة و التعرض لتتم حماية األعمال من خالل إتفاقيات إعادة تأمين شاملة مع اإلحتفاظ بنسبة منخفضة توفر الحماية الالزمة من نتائج األعمال السلبية أ
 عن مطالبة واحدة أو عدة مطالبات أو في حاالت مخاطر التأمين المركزة.

 
 مصادر عدم التأكد في توقع دفع المطالبات في المستقبل

ر المبلغة، و تشمل تكاليف تسوية يعتبر أهم مصدر يدعو إلى عدم التأكد في التوقع المنعكس في قائمة المركز المالي هو تقييم المطالبات تحت التسوية، المبلغة و غي
المطالبات السابقة. يشتمل هذا على لتطور المطالبات المتوقعة. تكون الفرضية األساسية في توقعات المطلوبات هو أنه تطور المطالبات في المستقبل سيتبع نمطا مشابها 

مطالبات و عدد المطالبات لكل سنة خسارة. يتم إستعمال أحكام نوعية لتحديد مدى افتراضات منها متوسط تكلفة المطالبة، تكلفة إدارة المطالبات، عوامل تضخم ال
، تغيرات في عوامل السوق مثل  عكس الوقائع المنفردة غير المتكررةاإلعتماد على التوجهات السابقة و عدم مطابقتها لما قد يحدث في المستقبل، و على سبيل المثال: 

الظروف اإلقتصادية: و أيضا عوامل داخلية مثل تكوين المحفظة، شروط الوثيقة و إجراءات إدارة المطالبات. و يتم استخدام األحكام  سلوك العامة في تقديم المطالبات،
لتوقع المبالغ  ار األحكامأيضا لتقدير مدى تأثير العوامل الخارجية مثل األحكام القضائية و التشريع الحكومي على التوقعات. تحتاج اإلدارة إلى قدر كبير من إصد

التي تشمل درجات  المستحقة لحاملي الوثائق الناشئة عن مطالبات متضمنة تحت عقود التأمين. تعتمد هذه التوقعات بشكل ضروري على افتراضات بشأن عدة عوامل
 دارة مما يؤدي إلى تغيير توقعات المطلوبات في المستقبل.من األحكام و عدم التأكد التي تتراوح، من المحتمل بشكل كبير، و قد تختلف النتائج الفعلية عن توقعات اإل

 
 النهج المستخدم لتحديد اإلفتراضات

حتملة و متوقعة. تصعب إن النهج المستخدم لتحديد اإلفتراضات لحساب احتياطي المطالبات تحت التسوية يهدف إلى الوصول لنتيجة متوازنة و منطقية ألكثر حصيلة م
معلومات لة المحتملة ألي مطالبة و القيمة النهائية للمطالبات المبلغة. يتم تقييم كل مطالبة على حدة مع األخذ باإلعتبار لظروف المطالبة، الطبيعة العمل توقع الحصي

 جديدة.المتوفرة من مباشري الخسارة و األدلة السابقة لحجم مطالبات شبيهة. يتم مراجعة التوقعات بشكل منتظم و تحديثها عند توافر معلومات 
 

التي يكون فيها معلومات عن يخضع توقع المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها لقدر أكبر من عدم التأكد مقارنة بتوقع تكاليف تسوية المطالبات المبلغة للشركة، و 
 دة التأمين.حدث المطالبة. يؤخذ بعين اإلعتبار في النهج المستخدم للتوقع نمط المطالبات المبلغة السابقة و خطط إعا

 
 فيرغسون.-يتم استخدام عدة تقنيات أساسية اكتوارية لتوقع التكلفة النهائية للمطالبات تحت التسوية، مثل طرق التسلسل المتدرج و بورنهوتر

 
في المستقبل و بالتالي التكلفة  اإلفتراض األساسي المتضمن في هذه الطرق هو أنه يمكن استخدام تطور مطالبات الشركة في السابق للوصول إلى تطور المطالبات

على تطور السنين السابقة و نسب  النهائية للمطالبات. و لهذا نستنتج من هذه الطرق تطور المطالبات المدفوعة و المتكبدة، متوسط تكلفة المطالبة و عدد المطالبات بناءا
افية و أيضاً حسب قطاعات األعمال الهامة وأنواع المطالبات. وعادة ما يتم التعامل مع الخسارة. يتم تحليل تاريخ تطور المطالبات حسب سنة الحادث، المنطقة الجغر

صلة بشأنها لبيان ما هو المطالبات الكبيرة بشكل منفصل، سواًء باإلحتياط لها حسب القيمة االسمية لتقديرات خبراء تسوية الخسائر أو عن طريق إعداد توقعات منف
بة في المستقبل. في أغلب الحاالت، ال يتم وضع إفتراضات صريحة بشأن نسب تضخم المطالبات المستقبلية أو نسب الخسارة للمطالبات. و متوقع أنه ستؤول إليه المطال

نوعية إضافية لتقدير مدى ة بأحكام بدالً من ذلك، تُستخدم االفتراضات التي تنطوي عليها البيانات التاريخية لتطور المطالبات والتي تستند التوقعات إليها. تتم االستعان
ي عوامل أخرى مثل ميل إمكانية عدم تطبيق المؤشرات السابقة في المستقبل، )على سبيل المثال، عكس الوقائع المنفردة غير المتكررة أو التغيرات الخارجية أو أ

القضائية، باإلضافة إلى عوامل داخلية مثل المزيج المكون للمحفظة  الجمهور لتقديم المطالبات والظروف اإلقتصادية ومستوى تضخم المطالبات والقرارات والتشريعات
المرجحة من بين عدة نتائج  وأحكام وشروط وثائق التأمين وإجراءات التعامل مع المطالبات( من أجل تحديد التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات التي تعرض النتيجة

 المتعلقة بذلك. محتملة، مع مراعاة جميع العوامل غير المؤكدة
 

المطالبات و تم تحديد مطلوبات األقساط كي يكون مجموع مخصص مطلوبات األقساط )احتياطي األقساط غير المكتسبة و احتياطي عجز األقساط( كافي لتغطية 
ي المستقبل على استخدام تقديرات و افتراضات تعتمد على التكاليف المحتمل وقوعها بالنسبة للوثائق غير المكتسبة في تاريخ المركز المالي. تحدد المطلوبات المتوقعة ف

 ما حدث في الفترة المنتهية من العقود و توقعات مناسبة لألحداث المستقبلية.

 
 تحليل الحساسية

له وضع األحكام والتقديرات كما هو مبين يتأثر المبلغ المخصص لصافي المطالبات تحت التسوية متضمناً المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها باألساس الذي تم من خال
أقل أو  (. كنتيجة لهذه العملية، سوف يتأثر صافي نتائج االكتتاب الموضح في قائمة عمليات التأمين بشكل مباشر بالمبلغ الذي تم بيانه على نحوب)4في اإليضاح رقم 

 ة وغير المبلغ عنها.أكثر من مخصص صافي المطالبات تحت التسوية بما فيها المطالبات المتكبد
 

 بقاء جميع االفتراضات األخرى ثابتة مبين أدناه.مع ٪ في صافي المطالبات المتكبدة 5دخل الذي قد ينتج عنه زيادة أو انخفاض بنسبة لصافي اعلى إن األثر 
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      التأثير على صافي الدخل
 % 

 يرالتغي
 صافي المطالبات المتكبدة   

    2020 2019 الزيادة / النقص

 المركبات    5%+ (850) (642)
 التأمين الطبي    5%+ (2611,0) (18,364)
 الممتلكات و الحوادث    5%+ 51 (61)
 الحماية و اإلدخار    5%+ (63) (113)

 المجموع     (11,888) (19,180)

       
 المركبات    5%- 850 642

 التأمين الطبي    5%- 11,026 18,364
 الممتلكات و الحوادث    5%- (51) 61

 الحماية و اإلدخار    5%- 63 113

 المجموع     1,8881 19,180
       

 
 مخاطر إعادة التأمين ب(
 

لتأمين الكبيرة. وتتم عمليات تقوم الشركة في سياق عملها االعتيادي بإعادة التأمين لدى جهات أخرى وذلك لتقليل تعرضها للخسائر المالية التي قد تنشأ عن مطالبات ا
 ت وعقود إعادة تأمين إختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة.إعادة التأمين بموجب إتفاقيا

 
مراقبة تركيزات مخاطر وللحد من تعّرض الشركة ألي خسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين و

 السمات االقتصادية المشابهة لشركات إعادة التأمين.االئتمان الناشئة في المناطق الجغرافية أو األنشطة أو 
 

ات المحلية التي ليس لديها تصنيفاً يتم اختيار معيدي التأمين طبقاً لمعايير معينة مثل الحد األدنى للتصنيف اإلئتماني والسمعة واألداء السابق.  يقبل التعامل مع الشرك
 جلة ومرخصة من الهيئات الرقابية المحلية.ائتمانياً رسمياً بدرجة محدودة شريطة أن تكون مس

 
 التأمين في الوفاء بالتزاماتها. على الرغم من أن لدى الشركة إتفاقيات إعادة تأمين، فإنها ال تُعفى من التزاماتها المباشرة لحاملي الوثائق في حالة فشل شركات إعادة

 
 مخاطر االئتمان ج(
 

 بعدم قدرة طرف ما في أداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة 
 

 وتمثل مخاطر اإلئتمان القصوى بالنسبة للشركة حدوث تأخير في الدفع من الطرف اآلخر يعادل القيمة الدفترية لهذه الموجودات المالية.
 

 الئتمان فيما يتعلق بعمالئها عن طريق المراقبة الدائمة للذمم المدينة القائمة.تعمل الشركة على الحد من مخاطر ا
 

اظ بودائع نقدية لدى وتعمل الشركة أيضاً على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بوكالئها ووسطائها على أساس انتقائي عن طريق وضع سقوف ائتمانية واالحتف
 ئمة.الشركة ومراقبة الذمم المدينة القا

 
ئعها بشكل عام لمدة ال تزيد كما تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالودائع ألجل لدى البنوك وذلك بالتعامل فقط مع بنوك ذات سمعة جيدة وبوضع ودا

 عن إثني عشر شهرا.
 

صنف الجهات، التي تتم إعادة التأمين معها، بالحد األدنى المقبول من حيث ولتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الناجمة عن إعسار شركات إعادة التأمين، فيجب أن ت
 مستوى األمان والذي يؤكد متانة وضعها المالي.

 
فاقيات إعادة مطالبات بموجب إتإن المبالغ المستحقة من معيدي التأمين تستحق بموجب عقود خالل فترة ال تزيد عن ستين يوماً من نهاية ربع السنة الذي يتم فيه سداد ال

 التأمين واتفاقيات فائض الخسارة، وخالل تسعين يوماً بالنسبة لعمليات إعادة التأمين اإلختيارية.
 

 يعرض الجدول أدناه أقصى حد للتعرض لخطر االئتمان على حسب تصنيف قائمة المركز المالي:
 

  2020 2019 

 102,875 76,938  إجمالي –الغ مستحقة من معيدي التأمين أقساط ومب
 8,970 8,022  إجمالي –مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 89,304 96,840  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية

 201,149 181,800  المجموع
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 مخاطر العمالت د(
 

 مخاطر العمالت هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
 

غير جوهرية، وبالتالي تعتقد الشركة بأن هناك مخاطر  تتعامل الشركة بشكل رئيسي باللاير السعودي. وأي أرصدة يحتفظ بها بعمالت أخرى في أي وقت فمبالغها
 متدنية لوقوع خسائر كبيرة بسبب تقلبات أسعار الصرف.

 
 مخاطر أسعار الفائدة هـ(
 

 .تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إمكانية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية
 

 تودع الودائع إجماال ألجل فترات ال تزيد عن إثني عشر شهرا.
 

السنوية :  تأثير على األرباح 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في ) 4,384 في عوائد الفائدة سوف يكون له تأثير على األرباح السنوية مقداره %1إن زيادة أو نقص 
 (.3,820مقداره 

 
 هي كاآلتي: 2018ديسمبر  31و  2019 ديسمبر 31إن الودائع ذات العوائد و غيرها و االستثمارات التابعة للشركة و استحقاقاتهم في 

 

 المجموع بدون عائد ودائع أكثر من سنة أقل من سنة 

     عمليات التأمين
 285,117 0 0 285,117 2020 ديسمبر 31
 200,445 0 0 200,445 2019ديسمبر  31
     

     عمليات المساهمين
 399,864 246,555 0 153,309 2020 ديسمبر 31
 415,702 234,134 0 181,568 2019سمبر دي 31

 
 مخاطر السيولة و(
 

 تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بتعهداتها المرتبطة بالمطلوبات المالية عند استحقاقها.
 

 شركة من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها.  تتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتتأكد ال
 
 المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية ز(
 

ة فحسب، بل وتفرض تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة في المملكة العربية السعودية.  إن هذه األنظمة ال تتطلب الحصول على الموافقات ومراقبة األنشط
االلتزامات غير لقيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر التأخير عن السداد وعدم المالءة لدى شركات التأمين، وذلك لكي تتمكن تلك الشركات من تلبية بعض ا

 المتوقعة عند  نشوئها.
 

 التركيز الجغرافي للمخاطر ح(
 

 في المملكة العربية السعودية. تتعلق وثائق التأمين الخاصة بالشركة بشكل أساسي بالمخاطر المغطاة
 

 مخاطر أسعار سوق االستثمار ط(
 

ق )عدا عن تلك التغيرات يعرف خطر سعر سوق االستثمار بأنه تقلب القيمة العادلة أو التدفقات المالية في المستقبل لألدوات المالية بسبب تغيرات في أسعار السو
سواء كانت تلك التغيرات سببها عوامل خاصة ألداة مالية محددة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات الناجمة عن خطر عائد الودائع أو خطر العمالت(، 

 المالية المشابهة المتداولة في السوق.
 

شئة عن عدم التأكد من القيمة المستقبلية للسندات و ( و هي عرضة لخطرسعر السوق النا234,134: 2019ديسمبر 31) 246,555بلغت استثمارات الشركة 
 الصكوك المستثمرة. تحد الشركة من طبيعة هذا الخطر بتنويع المحفظة المستثمرة و المتابعة الفعالة لتطورات األسواق.

 
 على النحو اآلتي: السنويةفي أسعار أسواق االستثمار سيؤثر على ربحية الشركة  %10إن تغير افتراضي بالزيادة أو النقصان 

 
 األثر على ربح الشركة تغير % القيمة العادلة 

 (24,656) %10 - 2020 ديسمبر 31
 24,656 %10+  2020 ديسمبر 31
 (23,413) %10 - 2019ديسمبر  31
 23,413 %10+  2019ديسمبر  31
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. و عليه، فإن تحليل الحساسية الموضح ال يعكس بالضرورة تأثير 2019ديسمبر  31و  2020 ديسمبر 31يعتمد تحليل الحساسية الموضح  على المحفظة في تاريخ 
 تحركات المستقبل على قيمة االستثمارات المملوكة للشركة و تأثيرها على موجودات الشركة.

 
 مخاطر التشغيل األخرى ي(
 

لتي تدعم تشغيالت الشركة داخليا يتمثل الخطر التشغيلي في الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن عدة أسباب متعلقة بسير األعمال، التقنية و البنية التحتية ا
السيولة )المشار إليهم أعاله( التي تنشأ عن المتطلبات القانونية و الرقابية أو خارجيا عند مقدمي خدمات الشركة و عوامل خارجية بخالف مخاطر االئتمان، السوق و 

 و السلوكيات العامة المقبولة.
 

 تنشأ المخاطر التشغيلية عن جميع أنشطة الشركة.
 

 يد عوائد للمستثمرين و األمان لحاملي الوثائق.يتمثل هدف الشركة في إدارة الخطر التشغيلي للموازنة بين الحد من الخسارة المالية و تضرر الشهرة و تحقيق هدف تول
 

 المسؤول الرئيسي لتطوير و تطبيق ضوابط على المخاطر التشغيلية هو مجلس اإلدارة و هو مسؤول عن الضوابط اآلتية:
 

 متطلبات الفصل المناسب في توزيع المهام بين الوحدات، األدوار و المسؤوليات؛ 

 ت التجارية؛متطلبات مطابقة و مراقبة العمليا 

 االلتزام بالمتطلبات الرقابية و القانونية األخرى؛ 

 توثيق الضوابط و اإلجراءات؛ 

 معايير األخالقيات و األعمال؛ 

 سياسات و إجراءات تخفيف المخاطر؛ و 

 ة.متطلبات تقييم دوري للمخاطر التشغيلية التي تواجه الشركة و كفاية الضوابط و اإلجراءات لمعالجة المخاطر المحدد 
 

 تؤكد اإلدارة العليا بأن موظفي الشركة حاصلين على تدريب و خبرة كافية و ترعى التواصل الفعال المتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية.
 
 

 تواريخ االستحقاق -33
 

 دية غير المخصومة المتوقعة المتبقية.والمطلوبات المالية للشركة على أساس االلتزامات التعاقيلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق الموجودات 
 

و مطلوبات غير مالية أو ألنها تم إستبعاد الموجودات والمطلوبات التالية والموجودة في قائمة المركز المالي من الجدول أدناه إما ألنها مصنفة كموجودات غير مالية أ
 ممتلكات ومعدات بالصافيوة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة والتكاليف المؤجلة اإلجمالي وحص –ليست ممثلة في االلتزامات التعاقدية المترتبة عليها 

رى عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة، احتياطي عجز األقساط، االحتياطيات الفنية األخو و األقساط الغير مكتسبةوالموجودات غير الملموسة، بالصافي والشهرة 
 وتوزيع الفائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق.
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 حتى   
 سنة واحدة

أكثر من سنة 
 واحدة

 المجموع

      2020ديسمبر  31كما في 
      

      الموجودات المالية 
      

 517,745 0 517,745   ما في حكمهنقد و
 70,138 0 70,138   بالصافي -أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 

 96,840 0 96,840   حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية
 54,631 0 54,631   دي التأمين من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنهاحصة معي
 246,555 0 246,555   استثمارات

 6,522 0 6,522   بالصافي -مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 37,623 0 37,623   وعة مقدماً وموجودات أخرىمصاريف مدف
 30,000 30,000 0   وديعة نظامية

 3,002 3,002 0   دخل مستحق من وديعة نظامية

 ,063,0561 33,002 1,030,054   المجموع

      
      المطلوبات المالية 

      

 59,738 0 59,738   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 18,826 0 18,826   أرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

 126,934 0 126,934   إجمالي المطالبات تحت التسوية
 170,884 0 170,884   إجمالي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 29,395 0 29,395   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 41,554 0 41,554   ذمم دائنة

 9,561 0 9,561   مخصص ضريبة االستقطاع
 2,944 0 2,944   مخصص رسوم الجهة الرقابية

 7,917 7,917 0    مكافآت نهاية الخدمة
 36,483 0 36,483   الزكاة

 1,752 0 1,752   ضريبة الدخل
 3,002 3,002 0   السعودي البنك المركزيإيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى 

 508,990 10,919 498,071   المجموع
      

 
 

      2019 ديسمبر 31كما في 
      

      الموجودات المالية 
      

 403,376 0 403,376   نقد وما في حكمه
 40,000 0 40,000   الودائع قصيرة األجل ذات الدخل الثابت

 97,255 0 97,255   بالصافي -أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 
 89,304 0 89,304   حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية

 73,250 0 73,250   المتكبدة وغير المبلغ عنها حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات
 234,134 0 234,134   استثمارات

 7,470 0 7,470   بالصافي -مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 21,773 0 21,773   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 30,000 30,000 0   وديعة نظامية
 2,727 2,727 0   دخل مستحق من وديعة نظامية

 999,289 32,727 966,562   المجموع

      

      لية المطلوبات الما
      

 49,452 0 49,452   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 15,108 0 15,108   أرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

 141,054 0 141,054   إجمالي المطالبات تحت التسوية
 178,325 0 178,325   متكبدة وغير مبلغ عنهاإجمالي مطالبات 

 19,309 0 19,309   مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 25,506 0 25,506   ذمم دائنة

 8,857 0 8,857   مخصص ضريبة االستقطاع
 1,761 0 1,761   مخصص رسوم الجهة الرقابية

 8,435 8,435 0    مكافآت نهاية الخدمة
 31,059 0 31,059   الزكاة

 952 0 952   ضريبة الدخل
 2,727 2,727 0   السعودي زيالبنك المركإيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى 

 482,545 11,162 471,383   المجموع
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(19-فيروس كورونا المستجد )كوفيدتأثير  -43  
 

( باعتباره جائحة نظًرا النتشاره السريع في كافة أنحاء العالم. وقد 19-فيروس كورونا المستجد )كوفيد، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي 2020مارس  11في 
ات الحتواء انتشار أثر التفشي أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. واتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطو

ملكة العربية السعودية على وجه الخصوص بإغالق الحدود وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات إغالق وحظر تجول في الفيروس. وقامت الم
 كافة أنحاء البالد.

 
لشركة وما يترتب على ذلك ( في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى التي تعمل فيها ا19-وفي معرض االستجابة النتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد

تخذت سلسلة من اإلجراءات من تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم آثار هذا الفيروس بشكل استباقي على عملياتها وا
 والعمليات االستباقية والوقائية لضمان ما يلي:

 العام الذي تعمل فيه الشركة؛ الحفاظ على صحة وسالمة موظفيها والمجتمع 

 .استمرارية أعمال الشركة في جميع أنحاء المملكة بشكل محمي و سليم 
 

( على التأمين الطبي و تأمين المركبات كما هو موضح أدناه. وكما هو الحال مع أي تقدير، فإن 19-يظهر التأثير الرئيسي لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد
لك ت الحدوث تستند إلى أحكام مهمة وتطور سريع للوضع والشكوك المحيطة بمدة ومدى شدة الجائحة، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تالتوقعات واحتماليا

 بها بشكل منتظم.بط النتائج المتوقعة. والواقع أن تأثر هذه البيئة االقتصادية غير المؤكد هو تقديري وستستمر الشركة في إعادة تقييم وضعها واألثر المرت
 

 احتياطات فنية طبية
 
ال يمكن  اإلدارة ان القرار الحكومي لتحمل تكاليف العالج الطبي لكالً من المواطنين السعوديين والوافدين ساهم في تخفيض أي آثار  تعتقدإلى تقييم اإلدارة،  اً ستنادإ

لطبية المبلغ عنها )معظمها مطالبات العالج االختياري واألمراض غير المزمنة( مما أدى إلى تحملها، أثناء فترة اإلغالق، شهدت الشركة انخفاضاً في المطالبات ا
، تشهد الشركة زيادة في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة. وقد 2020يونيو  21انخفاض تجربة المطالبات. ورغم ذلك، ونتيجة لرفع اإلغالق منذ 

 .الختبار كفاية المطلوبات 2020 ديسمبر 31لحادة في المطالبات في التقدير الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية لعقود التأمين السارية في نظرت الشركة في أثر الزيادة ا
 

 احتياطات فنية للمركبات
 

لجميع شركات التأمين  2020مايو  08"( بتاريخ القرار( )"189رقم ) قرار السعودي البنك المركزي (، أصدر19-كوفيداستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد )
بهذا القرار، التعليمات الصادرة إلى شركات التأمين بتمديد فترة سريان وثائق تأمين المركبات القائمة  ن النقاط المذكورةالعاملة في المملكة العربية السعودية. ومن ضم

 هر. ذا القرار ولمدة شلألفراد مدة شهرين وإضافة مدة شهرين لفترة سريان الوثائق الجديدة لتأمين المركبات لألفراد التي يتم شراؤها خالل الفترة من تاريخ ه
 

تأمين المركبات القائمة  وناقشت الشركة مع الخبير األكتواري المعين، مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية واستنتجت إلى أن الشركة تعتبر تمديد شهرين في وثائق
 اإلضافيين.بمثابة وثائق تأمين جديدة و تسجيل احتياطي عجز األقساط التأمينية بناء على المطالبات المتوقعة   للشهرين 

 
شهر حسب السياسة المحاسبية للشركة، ولم يكن هناك أي تأثير كبير  14"بالنسبة للوثائق الجديدة الصادرة حسب التعميم أعاله، يتم اكتساب القسط خالل فترة التغطية، 

 رة خالل مدة الشهر الواحد.حيث لم يتم اكتتاب مبالغ اقساط كبي 2020 سبتمبر 30لفترة التمديد شهران في القسط المكتسب بتاريخ 
 
 المالية موجوداتال
 

المالية للشركة، أجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية لتحديد ما إذا  موجوداتعلى ال )19 –لمواجهة أي تأثيرات محتملة جراء جائحة فيروس كورونا )كوفيد
المالية للديون، تشتمل هذه العوامل على  موجوداتالمالية. بالنسبة لل الموجوداتأو مجموعة مالي  موجودكان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة أي 

الس أو إجراءات إعادة تنظيم الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين، والتخلف عن السداد أو التأخر في السداد، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلف
مد في ذلك. في حالة األسهم المصنفة ضمن األسهم المتاحة للبيع، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير أو طويل األ أخرى، وما إلى ةمالي

 القيمة العادلة للموجودات المالية أقل من تكلفتها.
 

. 2020 ديسمبر 31في  للسنة المنتهيةيكن لها أي آثار جوهرية على نتائج الشركة  لم )19 –بناًء على هذه التقييمات، تعتقد الشركة أن جائحة فيروس كورونا )كوفيد
 وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.
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 التعهدات وااللتزامات المحتملة -35
 

 ، كانت هناك خطابات ضمان قائمة لصالح عدة مستفيدين كما يلي:2020 ديسمبر 31كما في 
 

 2020 2019 
   

 1,000 1,000 مقدمو خدمات طبية
 2,666 1,819 طلب تقديم عروض -وثيقة تأمين طبي للمجموعات 

 1,841 1,764 التزامات رأسمالية بشراء أنظمة وبرمجيات

 5,507 4,583 المجموع
   

 

 تخضع الشركة إلى إجراءات قضائية في سياق العمل العادي.
 

 ، لم يترتب على الشركة أي تعهدات أو التزامات محتملة أو إجراءات أو نزاعات قانونية ذات طبيعة جوهرية.2020 ديسمبر 31كما في 
 

 
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  -36

 

قيدت مكافآت نهاية خدمة الموظفين في قائمة الدخل وقائمة الدخل الشامل . 2020ديسمبر  31شركة تقييم اكتواري اللتزامات مكافآت نهاية الخدمة كما في أجرت ال
 .وقائمة المركز المالي

 

 المبالغ المقيدة في قائمة المركز المالي
 

 2020 2019 
   

 ,4358 7,917 ةالقيمة الحالية لمكافآت نهاية الخدم
   

 

 القيمة الحالية لمكافآت نهاية الخدمةتغيير في ال
 

 2020 2019 
   

 9,001 8,435  هلسنامكافآت نهاية الخدمة في بداية 
 1,944 1,923 الخدمات الحالية وتكاليف الفوائد

 (2,510) (2,441) المستحقات المدفوعة

 8,435 7,917 هلسنافي نهاية  القيمة الحالية لمكافآت نهاية الخدمة
   

 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية
 

 وضعت الشركة المجموعة التالية من االفتراضات االكتوارية الهامة لتقييم مكافآت نهاية الخدمة
 

 2020 2019 
   

 %8 %8 معدل الخصم
 %3.5 %3.5 معدل زيادة الراتب
 60 60 سن التقاعد الطبيعي

 

 حساسية االفتراضات االكتواريةتحليل 
 

 فيما يلي أثر التغيرات في الجوانب الحساسة ذات الصلة بالقيم الحالية لمكافآت نهاية الخدمة
 

 2020 2019 
   

   معدل الخصم في التقييم
 (127) (124) %0.5زيادة بنسبة  -
 138 136 %0.5انخفاض بنسبة  -

   رتبات في مختلف الفئات العمريةمعدل الزيادة المتوقع في مستوى الم
 155 152 %0.5زيادة بنسبة  -
 (143) (140) %0.5انخفاض بنسبة  -
 

 

 أرقام المقارنة -37
 

 السابقة لتتفق مع عرض الفترة الحالية. السنهتمت إعادة تبويب بعض مبالغ وأرصدة 
 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة -38
 

 .2021فبراير  16تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 
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 معلومات إضافية -39
 

 2020  2019 

 قائمة المركز المالي 
 عمليات
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 المجموع
عمليات  

 التأمين
عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        الموجودات
        

 403,376 186,767 216,609  517,745 159,242 358,503 نقد وما في حكمه
 40,000 0 40,000  0 0 0 الدخل الثابت الودائع قصيرة األجل ذات

 97,255 0 97,255  70,138 0 70,138 بالصافي -أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين 
 36,440 0 36,440  71,532 0 71,532 حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

 89,304 0 89,304  96,840 0 96,840 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية
 73,250 0 73,250  54,631 0 ,63154 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 7,901 0 7,901  7,032 0 7,032 تكاليف اكتتاب مؤجلة
 2,494 0 2,494  1,842 0 1,842 مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية المؤجلة

 1,766 0 1,766  3,493 0 3,493 ضريبة استقطاع مؤجلة
 1,991 0 1,991  1,764 0 1,764 رسوم الجهة الرقابية المؤجلة

 234,134 234,134 0  246,555 246,555 0 استثمارات
 0 (28,793) 28,793  0 11,409 (11,409) مبالغ مستحقة من عمليات التأمين / المساهمين

 7,470 0 7,470  6,522 0 6,522 بالصافي -مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 21,773 3,033 18,740  37,623 9,097 28,526 ة مقدماً وموجودات أخرىمصاريف مدفوع
 3,507 0 3,507  3,049 0 3,049 بالصافي -ممتلكات ومعدات 

 8,451 0 8,451  0,0031 0 10,003 بالصافي -موجودات غير ملموسة 
 46,794 46,794 0  46,794 46,794 0 الشهرة

 30,000 30,000 0  30,000 30,000 0 وديعة نظامية
 2,727 2,727 0  0023, 3,002 0 دخل مستحق من وديعة نظامية

 ,633,1081 662,474 633,971  1,208,565 506,099 02,4667 مجموع الموجودات
        

 
 

        المطلوبات
        

 49,452 2,265 47,187  59,738 2,958 56,780 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 15,108 0 15,108  18,826 0 18,826 أرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

 167,379 0 167,379  190,453 0 ,453190 إجمالي األقساط غير المكتسبة
 7,353 0 7,353  14,148 0 14,148 الت إعادة تأمين غير مكتسبةعمو

 141,054 0 141,054  126,934 0 126,934 إجمالي المطالبات تحت التسوية
 178,325 0 178,325  170,884 0 170,884 إجمالي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 2,000 0 2,000  15,500 0 15,500 احتياطي عجز األقساط
 9,000 0 9,000  13,000 0 13,000 احتياطيات فنية أخرى

 19,309 0 19,309  29,395 0 29,395 أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة إلى
 25,506 0 25,506  41,554 0 41,554 ذمم دائنة

 8,857 0 8,857  9,561 0 9,561 مخصص ضريبة االستقطاع
 1,761 0 1,761  2,944 0 2,944 مخصص رسوم الجهة الرقابية

 8,435 0 8,435  7,917 0 7,917  مكافآت نهاية الخدمة
 2,697 0 2,697  4,570 0 4,570 توزيع فائض مستحق الدفع إلى حاملي الوثائق

 31,059 31,059 0  36,483 36,483 0 الزكاة
 952 952 0  1,752 1,752 0 ضريبة الدخل

 2,727 2,727 0  3,002 3,002 0 السعودي البنك المركزيإيرادات عموالت مستحقة الدفع إلى 

 670,974 37,003 633,971  746,661 19544, 702,466 مجموع المطلوبات

        

        الملكيةحقوق 
 300,000 300,000 0  300,000 300,000 0 رأس المال

 34,535 34,535 0  40,866 40,866 0 احتياطي نظامي
 98,138 98,138 0  123,464 123,464 0 أرباح مبقاة 

 4,986 4,986 0  (2,426) (2,426) 0 عادلة من االستثماراتاحتياطي ربح / )خسارة( القيمة ال

 437,659 437,659 0  ,904461 461,904 0 الملكيةمجموع حقوق 

        

 1,108,633 474,662 633,971  1,208,565 506,099 702,466 الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 
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 2020  2019 
    

 قائمة الدخل
 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        اإليرادات
        

 543,717 0 543,717  552,708 0 552,708 إجمالي األقساط المكتتبة
 (16,051) 0 (16,051)  (24,115) 0 (24,115) محلية -أقساط إعادة التأمين المسندة 
 (167,701) 0 (167,701)  (188,806) 0 (188,806) أجنبية –أقساط إعادة التأمين المسندة 

 (1,991) 0 (1,991)  (2,794) 0 (,7942) مصاريف فائض الخسارة

 357,974 0 357,974  336,993 0 336,993 صافي أقساط التأمين المكتتبة
 53,663 0 53,663  (23,074) 0 (23,074) التغيرات في إجمالي األقساط غير المكتسبة

 3,051 0 0513,  35,092 0 35,092 التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة

 414,688 0 414,688  349,011 0 349,011 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 38,034 0 38,034  32,170 0 32,170 عموالت إعادة التأمين
 10,905 0 10,905  6,806 0 6,806 تتاب آخردخل اك

 463,627 0 ,627463  387,987 0 387,987 مجموع اإليرادات
        

        تكاليف ومصاريف اكتتاب
 (502,172) 0 (502,172)  (307,570) 0 (307,570) ت المدفوعةإجمالي المطالبا

 60,698 0 60,698  59,315 0 59,315 حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 (441,474) 0 (441,474)  (248,255) 0 (248,255) لمطالبات المدفوعةصافي ا
 32,515 0 ,51532  14,120 0 14,120 التغيرات في إجمالي المطالبات تحت التسوية

 17,913 0 17,913  7,536 0 7,536 غيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسويةالت
 5,9551 0 15,955  7,441 0 7,441 التغيرات في إجمالي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

التغيرات في حصة معيدي التأمين من إجمالي 
 المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

(61918,) 0 (18,619)  (8,498) 0 (8,498) 

 (383,589) 0 (589383,)  (237,777) 0 (237,777) صافي المطالبات المتكبدة

 2,900 0 2,900  (13,500) 0 (13,500) احتياطي عجز األقساط
 925 0 925  (4,000) 0 (4,000) احتياطيات فنية أخرى

 (20,837) 0 (20,837)  (14,827) 0 (14,827) تكاليف اكتتاب
 (7,768) 0 (7,768)  (7,181) 0 (7,181) مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية

 (6,334) 0 (6,334)  (7,418) 0 (7,418) ضريبة االستقطاع
 (6,588) 0 (6,588)  (5,392) 0 (5,392) رسوم الجهة الرقابية

 (6,247) 0 (6,247)  (10,300) 0 (10,300) مصاريف اكتتاب أخرى

 (427,538) 0 (,538427)  (300,395) 0 (300,395) مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
        

 36,089 0 36,089  87,592 0 87,592 االكتتابصافي دخل 
        

 
        إيرادات / )مصاريف( عمليات أخرى

 10,980 0 10,980  (1,240) 0 (1,240) )مخصص( / عكس ديون مشكوك في تحصيلها
 (55,655) (,2022) (53,453)  (56,411) (2,730) (53,681) مصاريف عمومية وإدارية

 (12,00) 0 (2,001)  (4,608) 0 (4,608) استهالك وإطفاء
 11,975 4,936 7,039  5,522 2,200 3,322 إيرادات عموالت على الودائع

 4,774 4,774 0  4,023 4,023 0 إيرادات عموالت على الصكوك
 2,857 2,857 0  4,092 4,092 0 دخل توزيعات أرباح

 7,922 7,922 0  7,770 7,770 0 محققة من االستثماراتأرباح 

 (19,148) 18,287 (37,435)  (40,852) 15,355 (56,207) )مصاريف( العمليات األخرى مجموع إيرادات /
        

 16,941 18,287 (1,346)  46,740 15,355 31,385 الدخل قبل الفائض والزكاة وضريبة الدخل
        

 0 (1,346) 1,346  0 28,247 (28,247) تغطية المساهمين للعجز / تحويل الفائض إلى المساهمين

 16,941 16,941 0  46,740 43,602 3,138 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
 (9,513) (9,513) 0  (11,321) (11,321) 0 زكاة محملة

 (164) (164) 0  (624) (624) 0 ضريبة الدخل المحملة

 7,264 7,264 0  34,795 31,657 3,138 الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل
        

  0.24    1.06  السعودي باللاير الواحد للسهم والمخفض األساسي عائدال
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 2020  2019 

    

 قائمة الدخل الشامل

 
 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

 7,264 7,264 0  34,795 ,65731 3,138 بعد الزكاة وضريبة الدخل عمليات المساهمينلالدخل 
        

        الدخل/ )الخسارة( الشامل اآلخر
        

البنود المعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها إلى  
 قائمة الدخل في السنوات القادمة

       

        استثمارات متاحة للبيع:
 10,632 10,632 0  358 358 0 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

 (7,922) (7,922) 0  (7,770) (7,770) 0 المحققة المحولة إلى قائمة الدخلاألرباح 

 2,710 2,710 0  (7,412) (27,41) 0 صافي التغير في القيمة العادلة غير المحققة

        
 9,974 9,974 0  27,383 5,2424 3,138 سنةلل الشامل الدخل
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 2020  2019 
    

 قائمة التدفقات النقدية
 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع

        

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
        

 7,264 7,264 0  34,795 31,657 3,138 الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل
        

        تعديالت لبنود غير نقدية:
 1,244 0 1,244  1,907 0 1,907 استهالك ممتلكات ومعدات

 757 0 757  2,701 0 2,701 إطفاء موجودات غير ملموسة
 (10) 0 (10)  (51) 0 (15) و معداتمن استبعاد ممتلكات  ربح

 (10,980) 0 (10,980)  1,240 0 1,240 مخصص / )عكس( ديون مشكوك في تحصيلها
 6,516 0 6,516  9,145 0 59,14 مخصص ضريبة االستقطاع

 5,750 0 5,750  5,165 0 5,165 مخصص رسوم الجهة الرقابية
 1,944 0 1,944  1,923 0 1,923 مخصص مكافآت نهاية الخدمة

 (7,922) (7,922) 0  (7,770) (7,770) 0 االستثمارات من محققة أرباح
 9,513 9,513 0  11,321 11,321 0 زكاة محملة

 164 164 0  624 624 0 ضريبة الدخل المحملة
        

        دات والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في الموجو
 (17,588) 0 (17,588)  25,877 0 25,877 أقساط ومبالغ مستحقة من معيدي التأمين

 (3,051) 0 (3,051)  (35,092) 0 (35,092) حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط غير المكتسبة
 (17,913) 0 (17,913)  (7,536) 0 (7,536) حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية

 8,498 0 8,498  18,619 0 18,619 متكبدة وغير المبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من إجمالي  المطالبات ال
 (594) 0 (594)  869 0 869 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 (18) 0 (18)  652 0 652 مصاريف شركة تسوية المطالبات التأمينية المؤجلة
 (182) 0 (182)  (1,727) 0 (1,727) ضريبة استقطاع مؤجلة

 838 0 838  227 0 227 رسوم الجهة الرقابية المؤجلة
 66,104 0 66,104  948 0 948 اف ذات عالقة مبالغ مستحقة من أطر

 08413, 88 12,996  (15,850) (6,064) (9,786) مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
 16,805 0 16,805  16,048 0 16,048 ذمم دائنة

 645 (221) 866  10,286 693 9,593 تكاليف اكتتاب مستحقة الدفع
 4,348 0 4,348  3,718 0 3,718 شركة تسوية المطالبات التأمينية مستحقة الدفع

 (53,663) 0 (53,663)  23,074 0 23,074 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 506 0 506  6,795 0 6,795 أرصدة معيدي تأمين مستحقة الدفع

 (32,515) 0 (32,515)  (14,120) 0 (14,120) إجمالي األقساط غير المكتسبة
 (15,955) 0 (15,955)  (7,441) 0 (7,441) إجمالي مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 (2,900) 0 (2,900)  13,500 0 13,500 احتياطي عجز األقساط
 (925) 0 (925)  4,000 0 4,000 احتياطيات فنية أخرى

 0 31,447 (31,447)  0 (40,202) 40,202 مستحق لعمليات المساهمين
 2,211 0 2,211  10,086 0 10,086 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

        

        المدفوعات:
 (2,510) 0 (2,510)  (2,441) 0 (2,441) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

 (9,886) 0 (9,886)  (8,441) 0 (8,441) ضريبة استقطاع مدفوعة
 (5,459) 0 (5,459)  (3,982) 0 (3,982) رسوم الجهة الرقابية المدفوعة

 0 0 0  (1,265) 0 (1,265) فائض مدفوع إلى حاملي الوثائق
 (4,965) (4,965) 0  (5,897) (5,897) 0 زكاة مدفوعة

 (1,181) (1,181) 0  176 176 0 ضريبة دخل مدفوعة

 (42,026) 34,187 (76,213)  92,119 (15,462) 107,581 )المستخدم في( األنشطة التشغيلية / منصافي النقد الناتج 
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 2020  2019 
    

 )تتمة( قائمة التدفقات النقدية
 عمليات
 التأمين

 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
 عمليات  

 التأمين
 عمليات 
 المساهمين

 المجموع
        

        

        االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
        

 (111,354) (111,354) 0  (115,000) (115,000) 0 إضافات إلى استثمارات
 86,753 86,753 0  102,937 102,937 0 عوائد من بيع استثمارات

 41,234 0 41,234  40,000 0 40,000 الودائع قصيرة األجل ذات الدخل الثابت عوائد من
 (79) 0 (79)  (1,450) 0 (1,450) إضافات إلى ممتلكات ومعدات

 10 0 10  16 0 16 بيع ممتلكات ومعداتعوائد 
 (1,728) 0 (1,728)  (4,253) 0 (4,253) إضافات إلى موجودات غير ملموسة

 14,836 (24,601) 39,437  22,250 (12,063) 34,313 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
        

 
 
 

        

 (27,190) 9,586 (36,776)  114,369 (27,525) 141,894 صافي التغير في النقد وما في حكمه
 430,566 177,181 253,385  403,376 ,767186 216,609 النقد وما في حكمه في بداية السنة

 403,376 186,767 216,609  517,745 159,242 358,503 للسنةالنقد وما في حكمه في نهاية 

        
        معلومات غير نقدية

 2,710 2,710 0  (7,412) (7,412) 0 التغيرات في القيمة العادلة لالستثماراتصافي 
        

 


