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MOORE 

  شركة والء للتأمين التعاوني (تتمه)تقرير مراجعي الحسابات المستقلين الى السادة المساهمين في 
 
 

  األمور الرئيسة للمراجعة (تتمه)
 

  كيفية تناول مراجعتنا األمور الرئيسية للمراجعة  األ األمور الرئيسة للمراجعة

  . تقييم االحتياطيات الفنيةب 

م، لدى الشركة احتياطيات فنية ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
لایر سعودي كما هو موضح  مليون  ٧٦٣٬٥٧إجمالية تبلغ 
من القوائم المالية، والتي تتضمن المطالبات  ١١في إيضاح 

تحت التسوية والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها 
واالحتياطات المحاسبية واحتياطي أقساط تأمين إضافيه 

  واالحتياطيات الفنية األخرى.
 

االكتوارية لتقدير تستخدم الشركة مجموعة من المنهجيات 
ً هامة تتعلق بالعوامل  هذه المطالبات. وهذا يتطلب أحكاما

واالفتراضات مثل التضخم ونمط تطوير المطالبات 
  والمتطلبات التنظيمية.

 
إن تقييم االحتياطيات الفنية هو مجال حكم رئيسي للمديرين 
بالنظر إلى مستوى الذاتية المتأصلة في تقدير أثر أحداث 

  التي ال تزال نتيجتها النهائية غير مؤكدة.المطالبة 
 
نظراً ألهمية المبالغ المعنية وممارسة المديرين لألحكام 
الهامة في عملية تحديد االحتياطيات الفنية، فقد قررنا أنها 

  مسألة مراجعة رئيسية.
 

 ) الذي يوضح إلتزامات١(د) ( ٢يرجى الرجوع إلى إيضاح 
) هـ( ٣المطالبات النهائية الناتجة عن عقود التأمين وإيضاح 

  الذي يوضح السياسات المحاسبية للمطالبات.

 
 

لقد قمنا بتقييم التصميم واختبار تنفيذ الضوابط الرئيسية على 
إجراءات المدراء لمعالجة المطالبات ودفعها، بما في ذلك 

  سجلة.الضوابط على اكتمال ودقة تقديرات المطالبة الم
 

قمنا بتقييم مدى مالئمة منهجيات االحتياطيات المستخدمة في 
  تقدير التزام مطالبة التأمين كجزء من إجراءاتنا الموضوعية.

 
أجرينا اختبارات جوهرية على المبالغ المسجلة لعينة من 
المطالبات المبلغ عنها والمدفوعة؛ بما في ذلك مقارنة مبلغ 

ات لمصدر المناسبة لتقييم المطالبالمطالبات المستحقة بوثائق ا
  تحت التسوية واالحتياطيات الفنية.

 
إلخضاع منهجيات اإلدارة وافتراضاتها للمنهج العلمي في 
التقييم ، ساعدنا خبير اكتواري تم تعيينه من قبلنا كخبيرمراجعة 
لفهم وتقييم الممارسات االكتوارية للشركة واألحكام 

على االطمئنان الالزم  الموضوعة وذلك  من أجل الحصول
بشأن التقرير االكتواري الصادر عن خبير اإلدارة . قام الخبير 

 االكتواريالمعين من قبلنا  بما يلي:
  
تقييم ما إذا كانت المنهجيات االكتوارية للشركة متسقة مع  -

تلك المستخدمة في الصناعة ومع الفترات السابقة ، والبحث 
 الهامة.عن تبرير كاٍف للفروقات 

  
تم تقييم االفتراضات االكتوارية الرئيسية بما في ذلك معدالت  -

المطالبات والتكرار المتوقع وخطورة المطالبات. قمنا 
باخضاع هذه االفتراضات من خالل مقارنتها بتوقعاتنا بناًء 
على الخبرة السابقة للشركة واالتجاهات الحالية ومعرفتنا 

 الخاصة بالنشاط التأمين.
  
منا بفحص مدى مالءمة منهجيات االحتساب واالسلوب مع ق -

  االفتراضات المستخدمة والحساسيات لالفتراضات الرئيسية.
  

ً بتقييم مدى مالءمة إفصاحات القوائم المالية  كما قمنا أيضا
المتعلقة بهذا األمر مقابل متطلبات المعايير الدولية إلعداد 

 التقرير المالي.
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ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
   القوائم الماليةإيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ١٤ - 
 

  معلومات عامة. ١
لمرسوم لاً قد تأسست وفق ،في المملكة العربية السعودية) ("الشركة") ةسجلمإن شركة والء للتأمين التعاوني (هي شركة مساهمة سعودية 

 موحد ورقم ٢٠٥١٠٣٤٩٨٢. تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم ١٤٢٨جمادى األول  ٢بتاريخ الصادر ) ١١٤ملكي رقم (س/ال
  م). عنوان الشركة الرئيسي المسجل هو:٢٠٠٧يوليو  ٤(الموافق هـ ١٤٢٨جمادى اآلخر  ١٩بتاريخ الصادر  ٧٠٠١٥٢٦٥٧٨

  شركة والء للتأمين التعاوني
  المركز الرئيسي 

  الخبر الجنوبية  ،، الظهران   ٤٥١٣
  ٨٦١٥-٣٤٦٢١، الخبر  ٨الوحده رقم 

  المملكة العربية السعودية
ي في القيام بمزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال يتمثل  ركة الرئيس اط الش طة إعادة التأمين وأ بما في ذلكنش نش

ركة في التأمين  ية للش والتأمين البحري وتأمين الحريق والتأمين  المركباتطبي وتأمين الالوكاالت.  تتمثل قطاعات األعمال الرئيس
  الهندسي وتأمين الطاقة وتأمين الطيران والتأمينات العامة األخرى. 

ركات التأمين التعاوني ("القانون")  ،)م٢٠٠٣يوليو  ٣١(الموافق هـ ١٤٢٤جمادى الثاني  ٢في  در القانون الخاص بنظام مراقبة ش ص
وم الملكي رقم (م/ ركة على الترخيص رقم (ت.م.ن ). حص٣٢بموجب المرس ) لمزاولة أعمال التأمين في المملكة ١٦/٢٠٠٨٧لت الش

عودية بتاريخ  عودي البنك) من م٢٠٠٨يوليو  ٢(الموافق هـ ١٤٢٩جمادى اآلخر  ٢٨العربية الس فتها الهيئة  المركزي الس اما) بص (س
  في المملكة العربية السعودية.  المسؤولة عن تطبيق وإدارة نظام التأمين ولوائحه التنفيذية

ادرة عن اً ق مجلس اإلدارة على توزيع الفائض من عمليات التأمين وفقواف عودي المركزي البنكللوائح التنفيذية الص بحيث  ،اما")("س الس
المتبقية. ويتم تحويل أي عجز ينشأ  ٪١٠الوثائق  ةعلى حمل وزعمن الفائض السنوي من عمليات التأمين وي ٪٩٠يوزع لمساهمي الشركة 

  عن عمليات التأمين إلى عمليات المساهمين بالكامل. 

قيمة كل مليون سهم  ٦٤٬٦تتألف من مليون لایر سعودي  ٦٤٦الى  م،٢٠٢١ديسمبر  ٣١في خالل السنة، تمت زيادة رأس مال الشركة 
 لایر سعودي) ١٠مليون سهم قيمة كل سهم  ٦٤٬٦مليون لایر سعودي تتألف من  ٦٤٦م: ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ١٠سهم 

  . ٢١راجع إيضاح 

 االندماج المقترح 

هـ (الموافق  ٠٥/١٢/١٤٤٢مذكرة تفاهم غير ملزمة ("مذكرة التفاهم") مع شركة ساب تكافل ("ساب تكافل") في  بتوقيعالشركة قامت 
ركة على موقع تداول في  ١٥/٠٧/٢٠٢١ ركتين. الحقآ، أعلنت الش (  هـ٠٧/٠٦/١٤٤٣م. ) وذلك بغرض تقييم اندماج محتمل بين الش

اهم لم١٠/١/٢٠٢٢الموافق  ذكرة التف د م دي آ تنتهي في  ٤٥دة م) عن تم اريخ٢٤/٢/٢٠٢٢يوم هـ (الموافق ٢٦/٧/١٤٤٣م. وبت
قامت  م) ٢٤/٠٢/٢٠٢٢هـ (الموافق  ٢٣/٠٧/١٤٤٣م) أعلنت أنها وقعت اتفاقية اندماج ملزمة مع ساب تكافل. وبتاريخ  ٢٧/٠٢/٢٠٢٢

فقة ت بتوقيع ركتين على االندماج من خالل ص هم ، حيث تقوم("اتفاقية االندماج") تُظهر اتفاق كلتا الش دار /    بادل أس والء بإص
/ أسهم اسمية في والء مقابل كل سهم ُمصدر في ساب تكافل ("معدل سعر الصرف") ، لصالح المساهمين  ٠٫٦٠٠٥٤٧٦١٧٦٤٧٠٥٩٠

فقة االند ريان ص اب تكافل في تاريخ س ركة س ادرة في ش هم الص هم الذين يمتلكون األس حاب األس اب تكافل (أي أص اج) مالمؤهلين في س
ول  اب تكافل بتاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على عرض االندماج) ومقابل تحويل أص ادرة في س هم الص يمتلكون األس
والتزامات ساب تكافل وبدون دفع أي مقابل نقدي إضافي ("صفقة االندماج" أو "االندماج"). ويتم ذلك وفقًا لقانون الشركات الصادر عن 

ية ("وزارة ا وق المال تحواذ ، وقواعد طرح األوراق المالية CMAلتجارة ، ولوائح هيئة الس ") ، بما في ذلك لوائح االندماج واالس
وااللتزامات المستمرة ، وقواعد اإلدراج الصادرة عن السوق المالية السعودية (تداول) واألنظمة ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي 

اما"). عودي ("س ركتين في اجتماعات الجمعية العامة غير وي   الس اهمي الش ع االندماج المذكور لموافقة الجهات الرقابية المعنية ومس خض
 .العادية

 أسس اإلعداد.  ٢
    والقياس العرضأ) أسس 
تمدة من واالصدارات االخرى المعالمعتمدة في المملكة العربية السعودية  ةرير المالياهذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتق تم اعداد

  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

تعليمات لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية لحساب الزكاة  ("ساما") المركزي السعودي البنك أصدر م٢٠١٩يوليو  ٢٣في 
ايير الدولية العداد التقارير المالية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والدخل في قائمة الدخل بما يتماشي مع المع

  المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

لبيع بالقيمة المتاحة ل ستثماراتاإل بعض بإستثناء قياس ،على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية القوائم الماليةهذه تم إعداد 
. ان قائمة المركز المالي للشركة لم يتم عرضها بإستخدام التصنيف المتداول / والغير متداول. وتعويض نهاية الخدمة العادلة



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  (تتمة) القوائم الماليةإيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ١٥ - 
 

 (تتمة) أسس اإلعداد.  ٢
   (تتمة)  والقياس العرضأ) أسس 

واستثمارات محتفظ بها  النظاميةالوديعة ودائع طويلة األجل وو   الشهرةوالموجودات غير الملموسة وفيما عدا الممتلكات والمعدات 
كافة  فإن ،تعويضات نهاية الخدمة وااليجار (ضمن مستحقات والتزامات أخرى)  ، والتزامات(ضمن االستثمارات) حتى االستحقاق

   ذكر خالف ذلك.ي ما لم ،الموجودات والمطلوبات األخرى ذات طبيعة قصيرة األجل
  

ً تعرض الشركة قائمة المركز المالي الخاصة بها  فاتر حسابات تحتفظ الشركة بد ،ترتيب السيولة. ووفقًا لنظام التأمين السعوديل وفقا
 موجودات). وتُقيَّد ال٢٩مستقلة لكّلٍ من عمليات التأمين وعمليات المساهمين وتعرض القوائم المالية وفقًا لذلك ِضْمن اإليضاح (

د اإلدارة ومجلس والمطلوبات وا اليرادات والمصاريف المنسوبة بوضوح إلى أي من هذين النشاطين في الحسابات ذات العالقة. وتُحّدِ
  اإلدارة أساس توزيع المصاريف من العمليات المشتركة ويوافقان عليه.

عمليات واإليرادات والمصروفات لاإللتزامات الفصل الواضح بين األصول و تتطلب اللوائح التنفيذية للبنك المركزي السعودي
الدخل الشامل والتدفقات النقدية  قائمةالدخل و قائمةعرض قائمة المركز المالي و يتموفقآ لذلك،  التأمين وعمليات المساهمين.

ووفقًا لمتطلبات اإلرشادات الصادرة عن اللوائح إضافية كمعلومات مالية  ٢٩لعمليات التأمين وعمليات المساهمين في إيضاح 
 للبنك المركزي السعودي (ساما).التنفيذية 

أمين يتم دمج األرصدة ومعامالت عمليات الت ،ةرير المالياعلى مستوى الشركة وفقاً  للمعايير الدولية للتق القوائم الماليةعند إعداد 
طبقة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين متماثلة بالنسبة للمعامالت واألحداث مع عمليات المساهمين. إن السياسات المحاسبية الم

  في الظروف المماثلة.  
  
 العملة الوظيفية وعملة العرض) ب

ب جميع  تم عرض  ئم الماليةالقواهذه القوائم المالية باللایر السعودي الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى الشركة. وتُقرَّ
 ما لم يُذَكر خالف ذلك. ،لایر سعودي ألفالمعروضة باللایر السعودي إلى أقرب 

 ج) السنة المالية
  ديسمبر. ٣١في  ةلشركلمالية لاالسنة  هيتنت

  ) األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامةد
المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن يتطلب إعداد القوائم المالية استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على 

 .الموجودات والمطلوبات المحتملة في تاريخ القوائم المالية ومبالغ اإليرادات والمصروفات المبلغ عنها خالل السنة المشمولة بالتقرير
د لعمليات الحالية فإن النتائج الفعلية قعلى الرغم من أن هذه التقديرات واألحكام تستند على أفضل معرفة لدى اإلدارة لألحداث وا

  .تختلف عن تلك التقديرات

لمستقبلية داث األحت اقعاوتك لذبما في  ،رى ألخل اموالعوايخية رلتارة الخبالی د إتستنر ومستمل بشکم ألحکارات وايدلتقم اتقييم يت
   .ظروفلظل الة في ونها معقد ألتي يُعتقا

  في إعداد هذه القوائم المالية:المستخدمة بية الهامة فيما يلي األحكام والتقديرات المحاس

 اإللتزامات المالية النهائية الناتجة عن مطالبات عقود التأمين.) ١

العديد من  هناك .مطالبات عقود التأمين هو التقدير المحاسبي األكثر أهمية للشركةلمالية النهائية الناتجة عن ا اإللتزاماتإن تقدير 
مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار في تقدير االلتزام المالي الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف لمثل هذه 

ة تكاليف النهائيوكذلك ال اتتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبيتم إجراء التقديرات في نهاية فترة إعداد التقارير لكل من ال .المطالبات
لبيانات ادام ستخإعة بوفدلمر اغيالمتعلقة بالمطالبات المبلغ عنها ت باولطلما ريدتقم يت .غ عنهابلمال غيرالمتوقعة للمطالبات المتكبدة 

ً  الخاصة  ات للسنة السابقةبيتم إعادة تقييم تقديرات المطال ،نهاية كل فترة تقريرفي  بتقييم كل حالة مقدمة إلى الشركة على حده. سنويا
ديسمبر، تم التحقق من مخصص المطالبات القائمة من قبل  ٣١كما في  .تها ويتم إجراء التغييرات على المخصصيللتأكد من كفا

  اكتواري مستقل.

لمركز ا إن مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من المتوقع أن يتم اإلبالغ عنها بعد تاريخ  قائمة
كلفة األساسية التي تعتمدها اإلدارة في تقدير ت الطريقةتتمثل  .قبل تاريخ قائمة المركز الماليللحدث المؤمن عليه الذي وقع  المالي،

 في استخدام مؤشرات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ بمعدالت تسويةغير المبلغ عنها المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة 
ة وطريقة بورنهوتير فيرغوسون وطريق تشين الداريستخدم االكتواريين مجموعة من الطرق مثل طريقة  .المطالبات المستقبلية

كما استخدم الخبير االكتواري طريقة التقسيم القطاعي بما في ذلك تحليل التكلفة  .معدل الخسارة المتوقعة لتحديد هذه المخصصات
تستند هذه األساليب إلى عدد من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة  .طاع األعمال الطبيةلكل عضو في السنة بالنسبة لق

  .بقيمة مبلغ التسوية المتوقعة وأنماط تسوية المطالبات
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  (تتمة) أسس اإلعداد.  ٢
  (تتمة)  ) األحكام والتقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامةد

 ) إنخفاض قيمة الموجودات المالية ٢

في األجل أو طويل جوهري ض نخفاك اناون هما يکدمتها عنقيت نخفضد المالية قودات اجولما بتحديد ما اذا كانتکة رلشا ومتق
 ١٢تعتبر فترة  .أو طويل األجل يتطلب أحكاماً جوهرية جوهريإن تحديد ما هو  .تکلفتهاأقل من لمالية ودات اجولة للمدلعاالقيمة ا

في أثناء إجراء  .من التكلفة األصلية جوهريا وفقًا لسياسة الشركة ٪٣٠ويعتبر االنخفاض بمقدار األجل  ةطويلشهراً أو أكثر فترة 
مثل التقلبات العادية في سعرالسهم واألداء المالي للشركة المستثمر  ،تقوم الشركة بتقييمات من بين عدة عوامل أخرى ،هذا القرار

  .والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية ،والتغيرات في التقنية ،فيها ومجال األعمال وأداء القطاع

 ينة ) إنخفاض قيمة الذمم المد٣

يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل 
 ونوإحتمالية أن يدخل المدين ونالصعوبات المالية الجوهرية للمدين إن .كافة المبالغ المستحقة وفقا للشروط األصلية للذمم المدينة

  .الذمم المدينة  مؤشرات على إنخفاض قيمةتعتبر ة هيكلة مالية والعجز أو التأخر في الدفع في مرحلة إفالس أو إعاد

 ) القيمة العادلة لألدوات المالية ٤

يتم  .ألوراق المالية القابلة للتداول أو القيمة العادلة المقدرةلة للبيع على األسعار المدرجة المتاح ستثماراتتستند القيم العادلة لإل
لقيمة العادلة للبنود التي تحتوي على عمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود بنفس شروط تقدير ا

  .وخصائص المخاطر

يات تحديدها عن طريق استخدام تقنيتم مدرجة أسعار ها ل تتوفر الية التي ال يوجد فيها سوق نشط والالقيمة العادلة لألدوات المإن 
البيانات القابلة للمالحظة فيما يتعلق بأدوات مالية مماثلة أو باستخدام خالل القيمة العادلة من  يتم تقديروفي هذه الحاالت  .التقييم

اذا دعت الحاجة إلى  ،مناسبةلى افتراضات عاً بناء هاريتقد فيتم ،سوق القابلة للمالحظة غير متاحةالمدخالت  أما اذا كانت .النماذج
شكل عندما يتم استخدام تقنيات التقييم لتحديد القيمة العادلة، يتم التحقق منها ومراجعتها ب .أساليب التقييمبيق بعض ذلك حيث يتم تط

ايرة و يتم مع ،يتم إعتماد جميع النماذج قبل استخدامهادوري من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن اولئك الذين حصلوا عليها. 
النماذج  فقط  تستخدمبقدر ما هو ممكن عملياً،  ة وأسعار السوق القابلة للمقارنة.كس البيانات الفعليتع للتأكد من أن النتائجالنماذج 
 للشركة أو تلك الخاصةمخاطر االئتمان (سواًء الخاصة بمخاطر االئتمان  مثلفإن مجاالت  ،ومع ذلك ،القابلة للمالحظة البيانات 

   .لب من اإلدارة تقديم تقديرات لهاتتط قد) والتقلبات واالرتباطات  اآلخرالطرف ب

  ١٩-) تأثير كوفيد٥
على أنه جائحة اعترافًا بانتشاره  ")١٩-تفشي فيروس كورونا ("كوفيد ، أعلنت منظمة الصحة العالميةم٢٠٢٠مارس  ١١في 

السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 
وص ه الخصاتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية على وج

  .واإلغالق وحظر التجول على مستوى الدولة للتباعد اإلجتماعيالمبادئ التوجيهية إغالق الحدود، وأصدرت 

في دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من  ١٩-كوفيد استجابة النتشار فيروس
تلك األسواق، قامت إدارة الشركة بتقييم تأثيراتها االستباقية على عملياتها واتخذت  تعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في

  :سلسلة من اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان

  صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل  -

  محمية وسليمة وضمان أنها استمرارية األعمال في جميع أنحاء المملكة  -

. كما هو الحال مع أي تقدير، فإن التوقعات واحتماالت والمركباتاألعمال الطبية  قطاعفي " ١٩-"كوفيديظهر التأثير الرئيسي لوباء 
الحدوث مدعومة بأحكام هامة وتطور سريع للوضع والشكوك المحيطة بمدة وشدة الوباء، وبالتالي ، قد تكون النتائج الفعلية مختلفة 

   .عن تلك المتوقعة

لن تؤثر بشكل جوهري على الطلب األساسي على منتجات و إغالق محتملة يتم إعادة تقديمها إجراءاتتعتقد إدارة الشركة أن أي 
، تواصل الشركة مراقبة الطفرة في المتغير الجديد عن كثب على الرغم من أن اإلدارة  كما أن التأمين الخاصة بالشركة وتوقعاتها. 

     أو بعده. ٢٠٢٢دراية بأي عوامل من المتوقع أن تغير تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام  في هذا الوقت ليست على
 ٣١أي آثار جوهرية على نتائج الشركة المعلنة للسنة المنتهية في  الم يكن له ١٩-كوفيد ومع ذلك ، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة

 .م٢٠٢١ديسمبر 
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    الهامةملخص السياسات المحاسبية .  ٣

المالية. تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت على كل  القوائم فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه 
 ١السنوات المعروضة. ال توجد معايير جديدة صادرة ، ومع ذلك ، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري اعتباًرا من 

                                                                                             المالية للشركة. قوائملكن ليس لها تأثير مادي على الو م٢٠٢١يناير 

اختارت د لق (تفسير) أو تعديالت تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد. ،مبكر أي معيار في وقتتطبق الشركة لم 
 الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ، والتي تم نشرها وهي إلزامية لالمتثال للشركة

 .اعتباًرا من التواريخ المستقبلية

   

  عقود التأمين -) ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  -أ
 

  نظرة عامة

، و يحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس و العرض و االفصاح عن عقود التأمين، و يحل ٢٠١٧مايو  ١٨صدر هذا المعيار في 

  ) "عقود التأمين".٤محل المعيار الدولي للتقرير المالي (

ود االستثمار مع مزايا المشاركة االختيارية يطبق المعيار الجديد على عقود التأمين الصادرة و على جميع عقود إعادة التأمين و عق

  بشرط أن تقوم المنشأة أيضا باصدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية عن عقود التأمين:
  

  )  المشتقات الضمنية، في حال تحقق بعض المعايير المحددة،١

  ) عناصر اإلستثمار المميزة، و ٢

  و خدمات ال تتعلق بالتأمين.) أي وعد لتحويل بضائع محددة أ٣

) و المعيار الدولي للتقرير ٩يجب إحتساب هذه العناصر بشكل منفصل وفقا للمعايير ذات الصلة (المعيار الدولي للتقرير المالي (

  ).)١٥المالي (
  

  القياس
ار في استخدام السياسات ) ، والذي يسمح للمؤمن عليهم االستمر٤على النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي (

  ) نماذج القياس المختلفة التالية:١٧م، يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ( ٢٠١٥المحاسبية ألغراض القياس القائمة قبل شهر يناير 
  

  سنة على "الفئات التأسيسية" التالية:لليستند نموذج القياس 
  
  التدفقات النقدية الواجب تحقيقها ، والتي تتكون من:  )أ
  التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية،  -
  التعديل الذي يعكس القيمة الوقتية للمال (اي الخصم) و المخاطر المالية المرتبطة بهذه التدفقات النقدية المستقبلية، و   -
  تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية.  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البيـــــــان  تفسير  /المعيار
تاريخ السريان الفعلي للفترات التي تبدأ في او بعد 

  التاريخ أدناه

  م ٢٠٢٣يناير  ١  عقود التأمين (أنظر أدناه)                               )١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  

  م ٢٠٢٣يناير  ١  األدوات المالية (أنظر أدناه)   ) ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  
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 (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .٣

  (تتمة) معايير صادرة ولكن غير سارية المفعول

  (تتمة)  عقود التأمين - ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   .أ
  

  ) تتمة(القياس 
  
 تقدم الشركة خدمات حالمالمجموعة من عقود التأمين وسيتم االعتراف بها  المحققيمثل هامش الخدمة التعاقدية الربح غير   )ب

جز في يتم تسجيل أي عال يمكن أن يكون هامش الخدمة التعاقدية بقيمة سالبة من البداية؛ . التغطية التأمينية في المستقبل
لقيمة في نهاية كل فترة مالية الحقة، يتم إعادة قياس ا .التدفقات النقدية التي يجب استيفاؤها في بداية العقد ضمن قائمة الدخل

  :ترية لمجموعة من عقود التأمين على أنهاالدف
  

  االلتزامات عن التغطية المتبقية، والتي تشمل التدفقات النقدية للوفاء بااللتزام التعاقدي المتعلقة بالخدمات المستقبلية
  وهامش الخدمة التعاقدية لتلك المجموعة من العقود في ذلك التاريخ؛

  التي ستقاس على أنها تدفقات نقدية للوفاء بااللتزامات التعاقدية المتكبدة سابقا لتلك االلتزامات عن المطالبات المتكبدة، و
 .المجموعة من العقود في ذلك التاريخ

  
هامش كون ين أن ولكن ال يمك ،الحقًا للتغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالخدمات المستقبليةهامش الخدمة التعاقدية يتم تعديل 

امش الخدمة التعاقدية هيتم االعتراف بالتغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية التي تكون أكبر من  ،لذلك .سلبيةالخدمة التعاقدية 
العقد بأسعار مقفلة عند االعتراف المبدئي بهامش الخدمة التعاقدية المتبقية في الربح أو الخسارة. يتم احتساب الفائدة أيًضا على 

امش الخدمة هعر الخصم المستخدم عند البداية لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة). عالوة على ذلك ، سيتم تحرير (أي س
في الربح أو الخسارة بناًء على وحدات التغطية ، مما يعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية التعاقدية 

  في المجموعة.
ة عقود المشارك"يشار إليها أيًضا باسم (المشاركة المباشرة  بمزاياعد نموذج الرسوم المتغيرة نموذًجا إلزاميًا لقياس العقود ي

هذه العقود، ل. يتم إجراء هذا التقييم حول ما إذا كان العقد يفي بهذه المعايير عند بدء العقد ولم يتم إعادة تقييمه الحقًا"). المباشرة
  :إلى نموذج القياس العام، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية أيًضا من أجلباإلضافة 

  حصة الشركة من التغييرات في القيمة العادلة للعناصر األساسية ،: أوال

  .تأثير التغييرات في القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية التي ال تتعلق بالعناصر األساسية: ثانيا

  
سمح بالنموذج المبسط لتخصيص األقساط لقياس اإللنزامات عن التغطية المتبقية إذا كان يوفر قياًسا ال يختلف باإلضافة إلى ذلك ، يُ 

بيق مع تط. جوهريًا عن نموذج القياس العام لمجموعة العقود أو إذا كانت فترة التغطية لكل عقد في المجموعة هو سنة واحدة أو أقل
ن االلتزام بالتغطية المتبقية يتوافق مع األقساط المستلمة عند االعتراف األولي مخصوًما النموذج المبسط لتخصيص األقساط ، فإ

 .يظل نموذج القياس العام ساريًا في قياس اإللتزامات عن المطالبات المتكبدة. منها التدفقات النقدية لتكاليف إكتتاب وثائق التأمين
ية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع ومع ذلك ، ال يُطلب من المنشأة ضبط التدفقات النقد

  .استالمها في سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات/ دفع هذه التدفقات النقدية 
  

  الفعلي تاريخ التطبيق
قترح تعديالت معينة على ت ١٧لمعيار الدولي للتقارير المالية التعرض لتعديالت مسودة أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية 

. يقوم مجلس معايير المحاسبة األطراف المعنيةوتلقى إقتراحات من مختلف  م٢٠١٩خالل يونيو  ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
تقارير ي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للأصحاب المصلحة. بالنسبة أل من أُثيرتالتي  المسائلالدولية حاليًا بإعادة النظر في 

تطبيق ل الفعلي تاريخال، سوف يتبع مجلس معايير المحاسبة الدولية إجراءاته القانونية المعتادة لوضع المعايير. إن  ١٧المالية 
 هو ٤الدولي للتقرير المالي رقم  في المعيار ٩وتأجيل إعفاء المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي 

"اإليرادات من العقود  ١٥. يُسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم م٢٠٢٣يناير  ١ حالياً 
  المعيار في تاريخ نفاذه."األدوات المالية". تعتزم الشركة تطبيق   ٩المبرمة مع العمالء" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 
  التحول 

عند تطبيق المعيار الجديد فمن الالزم إجرائه بأثر رجعي. ومع ذلك ، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود 
  التأمين غير عملي، فإن الشركة ملزمة باختيار إما نموذج معدل بأثر رجعي أو نموذج القيمة العادلة.

  
  العرض واالفصاح

تتوقع الشركة أن ينتج عن هذا المعيار الجديد تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين وإعادة التأمين ، مع تعديالت على 
  العرض واإلفصاح.
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 (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .٣

  (تتمة) معايير صادرة ولكن غير سارية المفعول

  (تتمة)  عقود التأمين - ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   .أ
  

  أثر تطبيق المعيار 
. وتتوقع الشركة أيًضا أن تطبيق المعيار من ١٧تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير تطبيق وتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

. العرض لمعالجة متطلباتالمحاسبية على أنظمة تكنولوجيا المعلومات ومتطلبات البيانات والسياسات  المحتمل أن يكون له تأثير
 فيما يلي المجاالت الرئيسية التي تعتبر قيد التصميم من قبل الشركة وحالة التقدم التي أحرزته الشركة حتى االن: 

  

 التقدمملخص   المجاالت الرئيسية لمرحلة التصميم
 ١٧التقارير المالية رقم  قامت الشركة بوضع برنامج حوكمة شامل للمعيار الدولي إلعداد  إطار الحوكمة والرقابة 

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

  والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب المصلحة.

للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  المراحل االربعةكملت الشركة المرحلة الثالثة من أ   يالتشغيل مجالال

م الجوانب ي(ساما) البنك المركزي السعودي والتي شملت تصمكما طورها  ١٧رقم 

 يمنماذج تصامبيانات شاملة وقاموس البيانات. كما أنهت الشركة التشغيلية وتأسيس 

جوات الف ألنظمة فرعية مختلفة واآلن ، تتقدم الشركة نحو تنفيذ أنظمة جديدة لتغطية

  .األعمالالتشغيلية التي تم تحديدها أثناء تقييمات 

ئل تشمل العديد من المسا لسياستها مختلفة وسياسات لوائحباكمال  الشركة قامت  الفني والمالي المجال
الفنية والمالية بعد االنتهاء من قرارات السياسة المطلوبة بموجب المعيار الدولي 

. يتم اتخاذ قرارات السياسة بعد المداوالت الالزمة ١٧إلعداد التقارير المالية رقم
السياسات من قبل اللجنة كل تمت الموافقة على   .بين مختلف أصحاب المصلحة

التابعة  ١٧ة لمشروع تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التوجيهي
  .للشركة

كجزء من خطة تنفيذ المرحلة الثالثة كما صممها  المراجعةانتهت الشركة من خطة   الخطة التأكيدية 
  (ساما).  البنك المركزي  السعودي

لقدرات األنظمة الحالية لعمليات بعد النظر في العديد من الخيارات والتقييمات   النظام 
 ١٧الحساب والتخزين وإعداد التقارير للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 وبرنامج (OFSAA) التحليلي (خدمات اوركل المالية) ، اختارت الشركة تطبيق
FIS   .وم وتقللخدمات االكتوارية. هذه األدوات في المراحل النهائية من التنفيذ

   .التقدم المحرز في هذه األدوات بمراقبةلجنة إدارة المشروع واللجنة التوجيهية 
. نظًرا ألن م٢٠١٨تأكدت الشركة من التأثير المالي على األرصدة المسجلة لعام  التأثير المالي 

يص  ر نهج تخص تحض يرة األجل تس ركة قص ة بالش معظم عقود التأمين الخاص
اط ( به إلىPAAاألقس اب الجاري ، فال  ) والذي يش ات الحس حد كبير ممارس

ركة بنجاح إعادة تقييم نتائج عام   م٢٠٢٠يوجد تأثير كبير متوقع. كما أنهت الش
ية وقدمت في  نظمت منالتجريبية األولى التي  المرحلةكجزء من  الجهة الرقاب

  إلى البنك المركزي  السعودي. م٢٠٢١نوفمبر  ٣٠
التي تم إجراؤها ، لم يكن التأثير المالي لتطبيق المعيار الدولي  المماثلةبناًء على 

وف  ٤مقارنةً بالمعيار الدولي للتقارير المالية  ١٧للتقارير المالية  ا. س مهًم أيًض
تعمل الشركة على ترسيخ وجهة نظرها حول التأثير المالي أثناء إكمال التجريبين 

  .م٢٠٢٢عام  الثانية والثالثة ، المخطط لهما قبل نهاية
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 (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .٣

  (تتمة) معايير صادرة ولكن غير سارية المفعول
  

  األدوات المالية - ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   .ب
  

 التالية المتعلقة يتناول المعيار الجديد البنود .٣٩وحل محل المعيار المحاسبي الدولي  م٢٠١٤يوليو  ٢٤نُشر هذا المعيار في 
  :األدوات المالية

 
 :التصنيف والقياس

األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة، وفقا للقيمة العادلة  أننهجاً واحداً لتحديد ما إذا  ٩يستخدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء .شاملة أخرى أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من خالل إيرادات
ً  الشرطين التاليين   :معا

 
 يحتفظ باألصل ضمن نموذج عمل هدفه االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية و 
 لى أصل المبلغ ائدة عتدفقات نقدية والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفالشروط التعاقدية لألصل المالي  ينتج عن

  . في تواريخ محددةالقائم 

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

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

لمبدئي، ايتم قياس األصول التي ال تفي بأي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف 
يمكن للمنشأة استخدام الخيار لتحديد أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان ذلك يلغي أو يتعارض بشكل كبير 

  .مع  التطابق المحاسبي
تغييرات لا بشكل غير قابل لإللغاء عرضبالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة، يمكن للمنشأة أيًضا إختيار 

والخسائر المحققة)، ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح في  المكاسبالدخل الشامل األخر (بما في ذلك  للقيمة العادلة ضمنالالحقة 
  .الربح أو الخسارة

 ةباإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لاللتزامات المالية التي يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ، فإن مقدار التغير في القيم
إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعتراف به في الدخل الشامل اآلخر ،  ينسبالعادلة لاللتزام المالي الذي 

كن إدراك آثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يسبب عدم تطابق ما لم ي
 .الربح والخسارةمحاسبي في قائمة 

  
 انخفاض القيمة

بالخسائر االئتمانية الخسائر االئتمانية المتوقعة ، مقارنة  ٩يعكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
، لم يعد من الضروري حدوث حدث ٩. وفقًا لمقياس المعيار الدولي للتقارير المالية ٣٩المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي 

لك تائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم المنشأة دائًما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في 
الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم تحديث مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة في كل تاريخ تقرير لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان 

  منذ االعتراف األولي.
  

  طمحاسبة التحو
بشكل أوثق مع إدارة المخاطر.  متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط و التي تربط محاسبة التحوط ٩يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

تحدد المتطلبات نهًجا أكثر اعتماًدا على المبادئ في نموذج محاسبة التحوط العام. تنطبق التعديالت على جميع محاسبة التحوط 
لعادلة"). ا باستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة (يشار إليها عادةً باسم "تحوطات القيمة الكلية للقيمة

. تم منح هذا ٣٩بالنسبة لهذه ، قد تستمر الشركة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط حاليًا في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  االستثناء إلى حد كبير ألن مجلس المعايير المحاسبة الدولية يعالج محاسبة التحوط الكلي كمشروع منفصل.
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 (تتمة)ة ملخص السياسات المحاسبية الهام  .٣

  (تتمة) معايير صادرة ولكن غير سارية المفعول
  

  (تتمة) األدوات المالية - ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   .ب
  تاريخ التطبيق الفعلي:

. ومع ذلك ، فإن التعديالت على المعيار الدولي للتقارير م٢٠١٨يناير  ١هو  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية  سريانكان تاريخ 
األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير المالية  - ٩"عقود التأمين": تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٤المالية رقم  

عقود التأمين ضمن نطاق معيار إعداد للشركات التي تصدر  تسمح، م٢٠١٦سبتمبر  ١٢عقود التأمين، المنشورة في  - ٤رقم 
قبل أن يصبح معيار عقود التأمين الجديد  ٩للتخفيف من آثار تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  ٤التقارير المالية الدولية رقم 

  لتعديالت خيارين بديلين:عقود التأمين) ساري المفعول. تقدم ا - ١٧لمعايير المحاسبة الدولية (المعيار الدولي للتقارير المالية 
  
  حتى: ٩تطبيق إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  -١
  

  د التأمين الجديد ؛ أووأ) التاريخ الفعلي لمعيار عق
يخ نفاذ . يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديد تارم٢٠٢١يناير  ١ب) فترات القوائم المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 ٤في المعيار الدولي للتقارير المالية  ٩واإلعفاء المؤقت من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية 
 . إن اإلفصاحات اإلضافية المتعلقة باألصول المالية مطلوبة خالل فترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط للشركاتم٢٠٢٣يناير  ١إلى 

  سابقًا ؛ أو ٩التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية 
  
، ولكن بالنسبة للموجودات المالية المحددة، تتم إزالة آثار بعض حاالت عدم التطابق  ٩تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  -٢

  . خالل الفترة المؤقتة، هناك إفصاحات إضافية مطلوبة.الجديد قد التأمينالمحاسبي التي قد تحدث قبل تنفيذ معيار ع
 

  :م٢٠١٨يناير  ١أجرت الشركة تقييًما تفصيليًا بدًءا من 
(بما في ذلك  ٤تم مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية  -١

 المشتقات المضمنة غير المجمعة من عقود التأمين) بإجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها ؛ ومكونات الودائع أو 
على  اتم مقارنة إجمالي القيمة الدفترية اللتزامات الشركة المرتبطة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها. بناءً  -٢

عفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة إرجاء تطبيق المعيار الدولي للتقارير هذه التقييمات ، قررت الشركة أنها مؤهلة لإل
حتى تاريخ سريان معيار عقود التأمين الجديد. يتم إدراج اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات المالية المطلوبة خالل  ٩المالية 

 المالية للشركة. القوائمفترة التأجيل في 
  

  األدوات المالية  – ٩لتقرير المالي رقم المعيار الدولي ل األثر تقييم
(تشمل ذمم التأمين المدينة / ذمم معيدي التأمين القابلة لالسترداد) الشركة إجمالي أصول مالية  لدى،  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

لایر سعودي على التوالي. في الوقت الحالي، تتكون األصول  ألف١٬٧٦٩لایر سعودي و ألف ٢٬٥٦٩وأصول متعلقة بالتأمين بقيمة 
لایر سعودي  ألف ٢٬١٠٨٬٥٦٠المالية المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة األخرى بمبلغ 

لایر  ألف ٤٦٠٬٩٢٢غ لایر سعودي). تتكون األصول المالية األخرى من استثمارات متاحة للبيع بمبل ألف ١٬٧٩٤٬٨٧٦:٢٠٢٠(
لى علایر سعودي). تتوقع الشركة استخدام تصنيف القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ألف ٢٩١٬٣٩٠:٢٠٢٠سعودي (

والقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر المصنفه ضمن االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة. االستثمارات المتاحة للبيع 
نموذج أعمال الشركة فيما يتعلق بأوراق الدين والطبيعة االستراتيجية لالستثمارات في األسهم. ومع ذلك، فإن الشركة لم بناًء على 

تقم بعد بإجراء تقييم مفصل لتحديد ما إذا كانت أوراق الدين تستوفي اختباراألصل والفوائد المستحقة عليه حصراً كما هو مطلوب 
ترتيبات وثائق إعادة التأمين بناء على المعيار الدولي  نموذج تقييم المخاطرأيضآ الشركة . ٩المالية في المعيار الدولي للتقارير 
  أسلوب الخسائر اإلئتمانيه المتوقعه المبسط.  ٩إلعداد التقارير المالية رقم 
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 (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .٣

  (تتمة) معايير صادرة ولكن غير سارية المفعول
  

  (تتمة) األدوات المالية - ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   .ب
  
  (تتمة)األدوات المالية  – ٩تقييم األثر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
مبر ٣١ كما في  ندات الدين بالقيمة العادلة بمبلغ م ٢٠٢١ديس عودي  ٣١٢٬٣١٥تم قياس س  القيمة العادلة حيث بلغت ألف لایر س

يء ال خالل العاممع التغيرات  تثمارات المدرجة مبلغ المالية األخرى بلغ القيمة العادلة للموجوداتت .ش مل االس  والتي تش
عودي كما في  ١١٢٬٩١٤ مبر  ٣١ألف لایر س يء المع تغير القيمة العادلة خالل العام  م٢٠٢١ديس اح، ش  . ١٧في االيض

اح  ول المالية في اإليض ول المالية ٢٨التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان وجودة االئتمان لهذه األص . األص
. يستند ما سبق إلى تقييم األثر على مستوى عال من م٢٠٢٠و  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في 

ئة عن المزيد ٩المعيار الدولي للتقارير المالية  تند هذا التقييم األولي إلى المعلومات المتاحة حاليًا وقد يخضع للتغييرات الناش . يس
لتحليالت التفصيلية أو معلومات إضافية معقولة وداعمة يتم توفيرها للشركة في المستقبل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض من ا

تأثير في تطبيق متطلبات انخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية  : ومع ذلك، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك كبيًرا. ٩ال
  تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار الجديد ألن الشركة لم تقم بعد بإجراء مراجعة مفصلة. في الوقت الحالي، ال يمكن

  
  ج) عقود التأمين

عقود التأمين هي تلك العقود التي يقبل فيها المؤمن مخاطر تأمين كبيرة من . تصدر الشركة عقود التأمين التي تنقل مخاطر التأمين
عن طريق الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان هناك حدث مستقبلي معين غير مؤكد يؤثر سلبًا على حامل  الوثيقةحامل 
وذلك بمقارنة المزايا المدفوعة مع الفوائد المستحقة  ،تحدد الشركة ما إذا كانت لديها مخاطر تأمين جوهرية ،عامكمبدأ . الوثيقة

  .هالدفع في حال لم يقع الحدث المؤمن علي
  
 االعتراف باإليرادات) د
 

 االعتراف بأقساط التأمين وإيرادات العمولة
ُل أقساط التأمين والعموالت في قائمة الدخل على أساس تناسبي لمدة  اإلنشاء (يوًما باستثناء السياسات طويلة األجل  ٣٦٥تَُسجَّ

 : اآلتي باستثناء وثيقة التأمينتغطية مدى يتم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت على . والشحن البحري) والهندسة
 
  التقريرالمكتتبة خالل الثالثة أشهر األخيرة من الشحن البحري أقساط،  

 ة ووفقًا لطريق. احدةطريقة احتساب محددة مسبقًا لفئة التأمين الهندسي عن المخاطر المتعاقد عليها لمدة تزيد عن سنة و
 وثيقة التأمين،تتحقق األقساط األقل في السنة األولى وتزيد تدريجيًا في نهاية مدة  ،االحتساب هذه

ج التغير في مخصص ويُدرَ . األقساط غير المكتسبة الحصة في أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول وتمثل 
 .في قائمة الدخل بنفس طريقة االعتراف باإليرادات على مدى فترة المخاطراألقساط غير المكتسبة 

  
  إعادة التأمين المفترض

 رضتيتم إدراج األقساط والمطالبات المتعلقة بإعادة التأمين المف. تتحمل الشركة أيًضا مخاطر إعادة التأمين في سياق العمل المعتاد
يف مع األخذ في االعتبار تصن ،إعادة التأمين من األعمال التجارية المباشرة  كان فيما لوكإيرادات أو مصروفات بالطريقة نفسها 

قة بطريقة يتم تقدير المبالغ المستح. تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لشركات التأمين. المعاد تأمينها لألعمالالمنتج 
. ةفترضوالم مسندةادة التأمين الإعكالً من جمالي لالتأمين باإل لباتمطاأقساط و عرضيتم . تتفق مع عقد إعادة التأمين ذي الصلة

العقد  حويلتالحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عند  إنهاءأو مطلوبات إعادة التأمين عندما يتم  موجوداتيتم إلغاء االعتراف ب
  .إلى طرف آخر

  
 موجودات من خالل المركز المالي قائمة فيمخاطر التأمين الهامة مباشرةً  تحولعقود إعادة التأمين التي ال  المحاسبة عنيتم 

يتم االعتراف بها بناًء على المقابل المدفوع أو المستلم ناقًصا أي أقساط أو رسوم محددة صريحة  والتي ودائع أو مطلوبات مالية
  .يتم إعادة احتفاظها بإعادة التأمين

  
  من اإلستثمارات إيرادات العمولة

دام المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق على أساس تناسبي باستخ ستثماراتيتم االعتراف بإيرادات العمولة من الودائع قصيرة األجل واإل
  .طريقة المعدل الفعال
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  من اإلستثمارات إيرادات توزيعات األرباح
ء الحق في عند نشوالمتاحة للبيع  ستثماراتعلى أدوات حقوق الملكية المصنفة ضمن اإليتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح 

  .استالم توزيعات األرباح
  

  مطالباتهـ) 
ومصاريف تسويات الخسائر ذات  خرىف األاطرالتأمين واأل حملة وثائقتألف المطالبات من المنافع والمطالبات المدفوعة إلى ت

   .واالستردادات األخرى قيمة التصفيةبالصافي بعد حسم  ،العالقة
المالي  زويتألف إجمالي المطالبات تحت التسوية من إجمالي التكلفة الُمقَدََّرة للمطالبات الُمتََكبََّدة غير الُمسدَّدة بتاريخ قائمة المرك

وتُجنَّب مخصصات للمطالبات المبلَّغ عنها غير المدفوعة كما بتاريخ . بها الُمؤمَّن عليه أم السواء بلغ  ،المطالبات تسويةوتكاليف 
 ،وبناًء على تقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة ،باإلضافة إلى ذلك. قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على حده

  . المركز المالي المطالبات بتاريخ قائمة تسويةبما في ذلك تكاليف  ،ة غير المبلَّغ بهايُحتفظ بمخصص تكلفة سداد المطالبات الُمتََكبَّدَ 
 ،ذلك عالوة على. وتُْظَهُر حصة معيدي التأمين ذات العالقة بصورة مستقلة ،المطالبات تحت التسوية على أساس اإلجمالي وتظهر

أنه يُتوقَّع سداد كافة المطالبات فعليًا خالل سنة واحدة من تاريخ حيث ها لقاء المطالبات غير المدفوعة ال تخصم الشركة مطلوبات
  .قائمة المركز المالي

  
 الخردة وتعويضات االحالل و) 

قيمة  ،مثالعلى سبيل ال(عند تسوية المطالبة ) تالفةكون تعادة (موجودات مستحوذ عليها تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع 
 .)الحلول ،على سبيل المثال(جميعها  وأوللشركة أيًضا الحق بمالحقة الطرف الثالث لدفع جزء من التكاليف ). التصفية

 
لذي يُمِكن ويمثل المخصص المبلغ ا. كمخصص عند قياس التزام المطالبات تحت التسوية قيمة التصفيةتقديرات استردادات  وتدرج

 .األصل التخلص منبصورة معقولة استرداده ِمن 
 

لذي يُمِكن ا مبلغ التقييمويمثل المخصص . أيًضا كمخصص عند قياس التزام المطالبات تحت التسويةتعويضات االحالل وتُعتَبر 
  .استردادها من الطرف الثالث

  
 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها) ز

 فائض وعقود ،وعقود وقف الخسارة ،اإلختياريةعقود إعادة التأمين و ،تنقسم عقود إعادة التأمين إلى معاهدات إعادة التأمين
ض الشركة بموجبها عن الخسائر من عقد أو أكثر من العقود  ،إن العقود التي تبرمها الشركة مع معيدي التأمين .الخسارة والتي تُعوَّ

دة تأمين. وتَُصنَُّف العقود تَُصنَُّف كعقود إعا ،ج) - ٣(إيضاح  التي تصدرها الشركة والتي تستوفي متطلبات تصنيف عقود التأمين
يتم إدراج عقود التأمين التي أبرمتها الشركة والتي بموجبها صاحب العقد  كموجودات مالية. ،التي ال تستوفي متطلبات التصنيف

عمليات  -يتم تسجيل األصل أو االلتزام في قائمة المركز المالي . ضمن عقود التأمين) إعادة التأمين الداخلي(هو شركة تأمين أخرى 
التأمين التي تمثل المدفوعات المستحقة من معيدي التأمين وحصة الخسائر القابلة لالسترداد من معيدي التأمين واألقساط المستحقة 

يتم تقدير مبالغ الذمم المدينة من إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع التزامات المطالبة المرتبطة باألطراف المؤمن . لمعيدي التأمين
يتم إلغاء االعتراف بموجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما تنتهي الحقوق التعاقدية أو تنتهي صالحيتها أو عند تحويل . اعليه

  .العقد إلى طرف آخر
ظهور مؤشر يدلُّ على االنخفاض في القيمة خالل عند و أ ،ماليالمركز المراجعة لالنخفاض في القيمة بتاريخ قائمة  يتم عملو

ويقع االنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى احتمالية عدم استرداد الشركة المبالغ . لمالية المفصح عنهاالسنة ا
 .وعند إمكانية قياس تأثير ذلك على المبالغ التي ستقبضها الشركة من معيدي التأمين بصورة موثوقة ،القائمة طبقًا لشروط العقد
ُل الخسارة الناشئة ع    .ص ٣ يرجى الرجوع إلى إيضاح  ،ن االنخفاض في القيمة في قائمة الدخلوتَُسجَّ

عادة يتم إدراج أقساط التأمين والمطالبات على إ. ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائقإن 
مع األخذ في  ،التأمين المفترضة كإيرادات ومصروفات بالطريقة نفسها فيما لو كانت إعادة التأمين تعتبر نشاًطا تجاريًا مباشًرا 

 .االعتبار تصنيف منتجات الشركة المعاد التأمين عليها
  
 مؤجلةإكتتاب وثائق تأمين تكاليف ) ح

يتم تأجيل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بصورة مباشرة بإصدار أو إعادة تجديد عقود التأمين وتطفأ على مدى فترات 
عقود التأمين المتعلقة بها وذلك عند إكتساب أقساط التأمين. يتم االعتراف بجميع تكاليف االستحواذ األخرى كمصروفات عند 

 " في قائمة الدخل.يف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلةتكال " اطفاءتكبدها. يتم تسجيل 
ويُحاَسُب عن التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي تتضمنها هذا 

  .ويُعتبر ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية ،األصل بتعديل فترة اإلطفاء
. مةعند ظهور مؤشر يدلُّ على االنخفاض في القي أو ،التقرير حول القوائم المالية تاريخ فيمراجعة لالنخفاض في القيمة  يتم عملو

اذا لم تتحقق اإلفتراضات الخاصة بربحية هذه الوثائق، يمكن تعجيل  .وعند انخفاض القيمة القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية
ً نخفاض في القيمة ا من الممكن أن يتطلب أيضا تسجيلإطفاء هذه التكاليف والذي  إكتتاب  تُؤخذ تكاليف. في قائمة الدخلاضافيا

لة بعين االعتبار أيًضا عند إجراء اختبار كفاية المطلوبات تأمين الوثائق    . في تاريخ التقريرالُمؤجَّ
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 اختبار كفاية المطلوبات) ط

 لضمان كفاية مطلوبات عقود التأمين بعد حسم تكاليف اكتتاب ،ماليالمركز الفي تاريخ قائمة  ،تُجرى اختبارات كفاية المطلوبات
تستخدم اإلدارة أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية  ،وعند إجراء هذه االختبارات. التأمين المؤجلة ذات الصلة وثائق

ُل أي عجز في القيم الدفترية مباشرةً على قائمة الدخل بتجنيب. المطالبات والمصاريف اإلدارية تسويةالمستقبلية ومصاريف   ويَُحمَّ
 .مخصص للخسائر الناشئة عن اختبارات كفاية المطلوبات وفقًا لذلك

  
  مدينة ذمم) ي

تم مخصوما منها أي مبالغ غير قابلة للتحصيل. ي ،بة المدينة من عقود التأمين تإجمالي األقساط المكتكالمدينة التأمين أقساط تدرج 
لم أو المستحق للعوض المستالقيمة العادلة مبدئياً ب هاقياسالمدينة عند استحقاقها ويتم التأمين  وأقساط معيديأقساط التأمين  اثبات

انخفاض القيمة وعندما تشير األحداث أو الظروف إلى ما اذا كان هناك . تتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم المدينة لتحديد اإلستالم
 قائمة" في األخرى العمليات مصاريفيتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في " ،أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد 

هو ما يحدث و ،دينل الرصيد الممركة في الحقوق التعاقدية التي تشعندما ال تتحكم الش ةرصدة المديناأل باتاثالدخل. يتم إلغاء 
ع خضقل. تإلى طرف ثالث مست يدة المنسوبة للرصماليته أو تمرير جميع التدفقات الأو تسوي ديندما يتم بيع الرصيد المعادة عن

  .""عقود التأمين ٤رقم لتقارير المالية ل الدوليمعيار الضمن نطاق  ١٠ مذكورة في االيضاح رقمينة الالذمم المد
  
   إستثمارات) ك
  
  متاحة للبيع -١

الموجودات المالية المتاحة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المشتقة التي ال يتم تصنيفها كمحتفظ بها للمتاجرة أو المحتفظ بها 
وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تسجيل هذه  ، مدينةوذمم حتى تاريخ االستحقاق أو القروض 

 يتمستحواذ واإلبمباشرة  المتعلقةوهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك تكاليف المعاملة  ،اإلستثمارات مبدئيًا بالتكلفة
 ً  ائمةقبالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لهذه اإلستثمارات في الدخل الشامل اآلخر في  قياسها الحقا

المحققة من  أو الخسائر األرباحاإلستثمارات المتاحة للبيع". يتم إدراج  -"صافي التغير في القيمة العادلة  بندالدخل الشامل تحت 
  اإلستثمارات المتاحة للبيع". من"الربح / (الخسارة) المحققة  بند  الدخل ضمن قائمةي بيع هذه اإلستثمارات ف

  
 ائمةق/ (خسائر) العمالت األجنبية على اإلستثمارات المتاحة للبيع في  وأرباحيتم إثبات توزيعات األرباح وإيرادات العموالت 

  .اإلستثمارات  )خسارة(/  ربحكجزء من صافي  ،الدخل الشامل  قائمةالدخل أو 
 كخسائر ،الدخل  قائمةفي  ويسجلالمتاحة للبيع  إلستثماراتجل في القيمة العادلة لألأو طويل ا جوهرييتم تعديل أي انخفاض 

  انخفاض في القيمة.
  

العادلة  لألوراق المالية أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير القيمة المدرجةتستند القيم العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع على األسعار 
  للبنود التي تحمل العموالت على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام العمولة لبنود ذات شروط وخصائص مخاطر مماثلة.

 
يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمار مماثل أو عندما ال يمكن  ،بالنسبة لإلستثمارات غير المدرجة 

 المدخالت إنيتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم.  ،القيم العادلة من األسواق النشطة الحصول على 
ركة تقديم يتعين على الشوإال ف ،ما أمكن ذلك كليمكن مالحظتها من األسواق التي المستخدمة في نماذج التقييم يتم الحصول عليها 

  تحديد القيم العادلة.ل التقديرات
  

  إعادة التصنيف:
  

عندما تكون الشركة  المستقبل القريب. فيالمتاحة للبيع  اإلستثماراتبيع ل ال زالت لديها القدرة والنيةقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت ت
ة تصنيف إذا كانت اإلدارالفقد تختار الشركة إعادة  ،ةاألسواق النشط لغياب اإلستثماراتهذه ببعض  المتاجرةغير قادرة على 

دينة مقها. يُسمح بإعادة التصنيف إلى قروض وذمم لمستقبل القريب أو حتى استحقاعلى اإلستثمارات ل لإلبقاءلديها القدرة والنية 
ي المستقبل ف ستثماراتلإلبقاء على اإلتعريف القروض والذمم المدينة ولدي اإلدارة النية والقدرة تستكمل  اذا كانت اإلستثمارات

قدرة والنية على ال شركةلدى ال اذا كان  مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاقاستحقاقها. يُسمح بإعادة التصنيف إلى تاريخ أو حتى  القريب
 تكون ،حة للبيع المتا إلى خارج تصنيف بالنسبة لألصل المالي المعاد تصنيفه  تاريخ االستحقاق.حتى  ستثماراتلإلبقاء على اإل

راف به االعتاطفاؤها وتم يذلك األصل ل محققةأي ربح أو خسارة وإعادة التصنيف  عندالقيمة العادلة  هي المطفأة الجديدة ةتكلفال
أي فرق بين  . يتم إطفاءطريقة سعر الفائدة الفعليفي حقوق الملكية إلى ربح أو خسارة على العمر المتبقي لالستثمار باستخدام 

معدل الفائدة الفعلي". " طريقة سعر الفائدة الفعليالتكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام 
  الدخل. قائمةيتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق الملكية إلى قيمة األصل الحقًا،  وجد انخفاض فيا إذ
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 (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .٣
  
  )تتمة(  إستثمارات) ك
  

  محتفظ بها حتى االستحقاق  -٢
االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي استثمارات ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد واستحقاق ثابت أن اإلدارة 
لديها النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى االستحقاق يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها حتى االستحقاق. يتم االعتراف 

ا بالقيمة العادلة بما في ذلك تكلفة المعاملة المباشرة واإلضافية. بعد القياس المبدئي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باالستثمارات مبدئيً 
  إن وجدت. ،ناقًصا خسائر انخفاض القيمة 

  
  لألدوات المالية التوقف عن االعتراف) ل

ا يحدث عادةً وهو م ،االعتراف باألداة المالية عندما ال تتحكم الشركة في الحقوق التعاقدية التي تشمل األداة المالية عن  يتم التوقف
يا ام الشركة أيًضا بنقل جميع مخاطر ومزايقو. ثالث مستقلإلى طرف  داةالتدفقات النقدية من األ جميعأو تحويل  ،عند بيع األداة 
 .جوهريالملكية بشكل 

  
  المقاصة) م

ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم  ،تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية
بات الموجودات وتسديد المطلوب اإلعترافأو  ،وعندما يكون لدى الشركة نيه لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي

إال إذا كان ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل المعايير  الشامل الدخلفي آن واحد. ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة 
 المحاسبية أو تفسيراتها.

  
  تاريخ التداول محاسبة ) ن

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

  .اد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوقأن يتم سد
  

  المالية الموجوداتاإلنخفاض في قيمة ) س
 موجوداتالأو مجموعة من   أصل ماليبتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن  ،في تاريخ كل تقرير  ،تقوم الشركة 

 حدث"وقوع (لألصل  ولاألثبات إلا ذحدث أو أكثر من في حال وجوديوجد انخفاض في القيمة . المالية قد انخفضت قيمتها
رها بدرجة التي يمكن تقديالمالية  موجوداتالمستقبلية المقدرة لألصل أو مجموعة ال النقديةوكان له تأثير على التدفقات  ،")خسارة
  .موثوقة

  :قد تشمل أدلة انخفاض القيمة ما يلي
  الية كبيرة للمصدر أو المدين ؛صعوبة م -
  عن السداد أو تأخر سداد المدفوعات ؛ تعثرمثل ال ،العقد  إخالل بشروط -
  ؛ةمالي هيكلةاإلفالس أو إعادة بإشهار قومأن المصدر أو المدين سي ترجح -
  المالية بسبب الصعوبات المالية ؛ أو موجوداتاختفاء سوق نشط لتلك ال -
 داتموجوملحوظة تشير إلى وجود انخفاض ملموس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من مجموعة من ال وجود معلومات -

 ،ال يمكن تحديده على مستوى كل أصل على حدهاالنخفاض ذلك  كانحتى وإن  ، موجوداتالمالية منذ االعتراف األولي بتلك ال
  :بما في ذلك
 أو المدينين في الشركة ؛ أو تغييرات سلبية في حالة الدفع للمصدرين  
  هذه الظروف بعدم امكانية استرداد  ربط حيث يمكنالظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية في بلد المصدرين

  .األصل
  :يتم تحديد االنخفاض في القيمة على النحو التالي ألصل المالي،افي حالة وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في قيمة 

 في القيمة العادلةاألجل طويل أو  الجوهريفإن انخفاض القيمة هو االنخفاض  القيمة العادلة،المدرجة ب موجوداتللبالنسبة  -
  .لألصل المالي

نقدية المستقبلية التدفقات ال مدى الفرق بين االنخفاض في القيمة إلى يتم احتساب ،المدرجة بالتكلفة المطفأة  موجوداتبالنسبة لل -
  .بسعر العمولة الفعلي األصلي ةوالمخصومالمقدرة 
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار  ،المتاحة للبيع  ستثماراتلإلبالنسبة 

  .قد انخفضت قيمتها ستثماراتأو مجموعة من اإل
كلفته في القيمة العادلة بأقل من تالجوهري أو طويل األجل فإن االنخفاض  ،على أنها متاحة للبيع المصنفة ستثماراتبالنسبة لإل

كس ال يمكن ع. األجل يتطلب تقديم بعض األحكامطويل أو  جوهريتحديد ما هو  إن. يمثل دليًال موضوعيًا على انخفاض القيمة
القيمة العادلة بعد تسجيل زيادة في ال إن ،الدخل طالما استمر االعتراف باألصل  قائمةخسارة االنخفاض في القيمة من خالل 

 انخفاض القيمة ال يمكن االعتراف 
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  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .٣
  (تتمة)  المالية الموجوداتاإلنخفاض في قيمة ) س
  

يتم إدراج أي ربح أو خسارة تراكمية سبق االعتراف بها في الدخل الشامل  عند إلغاء االعتراف،. لشامل اآلخربها إال في الدخل ا
  .المتاحة للبيع ستثماراتعلى اإل) الخسارة/ (الربح "الدخل ضمن  قائمةاآلخر في 

 م ، تقوم الشركة بتقييم، من بيناحكاأل هعند إصدار هذ. ماحكاصدار األطلب يت" األجل طويل "أو "  جوهري "إن تحديد ما هو 
  .المدة أو المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفتها عوامل أخرى،

  الممتلكات والمعدات ) ع
ً منها االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة قيمة وتدرج التكاليف الالحقة بال. تُقيد الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوما

وذلك فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع  ،كما هو مناسبا  ،مستقلة موجوداتأو يتم االعتراف بها ك موجوداتالدفترية لل
ح والصيانة تقيد جميع مصاريف اإلصال.  اقتصادية مرتبطة بالبند إلى الشركة وعندما يمكن قياس تكلفة البند بصورة يعتمد عليها

 ويقيد االستهالك وفقاً لطريقة القسط الثابت على أساس األعمار .لتي يتم تكبدها فيهاالمالية ا السنةخالل  الدخلاألخرى على قائمة 
  :اإلنتاجية المقدرة التالية

  تالسنوا                                   
  

  ٥        األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
   ٤                       اجهزة كمبيوتر      

  ٤                        السيارات 
  

تتم  .وتُعدَّل متى كان ذلك مناسبًا ،وأعمارها اإلنتاجية في كل فترة مالية ُمْفَصح عنها موجوداتوتُجَرى مراجعة القيم المتبقية لل
فيما يتعلق باالنخفاض في القيمة عندما تُشير األحداث أو التقلبات في الظروف إلى عدم  موجوداتمراجعة القيم الدفترية لهذه ال

رداد القيم القابلة لالست موجوداتوفي حال وجود هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيم الدفترية لل. إمكانية استرداد القيمة الدفترية
 .ادإلى قيمتها القابلة لالسترد موجوداتتُخفَّض ال ،المتوقعة

في " صافيبال ،إيرادات أخرى"وتُدرج ضمن بند  ،األرباح والخسائر من االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية تحدد
  .قائمة الدخل

  
 موجودات غير ملموسة) ف

مر إنتاجي علها  وذلك عندما يكونالموجودات غير الملموسة بشكل منفصل (برامج الكمبيوتر) مبدئيًا بالتكلفة التاريخية  تسجل
تُْدَرُج الحقًا بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القيمة. وتُْطفَأُ وفقًا لطريقة القسط و .محدد

  سنوات. ٤الثابت على مدى فترة 
  

  الشهرة ) ص
العادلة لصافي األصول أو اإللتزامات المستحوذ عليها. يتم اختبار تمثل الشهرة القيمة العادلة للمقابل المدفوع بما يزيد عن القيمة 

  الشهرة لالنخفاض في القيمة من قبل اإلدارة مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية.
نقد) التي ليتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة من خالل تقييم المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد (أو مجموعة وحدات توليد ا 

] وحدة توليد (أو مجموعة من وحدات توليد النقد) أقل من ١تتعلق بها الشهرة. وذلك عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للنقد [
القيمة الدفترية لوحدة توليد النقد (أو مجموعة وحدات توليد النقد) التي تم تخصيص الشهرة لها ، وفي هذه الحالة يتم إثبات خسارة 

  نخفاض في القيمة. ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في  القيمة ، إن وجدت ، المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية. اال
  

اختبار االنخفاض في  قيمة الشهرة: تقوم إدارة الشركة بإجراء اختباراالنخفاض في قيمة الشهرة ، على أساس سنوي ، لتحديد ما 
دماج قد عانت من أي انخفاض في القيمة. ويتطلب ذلك تقدير المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة إذا كانت الشهرة الناشئة عن االن

 . ٤للنقد التي تم تخصيص الشهرة لها. إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد المبالغ القابلة لالسترداد مبينة في اإليضاح 
  
  
  ) اإلنخفاض في الموجودات غير الماليةق
جود للتأكد من وويتم اختبارها سنويًا  -األرض  ،على سبيل المثال  -التي لها عمر إنتاجي غير محدد  موجوداتال يتم استهالكال 

انخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو للتأكد من وجود لالستهالك  الخاضعة. تتم مراجعة الموجودات تهاقيمفي انخفاض 
  القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.التغيرات في الظروف إلى أن 

 ييتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد ه
وجودات عند أدنى ميتم تجميع ال اض القيمة،أعلى. لغرض تقييم انخف الحالية، أيهماالقيمة العادلة لألصل ناقًصا تكاليف البيع والقيمة 

  نقدية بشكل منفصل (وحدات توليد النقد).ال هاتدفقاتمستوى ل
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  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .٣
  ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرىالمخصصات ) ر

لحدث سابق بحيث تكون تكاليف تسوية يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام (نظامي أو حكمي) نتيجة 
 اإللتزاماتب إلعترافايتم و التشغيل المستقبليةال يتم اإلعتراف بمخصصات خسارة  االلتزام محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق به.

  سواء تمت المطالبة بها من قبل المورد أم ال. ،للمبالغ الواجب دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة 
  

  ) مكافأة نهاية الخدمة للموظفينش
تدير الشركة خطة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها بناء على أنظمة العمل السائدة في المملكة العربية السعودية. يتم إحتساب المبالغ 

. يتم النظر في مستويات األجور والمرتبات المتوقعة في المتوقعة ئتماناإل وحدةبإستخدام طريقة  للقيمة الحاليةالمستحقة وفقًا 
لفترة الموظف ومدة الخدمة. يتم خصم المدفوعات المستقبلية المتوقعة باستخدام عائدات السوق في نهاية ل وترك الخدمة ،المستقبل 

ق مع بالدوالر بشروط وعمالت تتطاب المقومةلسعودية المشمولة بالتقرير من سندات الشركات عالية الجودة مثل السندات السيادية ا
 /أرباح(ثبات يتم إالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة قدر اإلمكان. يتم الوفاء بالتزامات مدفوعات االستحقاقات عند استحقاقها.

قائمة ضمن  ة التي تحدث فيها مباشرةإعادة القياس الناشئة عن التعديالت أو التغيرات في االفتراضات االكتوارية في الفتر )خسائر
  .الشامل الدخل

  
  عقود اإليجار) ت

بشكل  ١٦والمعيار الدولي للتقارير المالية  ١٧فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  منفصل أدناه.

 
  م٢٠١٩يناير  ١السياسات المطبقة قبل 

كإيجارات تمويلية عندما تتحول بموجب شروط عقود اإليجار المخاطر ومنافع التملك للمستأجر يتم تصنيف عقود اإليجار 
  ويتم تصنيف كافة عقود اإليجار االخرى كعقود إيجار تشغيلية. بشكل جوهري.

 
  الشركة كمستأجر

يكون هناك  اإليجار، إال عندمايتم قيد دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس فترة عقد 
ويتم االعتراف  أساس منهجي أكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.

  باإليجارات الطارئة الناشئة عن عقود االيجار التشغيلي كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
  

  م٢٠١٩يناير  ١ نم ابتداءً  السياسات المطبقة
تقوم الشركة بإثبات حق استخدام األصل  أو يتضمن اإليجار، في بداية العقد.عقداً تأجيرياً تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد 

ل جوالتزام اإليجار المقابل فيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها هذه اإليجارات، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األ
بالنسبة لهذه اإليجارات، يتم قيد  شهر أو أقل) وإيجارات للموجودات ذات القيمة المنخفضة. ١٢(المحددة بعقود إيجار مدتها 

دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس المتبقي من مدة عقد اإليجار، إال عندما يكون 
 للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.هناك أساس منهجي أكثر نموذجية 

تم قياس التزام االيجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المسددة منذ بداية تاريخ البدء، مخصومة باستخدام السعر 
  ، تستخدم الشركة سعر الفائدة على االقتراض.إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة الضمني في عقد اإليجار.

 
  يشمل إلتزام اإليجار المدرجة في إعادة قياس التزامات االيجار مما يلي:

 
  دفعات اإليجار الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في الجوهر)، ناقصاً أي حوافز تأجير مستحقة،• 
  سعر، تقاس مبدئياً باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء،دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو • 
  ،المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية• 
  و ؛تقييم سعر الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار• 
  تظهر المستأجر الذي اختار القيام بذلك. دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار• 

جار الحقاً عن طريق زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات اإليجار (باستخدام طريقة اإلييتم قياس التزام 
  الفائدة الفعلية) وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار.

  :(وتقوم بتعديل مقابل أصول حق االستخدام ذي الصلة) إذاتقوم الشركة بإعادة تقييم التزام اإليجار 
 
  تغيرت شروط عقد اإليجار أو طرأ تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزامات

  االيجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم.
 في مؤشر أو سعر أو تغيير في الدفع المتوقع وفقاً للقيمة المتبقية المضمونة،  تغيرت دفعات اإليجار بسبب التغيرات

وفي هذه الحالة يتم إعادة تقييم التزام اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم 
  دل الخصم).الة يتم استخدام معالمبدئي (ما لم تتغير مدفوعات اإليجار بسبب تغيير في سعر فائدة السائد، وفي هذه الح
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  (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   .٣
 
  (تتمة)  عقود اإليجار  )ت
  

  تعديل عقد اإليجار ولم يتم المحاسبة عن تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يعاد قياس التزام
   معدالت الخصم).اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام 

  لم تقم الشركة بإجراء أي تعديالت من هذا خالل الفترات المعروضة.
 

يشمل حق استخدام الموجودات القياس األولي اللتزام اإليجار المقابل، ومدفوعات اإليجار التي تم إجراؤها في أو قبل يوم 
ً منه أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة مبدئية يتم قياس الموجودات الثابتة بالتكلفة الحقآ،  .البدء، مطروحا

  ناقصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة.
  

إذا كان اإليجار ينقل ملكية  أيهما أقصر. ،العمر اإلنتاجي المحدد واحق استخدام األصل على مدى فترة اإليجار استهالك يتم احتساب 
ستخدام األصل فإن ذلك يعكس أن الشركة تتوقع ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك حق استخدام األصل األصل المحدد أو تكلفة حق ا

  يبدأ االستهالك من تاريخ بدء اإليجار. ذي الصلة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل.
 

وحساب أي خسائر  ،قيمتهلتحديد ما إذا كان حق استخدام األصل قد انخفضت  ٣٦تطبق الشركة المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  انخفاض قيمة محددة كما هو موضح في سياسة "ممتلكات ومصنع ومعدات".

للمستأجر بعدم فصل المكونات غير المؤجرة، وبدالً من ذلك  ١٦كوسيلة عملية، يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
بالنسبة  لم تقم الشركة باستخدام هذه الطريقة العملية. مرتبطة به كترتيب واحد. تأجيريةيتم حساب أي عقد إيجار ومكونات غير 

للعقود التي تحتوي على مكون التأجير ومكون واحد أو أكثر من مكونات التأجير أو غير التأجير، تأخذ الشركة في االعتبار في 
ونات سعر بيع إفرادي للمك -ن التأجير والمجموع الكلي العقد لكل مكون من مكونات التأجير على أساس سعر البيع االفرادي لمكو

  غير المستأجرة.
  
  ) توزيعات أرباحث
  

رباح األسهم من أتوزيع المالية للشركة في السنة التي يتم فيها اعتماد  القوائمفي  ضمن المطلوباتيتم االعتراف بتوزيع األرباح 
  قبل مساهمي الشركة.

  
  ه) النقد وما في حكمخ

على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك بما في ذلك ودائع ألجل محددة تستحق خالل أقل من  هوما في حكمالنقد  يتضمن
  ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ.

   
  ) التدفقات النقديةذ

يتم تصنيف وتشغيلية. من األنشطة ال ةالنقدي اتالتدفقات النقدية الرئيسية للشركة من عمليات التأمين التي تصنف على أنها التدفقتنتج 
  وفقاً لذلك. يةوالتمويل يةنشطة االستثماراألالتدفقات النقدية الناتجة عن 

  
  ) العمالت األجنبيةض

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية باللایر السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم إعادة تحويل الموجودات 
جميع  م تسجيليتالمركز المالي. قائمة والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي بسعر الصرف السائد في تاريخ 

لصرف في ا التكلفة التاريخية بالعملة األجنبية باستخدام سعرغير النقدية بالبنود  قياسل والدخل الشامل. يتم الدخ قوائمالفروق في 
لمتاحة ا ستثماراتالحقًا. يتم إدراج مكاسب أو خسائر صرف العمالت األجنبية من اإل تحويلهاوال يتم إعادة  تاريخ المعاملة األولي

الدخل الشامل. نظًرا ألن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية هي  قائمة والدخل قائمة في الصافي"  ،للبيع في "الدخل اآلخر 
  .جوهريةفإن مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية ليست  ،بالدوالر األمريكي 

  
  ) الزكاة وضريبة الدخلظ

مة والجمارك (الهيئة) المعروفة سابقًا باسم الهيئة العايتم تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل وفقًا للوائح هيئة الزكاة والضريبة 
للزكاة والدخل ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية. يتم تحميل مخصص الزكاة على قائمة الدخل. ويتم احتساب الزكاة على 

جنبي من صافي الدخل حصة المساهم السعودي من الوعاء الزكوي ، بينما يتم احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهم األ
 المعدل. يتم تحميل ضريبة الدخل على قائمة الدخل. وتقوم الشركة بتسوية الزكاة وضريبة الدخل سنويًا إلى الهيئة.

  
  ضريبة استقطاع

عامالت مع جهات غير مقيمة في المملكة العربية السعودية، وفقا لمتطلبات نظام متقوم الشركة باستقتطاع ضرائب على بعض ال
  ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية.
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  ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)  .٣
  
  (تتمة) ) الزكاة وضريبة الدخلظ
 

  ضريبة القيمة المضافة
  يتم االعتراف بالمصاريف والموجودات بالصافي من قيمة ضريبة القيمة المضافة ، باستثناء:

 
  والمدفوعة لشراء موجودات أو خدمات،  هيئة الزكاة والضريبة والجماركعندما ال يتم استرداد ضريبـة القيمة المضافة من

  عندها، يتم االعتـراف بضـريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة اقتناء األصل أو ضمن المصاريف، حسب مقتضى الحال .
 ان صافي قيمة ضـريبة القيمة المضافة  نة بقيمة ضـريبة القيمة المضافة المشمول؛عندما يتم قيد الذمم المدينة والذمم الدائ

تكون مشمولة كجزء من الذمم المدينة أو الذمم الدائنة في قائمة  هيئة الزكاة والضريبة والجماركالى المستردة من أو المستحقة 
 .المركز المالي

 
 ضريبة الدخل المؤجلة
لألصول  يةترالدفالقيم  المؤقتة الناشئة بين اتالمؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق ضريبة الدخلليتم تكوين مخصص 

  يبية.ألغراض الضر في المبالغ المستخدمةبين ألغراض إعداد التقارير المالية و وااللتزامات
استخدام معدالت ب ول وااللتزامات وذلكالقيم الدفترية لألصيعتمد مبلغ الضريبة المؤجلة على الطريقة المتوقعة لتحقيق أو تسوية 

قط إلى الحد مؤجلة فالضريبة يتم اثبات البشكل جوهري في تاريخ التقرير. ا المعمول بها أو المعمول بهبموجب اللوائح   يبةالضر
صل األض . يتم تخفيفي المستقبل حيث يمكن استخدام المبالغ الدائنةة يبضرلل خاضعة أرباحمن المحتمل أن تتوفر فيه الذي 
 .سوف تتحقق العالقة الضريبة ذات المنافع المؤجل إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل أن بيالضري

  
  النظامي) االحتياطي غ

من صافي دخلها السنوي من عمليات المساهمين كل عام لالحتياطي  ٪٢٠، تخصص الشركة تماشياً مع متطلبات نظام الشركات
  للتوزيع. قابلاالحتياطي غير هذا احتياطي يساوي رأس مال الشركة.  بتكوينحتى تقوم  النظامي

  
 
  المعلومات القطاعية )أ

والذي يخضع لمخاطر  ،تقديم المنتجات أو الخدمات (قطاع األعمال) أنشطة  والذي يزاولبر القطاع جزءاً أساسياً من الشركة يعت
 ،ل حسب منتجاتها وخدماتهااعمأات قطاعغراض إدارية، تتكون الشركة من . وألوعوائد تختلف عن نظيرتها بالقطاعات األخرى

  :القطاعات التاليةولديها 
  
  .الصحيلتأمين ايقوم بتغطية  ، الطبي التأمين  •
  .المركباتين على التأميقوم بتغطية  ،تأمين المركبات  •
  .يقوم بتغطية التأمين على الممتلكات ،تأمين الممتلكات  •
  يقوم بتغطية التأمين لألعمال الهندسية والعقودالهندسي، التأمين   •
  .تأمين آخر يوفر تغطية للتأمين البحري والتأمين العام  •
  

 يتم قياسه بشكل مختلف عن الربح أو الخسارة في ،في بعض النواحي  ،يتم تقييم أداء القطاع بناًء على الربح أو الخسارة والذي
  المالية. القوائم

  
يتم تحديد أسعار التحويل بين قطاعات األعمال على  ،لم تحدث معامالت بين القطاعات خالل السنة. في حالة حدوث أي معاملة 

  ة.رجياخلمعامالت مع أطراف لألعمال العادية كما لو كانت تلك ا ةتجارياألسعار الأساس 
  

هو النشاط الوحيد المدر  ستثماراتمن الودائع ألجل واإلالدخل المكتسب كما أن قطاع غير تشغيلي. يعتبر دخل المساهمين إن 
  .لإليرادات. يتم تخصيص بعض مصروفات التشغيل المباشرة والمصروفات العامة األخرى لهذا القطاع على أساس مناسب

  
صانع القرار إن يسي. لرئبطريقة تتوافق مع التقارير الداخلية المقدمة لصانع القرار التشغيلي ا يةقطاعات التشغيلالعن اإلفصاح يتم 

يتخذ  باعتباره الرئيس التنفيذي الذي ،المسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيليةهو  ،التشغيلي الرئيسي
  القرارات اإلستراتيجية.

  
  ) عمولة إعادة التأمين غير المكتسبةب
  

إيرادات العموالت على عقود إعادة التأمين الخارجية عبر شروط عقود التأمين التي تتعلق بها ، على غرار  طفاءيتم تأجيل وإ
  الدخل. قائمةفي  لإلطفاءاألقساط المكتسبة. يتم تسجيل 
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  ) الودائع قصيرة األجلج
  

لدى البنوك ذات فترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر وأقل من سنة واحدة من تاريخ تشتمل الودائع قصيرة األجل على ودائع ألجل 
  .الشراء

  
  العادلة ة) القيمد
  

لقيمة أو القيمة العادلة المقدرة. يتم تقدير االسوق المدرج لألوراق المالية ر سعأساس ى علالمالية  للموجوداتالقيمة العادلة  يتم قياس
مخاطر وروط ش يتماشى مع أدوات ذاتمولة سعر عة باستخدام فضالمخ النقديةعلى التدفقات بناء  ةعمول تتضمنالعادلة للبنود التي 

  مماثلة.
  

تم مماثلة أو  يمالية  لموجوداتالقيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية  تقاس ،للموجودات المالية واذا لم يتواجد سوق نشط 
 يافتراضات مبنية على بيانات قابلة للمالحظة ف استخداممن أساليب التقييم إذا لزم األمر. يتم  تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة

  دلة.القيم العاالسوق حين توافرها واذا لم تتواجد يتم االعتماد على األحكام لتقدير 
  
   الشهرة والموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها عند الدمج  .٤

  
يناير  ٢٧، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنةخالل 
طريق االندماج وفقًا للمواد  على الدمج المقترح للشركة و متاليف ليتم تنفيذهما عنهـ ١٤٤١جمادى الثاني  ٢الموافق  م٢٠٢٠
م)  ١٠/١١/٢٠١٥هـ (الموافق  ٢٨/١/١٤٣٧بتاريخ  ٣رقم م الملكيمن قانون الشركات الصادر بالمرسوم  ١٩٣و  ١٩٢و  ١٩١

أسهم جديدة في الشركة عن كل سهم في متاليف يخضع لشروط وأحكام اتفاقية  ٠٫٦٥٧٧٦١٤٤٤٤٤٤٤٤٤، من خالل إصدار 
  االندماج. 

  
أسهم جديدة لمساهمي  ١١٬٨٣٩٬٧٠٦لایر سعودي والذي يتكون من إصدار  ألف ١٩١٬٥٦٦مبلغ الشراء بمبلغ تم تحديد 

  شركة متاليف.
  
  

هجيات غير الملموسة واسلوب ومن بالموجوداتقامت الشركة باجراء تخصيص شامل لسعر الشراء وحددت فيما يلي  بتفصيل أكثر 
  التقييم الخاصة بها:

  
  ألف لایر  سعودي   

  ٢٤٬٤١٥  الشهرة 
    :الدمج المستحوذ عليها عندغير الملموسة  الموجودات

  ٥٬٤٥٤  (أليكو) عقد عميل -
  ٢٬٨٣٢  عالقة العمالء -
  ٢٤٬٨٤٧  (الحماية واإلدخار)تراخيص المنتجات  -

  ٥٧٬٥٤٨  المجموع 
  

  لدمج:ا عند ستحوذ عليهاغير الملموسة الم الموجودات -اسلوب ومنهجيات التقييم 
 عميل (أليكو)عقد  -

تحوذت  تحواذ ، اس ركة في تاريخ االس ركة األمريكية للتأمين التعاوني  والء ش عودية التكميلية للش على المحفظة الس
ركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي إلي  مبدئًياتحويلها  تم التي(أليكو)  للتأمين على الحياة ش

ركة وفقًا التفاقية تحويل المحفظة م٢٠١٥ لعام  األول من أبريلفي  الوطني للتأمين التعاوني  الموقعة بين كل من ش
ركة متاليف  بة أليكو و ش اس بموجب متاليف إلى ٪ ١٠٠وتم إعادة التأمين عليها بنس  اتفاقية إعادة التأمين علي أس

ة  ة. الحص منحص ات الحوادث هذه المحفظة حماية طويلة األجل على الحياة ومنتجات تأمين ا تتض ياس الدخار وس
لشركة ، يحق ل حصة العلي أساس حصة  اتفاقية إعادة التأمينبموجب فقًا لشروط اتفاقية نقل المحفظة والشخصية. و

داد جميع المصاريف المتعلقة بإدارة المحفظة.  عر متفق عليه وس ول على عمولة إعادة التأمين بس تلقد الحص خدمت اس
لوب  اإلدارة ي يبلغ أن يكون لها عمر إنتاجوتعتبر  متعدد الفترات" لتقييم العالقة التعاقدية مع العميل الزائد الربح"أس

  لمحفظة العمالء. العمر التكميليعاًما بناًء على  ٨٣
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٣١ - 
 

  (تتمة) الشهرة والموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها عند الدمج  .٤
  لدمج (تتمة)ا عند ستحوذ عليهاغير الملموسة الم الموجودات -اسلوب ومنهجيات التقييم 

  
  عالقة العمالء -

بة الدولي ادية  ٣٨ رقم يحدد معيار المحاس يطرة على المنافع االقتص تطيع الس أة من إثبات أنها تس أنه إذا تمكنت المنش
ل  نها أ اثباتها علي على أنها قابلة للفصل ويمكن  تلك يتم تحديد عالقات العمالء فإنه غير التعاقدية ، العالقات من أص

بة  البنك العربي الوطني ("لديه عالقة وكانوحيث أن  غير ملموس.  لحة في ٪ ٣٠ يمثل نس حاب المص  من أص
اهمفقد  ميتالف ً  س ركة تاريخيا قة  في تدفق اإليرادات لش فقد تم ،  وعليهمع اتفاقيات التأمين المختلفة. ميتالف المتس
" الزائد متعدد الفترات ربحال أسلوب " اإلدارة  استخدمتلقد ر ملموسة. العالقة على أنها تمثل عالقة عميل غياعتبار 

  .سنوات ٦قدره عتبر ذات عمر إنتاجي وتُ  لتقييم عالقة العميل غير التعاقدية
  

 تراخيص المنتجات -
لت فقة ، حص ركة نتيجة لهذه الص . تم تحديد هذا واإلدخار الحماية تأمين ترخيصعلى للتامين التعاوني  والء ش

سلوب  باستخدام " لموسغير الم كأصل غير ملموس. تم تقييم هذا التأمين الترخيص من  الربح الزائد متعدد الفترات"أ
اط ل غير ملموس ذو عمر غير هذا يُ ولتقييم تراخيص المنتجات.  واإلدخار الحمايةالتأمين على  وجهة نش عتبر أص

  السنوي.القيمة في نخفاض االمحدد وبالتالي سيخضع لتقييم 
  
  الدمجالمستحوذ عليها عند  وترخيص المنتجلشهرة لقيمة ال في نخفاضاالاختبار .  ٥

كما هو  سنويًا من خالل دمج األعمال المستحوذ عليها غير الملموسة ذات العمر غير المحدد  والموجوداتسيتم مراجعة الشهرة 
بها الشهرة  التي ترتبط) ، وتقييم المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد (أو مجموعة وحدات توليد النقد ٤موضح في إيضاح رقم 

عليها من  االستحواذالتي تم  محددالصول غير ملموسة ذات عمر غير إن األغير الملموسة ذات العمر غير المحدد.  االصولو
  .مشار إليها أعالهاألعمال تشمل "تراخيص المنتجات" ال دمجخالل 

  
قيمته  نخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقداال، يوجد  ٣٦وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  في االستخدام ، أيهما أعلى. اتكاليف البيع وقيمته بعد خصمالقابلة لالسترداد ، وهي القيمة العادلة 
  

وحدة توليد النقد لألصل على أنها أصغر مجموعة من األصول التي تولد تدفقات نقدية إلى  ٣٦ رقم المحاسبة الدولييعّرف معيار 
اض تقييم االنخفلغرض وحد كبيرمستقلة عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى أو مجموعات األصول. على هذا النحو 

  ة للنقد.منتجواحدة  تعتبر الشركة) كوحدة  شركة والء للتأمين التعاوني (أيالف مع في القيمة الذي تم ، فقد تم دمج شركة ميت
  

  القيمة  في  نخفاضاالاالفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقييم 
تخدام توقعات التدفق تخدام ، باس اب القيمة قيد االس ترداد للوحدات المولدة للنقد بناًء على احتس لنقدي ا تم تحديد المبلغ القابل لالس

تخدمة في وحدات توليد النقد  اب القيمة المس نوات ومن خالل تطبيق معدل نمو نهائي بعد ذلك. يعد حس التي تغطي فترة خمس س
  :أكثر حساسية لالفتراضات التالية

 التدفقات النقدية المستقبلية المتاحة من العمليات.  
  ١٤التكلفة المرجح لرأس المال بنسبة متوسط% 
  ٢هائي بنسبة معدل نمو ن%  

  
هرة  في نخفاضاالبناًء على تقييم  ة القيمة الحالي ، لم تنخفض قيمة الش مبر  ٣١كما في والموجودات غير الملموس ديس

 .م٢٠٢١
 

يشمل  .م ٢٠٢٢ر فبراي ٢٢ تم تعيينه من قبل الشركة في تقريرهم المؤرخ في مستقل تم إجراء هذا التقييم من قبل مستشار
في االختصاص القضائي حيث  المرجح لتكلفة رأس المالالمتوسط  تنبًؤا بالتدفقات النقدية المخصومة باستخدامالتقييم  ذلك 

بنقطة بتغيرمليون لایر سعودي.  ١٬١٥٣٫٢ لالسترداد لوحدات إنتاج النقد ةالقابلفأن المبالغ تعمل الشركة. وفقًا لهذا التقييم ، 
لغ من المب خفضمن شأنه أن ي ثابتة العوامل األخرى مع المحافظة علي  النهائيالنمومئوية واحدة في سعر الخصم أومعدل 

  :القابل لالسترداد لوحدات إنتاج النقد كما هو مذكور في الجدول أدناه
  
  
  
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٣٢ - 
 

  (تتمة)  الدمجغير الملموسة المستحوذ عليها عند  والموجوداتلشهرة لقيمة ال في نخفاضاالاختبار .  ٥
  

  التغير في معدل النمو  القيمة بالماليين 
  %٣  %٢  %١   المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال التغير في

١٬٢٢٦٫٣  ١٬١٩٤٫٠  ١٬١٦٧٫٠  %١٣  
١٬١٧٩٫١  ١٬١٥٣٫٢  ١٬١٣١٫٢  %١٤  
١٬١٤٠٫٠  ١٬١١٨٫٩  ١٬١٠٠٫٩  %١٥  

  
  

  الممتلكات والمعدات  .٦

  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

    
  األراضي 

األثاث 
  والتركيبات

اجهزة 
  السيارات  كمبيوتر

األصل في حق 
  االستخدام

  مجموع
  م٢٠٢١

  مجموع
  م٢٠٢٠

  ( بآالف الرياالت السعودية )    
                التكلفة :

 ٣٩٬١٢٧ ٥٣٬٤٧٧ ١١٬٨٥١ ٦٥٧ ٢٠٬٨٧٧ ٢٠٬٠٩٢  -  م٢٠٢١يناير  ١
المستحوذ عليه خالل 

 - - -  -  االندماج 
  
- - ٩٬٣٧٥  

 -  )٣٬١٦٨(  - - )٢٬٣٥١( )٨١٧(  -  إعادة تصنيف

 ٤٬٩٧٥ ٢٦٬٤٧٩ ٦٬٣٠٤ ٥٧ ٣٬١٠٠ ٦١٨  ١٦٬٤٠٠  اإلضافات

 - - - -  -  -  -  االستبعادات 

 ٥٣٬٤٧٧ ٧٦٬٧٨٨ ١٨٬١٥٥ ٧١٤ ٢١٬٦٢٦ ١٩٬٨٩٣  ١٦٬٤٠٠  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
                االستهالك المتراكم :

 ٢١٬٧٧٧ ٣٩٬٢٣٩ ٧٬٧٤٧ ٦٢٠ ١٦٬٤٨١ ١٤٬٣٩٠  -  م٢٠٢١يناير  ١
المستحوذ عليه خالل 

 - - -  -  االندماج
  
- - ٨٬٦٤٤  

 ٨٬٨١٦ ٨٬٦٧٦ ٣٬٦٩٩ ٣٩ ٢٬٤٠٤ ٢٬٥٣٤  -  المحمل للسنة
تسويات /  إعادة 

 - )١٬٧١٨( )٦٣٦(  - تصنيف
  

٢٬٠٩٥( ٢٥٩( - 
 ٣٩٬٢٣٧ ٤٥٬٨١٩ ١١٬٧٠٥ ٦٥٩ ١٧٬١٦٧ ١٦٬٢٨٨  -  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

صافي القيمة 
          الدفترية:

  
    

 - ٣٠٬٩٦٩ ٦٬٤٥٠ ٥٥ ٤٬٤٥٩ ٣٬٦٠٥  ١٦٬٤٠٠  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 ١٤٬٢٤٠ - ٤٬١٠٤ ٣٧ ٤٬٣٩٦ ٥٬٧٠٢  -  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٣٣ - 
 

  موجودات غير ملموسة   .٧

 
  االستثمارات    .٨

 كما يلي:   ستثماراتتم تصنيف اإل
 عمليات المساهمين   
    م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
 (بآالف الرياالت السعودية )   

  ٢٩١٬٣٩٠  ٣٧٤٬٥٥٤  المتاحة للبيع    ستثماراتاإل
  -  ٨٦٬٣٦٧  االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة 
  ٢٢٤٬٤٠٠  ٢٤٩٬٣٦٧  االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

  ٥١٥٬٧٩٠  ٧١٠٬٢٨٨  
  
 حاملي وثائق التأمينعمليات   
 م   ٢٠٢٠ م٢٠٢١  
 (بآالف الرياالت السعودية )   

  -  ٦٢٬٩٤٨  االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
  ٦٢٬٩٤٨  -  
  مجموع  

 م   ٢٠٢٠ م٢٠٢١  
 (بآالف الرياالت السعودية )   

  ٢٩١٬٣٩٠  ٣٧٤٬٥٥٤  المتاحة للبيع    ستثماراتاإل
  -  ٨٦٬٣٦٧  االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة 
  ٢٢٤٬٤٠٠  ٣١٢٬٣١٥  االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

  ٥١٥٬٧٩٠  ٧٧٣٬٢٣٦  
  
  

    
برامج تم 

  تطويرها داخليآ 
عقد العميل (ميت 

  اليف أليكو)
عالقة العمالء 
  (أي أن بي) 

تراخيص 
  المنتجات 

  مجموع
  م٢٠٢١

  مجموع
  م٢٠٢٠

    
  ( بآالف الرياالت السعودية )  

              التكلفة :
 ٤٬٠٧٤ ٤٢٬٤٣٤ ٢٤٬٨٤٧ ٢٬٨٣٢ ٥٬٤٥٤  ٩٬٣٠١  م٢٠٢١يناير  ١

المستحوذ عليه خالل 
 - - -  -  االندماج 

  
- ٤٬٢٦٠ 

  -  ٣٬١٦٨ - - -  ٣٬١٦٨  إعادة تصنيف
 ٣٤٬١٠٠ ٤٬٠٧٧ -  -  -  ٤٬٠٧٧  اإلضافات

 ٤٢٬٤٣٤ ٤٩٬٦٧٩ ٢٤٬٨٤٧ ٢٬٨٣٢ ٥٬٤٥٤  ١٦٬٥٤٦  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
              المتراكم :االستهالك 

 ٢٬٩٤٦ ٧٬٧١٤ - - -  ٧٬٧١٤  م٢٠٢١يناير  ١
المستحوذ عليه خالل 

 - - -  -  االندماج
- 

٤٬٠٣٥ 
 ٧٣٣ ١٬٨٩٨ - ٤٧٢ ١٣٠  ١٬٢٩٦  المحمل للسنة
 - ٢٬٣٥٤ - - -  ٢٬٣٥٤  إعادة تصنيف

 ٧٬٧١٤ ١١٬٩٦٦ - ٤٧٢ ١٣٠  ١١٬٣٦٤  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
صافي القيمة 

          الدفترية:
  

  
 - ٣٧٬٧١٣ ٢٤٬٨٤٧ ٢٬٣٦٠ ٥٬٣٢٤  ٥٬١٨٢  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 ٣٤٬٧٢٠ - ٢٤٬٨٤٧ ٢٬٨٣٢ ٥٬٤٥٤  ١٬٥٨٧  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٣٤ - 
 

  االستثمارات  (تتمة)   .٨
  ستثمارات المتاحة للبيع   اإل  )أ(

  
  اإلجمالي  دولية  محلية  
  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  

 ٢٩١٬٣٩٠ ٣٧٤٬٥٥٤ ١٤٬١٨٦ - ٢٧٧٬٢٠٤ ٣٧٤٬٥٥٤  األسهم
 ٢٩١٬٣٩٠ ٣٧٤٬٥٥٤ ١٤٬١٨٦ - ٢٧٧٬٢٠٤ ٣٧٤٬٥٥٤  متاح للبيع

  
  فيما يلي: المتاحة للبيع ستثماراتعلى أرصدة اإل تتمثل الحركة

 ماليةأوراق   
  مدرجة

  ماليةأوراق 
 المجموع  غير مدرجة

 (بآالف الرياالت السعودية )  
     

 ٢٩١٬٣٩٠ ٤٥٬٥٤١ ٢٤٥٬٨٤٩  م٢٠٢١يناير  ١في  كما
 ١٧٨٬٠٤٨ ٩٨٬٣٨٠ ٧٩٬٦٦٨  مشتريات
  )٦٬٧٦٥( )٦٬٧٦٥(  -  في قيمة االستثمارات  االنخفاض

  )١١٩٬٧٢٦( -  )١١٩٬٧٢٦(   االستبعادات
 ٣١٬٦٠٧ - ٣١٬٦٠٧  صافي   ،التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات

 ٣٧٤٬٥٥٤ ١٣٧٬١٥٦ ٢٣٧٬٣٩٨  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في  كما
     

 ٢٥٤٬٩٠٦ ٢٣٬١٢٣ ٢٣١٬٧٨٣  م٢٠٢٠يناير  ١كما في 
 ٣٬١٧٥ ٣٬١٧٥ -  المستحوذ عليه خالل االندماج 

 ٣٢٬١٧٠ ١٩٬٢٤٣ ١٣٬٩٢٧  مشتريات
 )٣٬٧٠٠( - )٣٬٧٠٠(  اإلستبعادات

 ٤٬٨٣٩ - ٤٬٨٣٩  صافي   ،ستثماراتالتغيرات في القيمة العادلة لإل

 ٢٩١٬٣٩٠ ٤٥٬٥٤١ ٢٤٥٬٨٤٩  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  

     المحتفظ بها لغرض المتاجرة ستثمارات اإل  )ب(
  

  اإلجمالي  دولية  محلية  
  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  

 - ٨٦٬٣٦٧ - - - ٨٦٬٣٦٧  األسهم
 االستثمارات

 لغرض بها المتحفظ
 - ٨٦٬٣٦٧ - - - ٨٦٬٣٦٧  المتاجرة

  
  فيما يلي: المحتفظ بها لغرض المتاجرة تتمثل الحركة على أرصدة اإلستثمارات

 ماليةأوراق   
  مدرجة

  ماليةأوراق 
 المجموع  غير مدرجة

الرياالت السعودية ) (بآالف    
     م٢٠٢١يناير  ١كما في 

 ١٨٨٬٠٧٨ - ١٨٨٬٠٧٨  مشتريات خالل السنة 
 )٩٥٬٢٦٥( - )٩٥٬٢٦٥(  االستبعادات خالل السنة 

  )٨٬٠١٨( -  )٨٬٠١٨(  األرباح المحققة من االستبعادات  
  ١٬٥٧٢ -  ١٬٥٧٢  األرباح غير المحققة من االستثمارات 

 ٨٦٬٣٦٧ - ٨٦٬٣٦٧  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
  
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٣٥ - 
 

  االستثمارات  (تتمة)   .٨
     المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ستثمارات اإل  )ج(

  اإلجمالي  دولية  محلية  
  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  (بآالف الرياالت السعودية )  (بآالف الرياالت السعودية )  

 ٢٢٤٬٤٠٠ ٣١٢٬٣١٥ - - ٢٢٤٬٤٠٠ ٣١٢٬٣١٥  صكوك
المحتفظ بها حتى 

 ٢٢٤٬٤٠٠ ٣١٢٬٣١٥ - - ٢٢٤٬٤٠٠ ٣١٢٬٣١٥  تاريخ االستحقاق
  

  فيما يلي: المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق تتمثل الحركة على أرصدة اإلستثمارات
    م٢٠٢٠ م٢٠٢١  

 (بآالف الرياالت السعودية )   صكوك
  ١٤٩٬٣٤٢  ٢٢٤٬٤٠٠  يناير  ١كما في 

  ٧٥٬٢٨٤  ٨٨٬١٧٢  مشتريات 
  )٢٢٦(  )٢٥٨(  اإلطفاء / التعديالت 

  ٢٢٤٬٤٠٠  ٣١٢٬٣١٥  ديسمبر  ٣١كما في 
  النقد وما في حكمه وودائع قصيرة االجل    .٩
  
  ن النقد وما في حكمه المعروض بقائمة التدفقات النقدية مما يلي:يتكو  )أ

 عمليات التأمين   
 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
 (بآالف الرياالت السعودية )  

  ٦٨٧٬٢٩٧  ٣٢٢٬٨٨٣  النقد ومافي حكمه
  ٦٨٧٬٢٩٧  ٣٢٢٬٨٨٣  المجموع

  
 عمليات المساهمين   
 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  

  -  ٢٬١٧٢  النقد ومافي حكمه
  -  ٢٬١٧٢  المجموع 

  ٦٨٧٬٢٩٧  ٣٢٥٬٠٥٥  مجموع النقد وما في حكمه
  
 ودائع قصيرة األجل:   )ب

ايداع الودائع مع االطراف المقابله التي لديها تنصيفات ائتمانية تعادل تصنيفات ب ب ب + الى ب ب ب بموجب منهجية يتم 
كة يتم االحتفاظ بودائع قصيرة االجل لدى بنوك محلية واجنبية مرخصة بالممل .التصنيف القياسيه ستاندر اّند بورز و فيتش و موديز

م، ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في . سنويآ )%٢٫٤٤م:٢٠٢٠( %١٬٦٤الثة شهور بمعدل عمولة العربية السعوية وتستحق خالل ث
  .القيمه الدفتريه للودائع قصيرة االجل تقارب بشكل معقول القيمه العادله في تاريخ بيان المركز المالي

  
  :أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة، صافي .١٠

  تتكون الذمم المدينة ممايلي :      
 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  

 ٦٣٬٥١١ ٢٠١٬٠٨٠  وثائق حملة 
 ٢٧٤٬٩٣٤ ٣٩٣٬٠٥٢  وسطاء ووكالء تأمين 

 ٢٨٬٣١٨ ٥٬٩٣٨  )١٩ذات عالقة (إيضاح  جهات
 ٥٬٥٧٤ ٣٢٬٧٠٢  ذمم من معيدي تأمين مدينة

  ٣٧٢٬٣٣٧ ٦٣٢٬٧٧٢ 
 )٣٩٬٣١٧( )٥٠٬٦٤٣(  مشكوك في تحصيلها  مخصص ديون يخصم :

 ٣٣٣٬٠٢٠ ٥٨٢٬١٢٩  صافي  -أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين مدينة 
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٣٦ - 
 

 ، صافي (تتمة) أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين .١٠
  
  : الحركة على مخصص ديون مشكوك في تحصيلها خالل السنة كالتالي -

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  

 ٤٢٬٦١٦ ٣٩٬٣٢١  يناير ١الرصيد في 
  ٤٬٠٥٨ -  إضافات من االندماج 

 ٨٬١٥٥ ١٧٬١٩٨  مخصص السنة
  )١٥٬٥١٢( )٥٬٨٧٦(   منه الغرض انتفىمخصص 

 ٣٩٬٣١٧ ٥٠٬٦٤٣  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

 المدينة كما يلي: الذممإن أعمار  ،ديسمبر ٣١كما في 
  

متأخرة السداد ولكنها غير       مدينة أقساط تأمين
  منخفضة القيمة

  

وذمم معيدي تأمين أقساط تأمين 
  المجمـوع  مدينة

غير متأخرة 
  السداد

وغير منخفضة 
  القيمة

 ١٨٠إلى  ٩١من 
  يومـاً 

الى  ١٨١من 
  يومـاً  ٣٦٠

  ٣٦٠أكثر من 
  يومـاً 

 (بآالف الرياالت السعودية)  
 ٦٬٨٧٨ ٢٥٬١٣٢ ٧٧٬٩٣٧ ٤٣٣٬٩٦٩ ٥٤٣٬٩١٦  وثائق التأمينحملة 

 ٣٤ ٣٢ ٨ ٥٬٧٤٩ ٥٬٨٢٣  جهات ذات عالقةمطلوب من 
 ١٠٤ ١٬٤٦٦ ٣٬٧١٠ ٢٧٬١١٠ ٣٢٬٣٩٠  ذمم مدينة من معيدي تأمين

٧٬٠١٦ ٢٦٬٦٣٠ ٨١٬٦٥٥ ٤٦٦٬٨٢٨ ٥٨٢٬١٢٩  ٢٠٢١ 
  

متأخرة السداد ولكنها غير       
  منخفضة القيمة

  

أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين 
  المجمـوع  مدينة

غير متأخرة 
  السداد

وغير منخفضة 
  القيمة

 ١٨٠إلى  ٩١من 
 ً   يومـا

الى  ١٨١من 
٣٦٠  ً   يومـا

  ٣٦٠أكثر من 
 ً   يومـا

 (بآالف الرياالت السعودية )  
 ٧٬٥٥٩ ١١٬٠٤٤ ٣٥٬٨٠٧ ٢٤٦٬٤٦٦ ٣٠٠٬٨٧٦  وثائق التأمينحملة 

 ٩ ٦٣ ١٬٩٣٨ ٢٦٬٠٤٣ ٢٨٬٠٥٣  جهات ذات عالقةمطلوب من 
 ٣٥٨ ٢٩ ٣٬٢٩١ ٤١٣ ٤٬٠٩١  ذمم مدينة من معيدي تأمين

٧٬٩٢٦ ١١٬١٣٦ ٤١٬٠٣٦ ٢٧٢٬٩٢٢ ٣٣٣٬٠٢٠  ٢٠٢٠ 
  
  

ركة سياسة الش تقتضي. يةئتمانإرة اجدذات معترف بها و أخرىمع أطراف ال تأمين وإعادة التأمين إعقود  تقوم الشركة بإبرامال 
 ،ئتمان يخضعون إلجراءات التحقق من االئتمان. باإلضافة إلى ذلك إلعلى أن جميع العمالء الذين يرغبون في التداول بشروط ا

  .تتم مراقبة الذمم المدينة بشكل مستمر من أجل الحد من تعرض الشركة للديون المعدومة
  

  .م)٢٠٢٠:  %٤٢( ٪٣٥ م٢٠٢١ديسمبر  ٣١في كما المدينة التأمين أقساط من العمالء الخمسة الكبار  تبلغ نسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٣٧ - 
 

  االحتياطات الفنية  .١١
 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات  ١-١١

  يلي:  مماتتألف صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطات  
  

  م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
 

  (بآالف الرياالت السعودية )  
  

  ٢٣٣٬٤٩٨ ٤٨٠٬٦١٦  المطالبات تحت التسوية 
 ١٨٣٬٢٣٥ ٢٨٣٬٤٥٧  إجمالي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 )١٢٬٢٥٨( )١٧٬٢٥٥(  والحلول  لقيمة التصفية القابلة لإلسترداد : القيمة يخصم
 ١٧٠٬٩٧٧ ٢٦٦٬٢٠٢   المتكبدة غير المبلغ عنها المطالبات 

    
   : ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

 ٢٦٬٠١٠ ٩٬٠٥٤ عجز أقساط تأميناحتياطي  -
   

  ٢٦٬٠١٠ ٩٬٠٥٤ 
    :احتياطات فنية أخرى

   
 ٨٬٦٤٢ ٧٬٧٠١ الخسائر غير الموزعة مخصص تعديالت -

  ٨٬٦٤٢ ٧٬٧٠١ 
 ٤٣٩٬١٢٧ ٧٦٣٬٥٧٣ 

    : يخصم
 )١٦٢٬٨٩١( )٣٣٨٬٩١٩(  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  -
 )٥٧٬٧٠٠( )١٤٩٬٦٥٥(  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها  -

  )٢٢٠٬٥٩١( )٤٨٨٬٥٧٤( 

 ٢١٨٬٥٣٦ ٢٧٤٬٩٩٩  تحت التسوية واإلحتياطياتصافي المطالبات 
  
  األقساط غير المكتسبة  علىالحركة )٢-١١   
  : يلي فيمااألقساط غير المكتسبة  علىالحركة  تتمثل 

        
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

        

  صافيال  التأمين إعادة   اإلجمالي  
  (بآالف الرياالت السعودية )  

 ٤٢٦٬٤٧٤ )٣٦٣٬٤٩٠( ٧٨٩٬٩٦٤   السنةالرصيد في بداية 
 ١٬١٥٠٬٥٦١ )١٬١٨٨٬٢٧٣( ٢٬٣٣٨٬٨٣٤  السنةاألقساط المكتتبة خالل 

 )١٬٠٤١٬٥٣٠( ١٬٠١٣٬١٦٥ )٢٬٠٥٤٬٦٩٥(  السنةاألقساط المكتسبة خالل 
 ٥٣٥٬٥٠٥ )٥٣٨٬٥٩٨( ١٬٠٧٤٬١٠٣  السنةالرصيد في نهاية 

  
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   

        

  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي   
  (بآالف الرياالت السعودية )  

 ٣٦٣٬٦٩١ )٢٧٤٬١٣٧( ٦٣٧٬٨٢٨  الرصيد في بداية السنة
 ٩٬٤٥٩ )٣٢٬٨٢٣( ٤٢٬٢٨٢  إضافات من اإلندماج

 ٨٤٩٬٩٣٦ )٦٢٢٬٧٦٧( ١٬٤٧٢٬٧٠٣  األقساط المكتتبة خالل السنة
 )٧٩٦٬٦١١( ٥٦٦٬٢٣٧ )١٬٣٦٢٬٨٤٩(  األقساط المكتسبة خالل السنة 

  ٤٢٦٬٤٧٤  )٣٦٣٬٤٩٠(  ٧٨٩٬٩٦٤  الرصيد في نهاية السنة
  
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٣٨ - 
 

 (تتمة)االحتياطات الفنية  . ١١
  

  تأمين مؤجلة وعمولة إعادة التأمين غير المكتسبة    وثائقتكاليف اكتتاب  علىالحركة  ٣-١١
  
  

  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
 وثائقتكاليف اكتتاب  

  تأمين مؤجلة
عمولة إعادة التأمين 
  غير المكتسبة   

 (بآالف الرياالت السعودية ) 
 ٢٠٬٤٧٢ ٢٥٬٣٥٥ يناير ١الرصيد في 

 ٨٦٬٩٤٨ ٧١٬٢٤٠ ُمتََكبَّد خالل السنة
 )٧٦٬١٦٢( )٦٠٬١١٩( خالل السنةالمكتسب المطفأ / 

 ٣١٬٢٥٨ ٣٦٬٤٧٦ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  
  

   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  
 قوثائتكاليف اكتتاب  

  تأمين مؤجلة
عمولة إعادة التأمين 
  غير المكتسبة   

 (بآالف الرياالت السعودية ) 
 ١٤٬٠٨٦ ١٦٬٧٣٣ يناير ١الرصيد في 

 ٥٬٣٦٥ ٢٬٧١٧ إضافات من اإلندماج
 ٤٢٬٠٦٨ ٥٤٬١٣٤ ُمتََكبَّد خالل السنة

 )٤١٬٠٤٧( )٤٨٬٢٢٩( خالل السنة المكتسب/ المطفأ 
  ٢٠٬٤٧٢  ٢٥٬٣٥٥  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
 واإلرتباطاتاإللتزامات  .١٢

  المحتملة واإلرتباطات فيما يلي:  اإللتزاماتتتمثل   )أ
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م٢٠٢١ر ديسمب ٣١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  

  ٩٬٢٥٤  ٨٬١٢٥  خطابات الضمان 
  

عام  مليون لایر سعودي ٩٫٣مليون لایر سعودي ( ٨٫١قامت الشركة بتقديم ضمانات بنكية لجهات متعددة والمغطاة بالكامل بمبلغ 
  ).م٢٠٢٠

  
 . وبناءاً على رأيالعتياديةأعمالها ا في سياقتقام دعاوى على الشركة  ،كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين  )ب

تعتقد ادارة الشركة بأن المحصلة النهائية لهذه القضايا لن يكون لها أثر جوهري  ،المستقلين للشركةالمستشارين القانونيين 
 على دخل الشركة أو وضعها المالي .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٣٩ - 
 

  اريف مستحقة ومطلوبات أخرى مص .١٣
  

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  

 ١٢٬٨٨٧ ٧٬٨٨٩  مصاريف مستحقة
 ٢٨٬٩٤١ ٤١٬٢٣٦  مندوبي التسويقعموالت 
 ٢٨٬٠٦٧ ٢٧٬٨٨١  ضريبة القيمة المضافة - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك –ذمم دائنة 

 ٧٧٠ ٦٧٣  مساهمة مستحقة للتأمينات اإلجتماعية
  ٤٦٬٢٩٥  ٨٥٬١٣٨  ذمم دائنة للموردين ومزودي الخدمات

  ٢٬٩٤١  ٥٬٥٦٧  ايجارات مستحقة
 ٣٢٬٢٨٩ ٢٢٬٣١٨  مطلوبات أخرى

  ١٥٢٬١٩٠ ١٩٠٬٧٠٢ 
  

  تحليل ايجارات مستحقة
  م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
  ) السعودية(بآالف الرياالت   

  ١٬١٢٩ ٢٬٩٤٨ مستحق خالل عام
  ١٬٨١٢ ٢٬٦١٩ مستحق الكثر من عام واقل من خمس سنوات

 ٢٬٩٤١ ٥٬٥٦٧  
       

 فائض متراكم مستحق الدفع  .١٤
      

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١  
  السعودية )(بآالف الرياالت   

 ٣٬٤٩١ ٩٬٧٧٤ يناير ١في دفع المستحق متراكم فائض  رصيد
 ٧٬٦٢٦ - خالل السنة  إجمالي الدخل العائد لعمليات التأمين

 )١٬٣٤٣( )٧٬٦٢٦( التأمين وثائقفائض مدفوع إلى حاملي 

 ٩٬٧٧٤ ٢٬١٤٨ ديسمبر ٣١في مستحق الدفع توزيع فائض 
  

    إلتزام منافع الموظفين المحددة  .١٥
 

مخصصات  السعودية.  ويُجنَّب في المملكة العربية السائدة نهاية خدمة لموظفيها استناًدا إلى أنظمة العمل تعويضتنفِّذ الشركة برنامج 
مبالغ الُمْعتََرف المكافآت عند استحقاقه. الئتمان المتوقعة بينما يتم الوفاء بالتزام دفع االوحدة وفقًا للتقييم االكتواري بموجب طريقة 

 :وفيما يلي بها في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على قيمته الحالية
 

  :فيما يلي المبالغ الُمْعتََرف بها في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة بناًء على قيمته الحالية ١-١٥
 م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 
 (بآالف الرياالت السعودية ) 

 ٢١٬٧٢٤ ٢١٬٩٨٢ المنافع المحددةالقيمة الحالية اللتزام 
 

 المنافع المحددةالحركة في التزام  ٢-١٥
 
 م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 
 (بآالف الرياالت السعودية ) 

 ١٧٬٩٠٦ ٢١٬٧٢٤ الرصيد اإلفتتاحي

  ١٬٢٨٠ -  اإلضافات بعد االندماج 

 ٣٬٨٤٩ ٣٬٧٢٨ قائمة الدخلعلى المحمل 

 )٣٥٦( )٩١٣( المحمل على قائمة الدخل الشامل

 )٩٥٥( )٢٬٥٥٧( خالل السنة مدفوعة  منافع

 ٢١٬٧٢٤ ٢١٬٩٨٢ الرصيد النهائي

  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٤٠ - 
 

 (تتمة)  إلتزام منافع الموظفين المحددة .١٥
  

  منافع الموظفين المحددة تسوية القيمة الحالية لمزايا  ٣-١٥
 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية ) 

 ١٧٬٩٠٦ ٢١٬٧٢٤  يناير ١كما في  المنافع المحددةالقيمة الحالية إللتزام 
  ١٬٢٨٠ -  األضافات بعد االندماج 

 ٣٬٢٧٨ ٣٬١٥٧  تكاليف الخدمة الحالية
 ٥٧١ ٥٧١  تكاليف تمويلية

 )٣٥٦( )٩١٣( الخسائر االكتوارية من تسويات 
 )٩٥٥( )٢٬٥٥٧( مزايا مدفوعة خالل السنة

 ٢١٬٧٢٤ ٢١٬٩٨٢ ديسمبر ٣١كما في  المنافع المحددةالقيمة الحالية إللتزام 
  

  االفتراضات االكتوارية الرئيسية ٤-١٥
  

  :تم استخدام النطاق التالي من االفتراضات االكتوارية الهامة من قبل الشركة لتقييم التزامات استحقاقات ما بعد التوظيف
  

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
   

 ٪٣٫٥٠ ٪٣٫٥٠ معامل الخصم المستخَدم 
 ٪٣٫٥٠ ٪٣٫٥٠ األعمارشرائح مختلف بر ُمعدَّل زيادة الراتب ع

  
  :فيما يلي أثر حساسية التغيرعلى القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة

  

  
  ).م٢٠٢٠عام ل سنة ٧٫٧(سنة  ٨٫٣ هي المحددة في نهاية فترة إعداد التقارير نافعمدة التزام خطة الممتوسط إن 
  

 جدول تطوير المطالبات    .١٦
  

بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة غير المبلغ  ،توضح الجداول التالية تقديرات المطالبات المتكبدة المتراكمة
يقدم  .جنبا إلى جنب مع المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه ،عنها وفقًا لسنة الحادث في كل تاريخ تقديم التقرير حول القوائم المالية

  . النهائية للمطالباتبات التأمين مقياًسا لمقدرة الشركة على تقدير القيمة لاتطوير مط
  

تهدف الشركة إلى الحفاظ على احتياطيات كافية ألعمال التأمين لديها للحماية من المطالبات المستقبلية العكسية والتطورات التي 
 ٢٠٠٩ن عام مبالتزامات المطالبات للفترات التي تبدأ ها عنويتعلق تقدير احتياطي المطالبات الُمتََكبََّدة غير الُمبلَّغ . تطرأ عليها

  .فصاعًدا ولم تطرأ عليها بالكامل أي تطورات
  

  .حسب سنوات الحوادث ويعتمد على عدد من السنوات الماليهيتم للمطالبات  تحليل التثليثإن 
  
  

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
 (بآالف الرياالت السعودية )  

  التأثير على التزام المنافع المحددة
      المستخدممعدل الخصم 

 ٢٠٬١٨٦ ٢١٬٩٨١         ١٠٠بـ نسبة زيادة 
 ٢٣٬٥٤٣ ٢٥٬٦٥٠         ١٠٠نسبة نقص بـ 

    المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الراتب عبر مختلف شرائح األعمار
 ٢٣٬٥٦٤ ٢٣٬٧١٢          ١٠٠بـ نسبة زيادة 

 ٢٠٬١٥١ ٢٠٬٤٩٢        ١٠٠نسبة نقص بـ 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٤١ - 
 

 جدول تطوير المطالبات (تتمة)   .١٦
 

  :مطالبات إعادة التأمينإجمالي جدول تطوير 

 
  
  

                م٢٠٢١

  سنة الحادث
    م٢٠١٦
 وماقبل

  
 م٢٠١٧

  
 م٢٠١٨

  
 م٢٠١٩

  
 م٢٠٢٠

  
  م٢٠٢١

  
 اإلجمالي 

 (بآالف الرياالت السعودية )  
 النهائيةتقدير تكلفة المطالبات 
 :إلجمالي إعادة التأمين

  

  
  
   

 

 
 ١٬٣٩٣٬٤٢٠ ١٬٣٩٣٬٤٢٠ ٥٤٦٬٤٠٥ ٦٠٦٬٥٥٨ ٦٥٩٬٣٧٦ ٦٣٧٬٣٩١ - في نهاية سنة الحادث

 ٦١٩٬١٩٦ - ٦١٩٬١٩٦ ٦٨٥٬٨٤٩ ٧٠٦٬٣٤٩ ٦٩٤٬٦٤٠ - بعد سنة واحدة
 ٧١٩٬٣٨٨ - - ٧١٩٬٣٨٨ ٧١٠٬٩٥٨ ٧٠٦٬٨٨٨ - بعد سنتين

 ٧١٧٬٢٩٨ - - - ٧١٧٬٢٩٨ ٧٠٨٫٣٠٨ - بعد ثالث سنوات
 ٧١٢٬٢١١ - - - - ٧١٢٬٢١١ - بعد أربع سنوات

 ٤٩٥٬٧٥٧ - - - - - ٤٩٥٬٧٥٧ بعد خمس سنوات
 ٤٬٦٥٧٬٢٧٠ ١٬٣٩٣٬٤٢٠    ٦١٩٬١٩٦ ٧١٩٬٣٨٨ ٧١٧٬٢٩٨ ٧١٢٬٢١١ ٤٩٥٬٧٥٧ تقدير حالي لمطالبات متراكمة

 مدفوعات متراكمة حتى تاريخه
  
)٤٩٤٬٨٦٥( 

  
)٧٠٤٬١٧٧( 

  
)٧٠٦٬٨٩٣( 

  
)٦٥١٬٣٥٥( 

  
)٥٨٩٬٧٨٥( 

  
)٧٦٣٬٣٧٧( 

  
)٣٬٩١٠٬٤٥٢( 

مطلوبات محققة في قائمة المركز 
  المالي

  
٨٩٣ 

  
٨٬٠٣٥ 

  
١٠٬٤٠٥ 

  
٦٨٬٠٣٢ 

  
٢٩٬٤١١ 

  
٦٣٠٬٠٤٣ 

  
٧٤٦٬٨١٨ 

  ٩٬٠٥٤         احتياطي نقص قسط التأمين
المطالبات تحت التسوية 

      واالحتياطيات
 

٧٥٥٬٨٧٣ 

  
  م٢٠٢٠

              

  الحادثسنة 
   م ٢٠١٥
 وماقبل

  
 م٢٠١٦

  
 م٢٠١٧

  
 م٢٠١٨

  
 م٢٠١٩

  
  م٢٠٢٠

  
  اإلجمالي

  (بآالف الرياالت السعودية )  
 ٦٧٣٬١٧٥ ٦٧٣٬١٧٥ ٦٣٣٬٦٨٧ ٦٠٠٬٩٨٣   ٥٧٨٬٧٤٤ ٥١٣٬٦٠٩ - في نهاية سنة الحادث

 ٧٢٣٬٦١٦ - ٧٢٣٬٦١٦ ٥٥٨٬١١٤ ٥١٣٬٩٢٨ ٤٠٨٬٣٦٨ - بعد سنة واحدة
 ٧١٢٬٤٤٨ - - ٧١٢٬٤٤٨ ٤٨٨٬٥٠٥ ٣٧٣٬٩٥١ - بعد سنتين

 ٧١٠٬٨٤٥ - - - ٧١٠٬٨٤٥ ٣٦٤٬٨٠١ - بعد ثالث سنوات
 ٤٩٥٬٧١٥ - - - - ٤٩٥٬٧١٥ - بعد أربع سنوات

 ٨٢٦٬٦٤٦ - - - - - ٨٢٦٬٦٤٦ بعد خمس سنوات

 تقدير حالي لمطالبات متراكمة
  

٨٢٦٬٦٤٦ 
  

٤٩٥٬٧١٥ 
  

٧١٠٬٨٤٥ 
  

٧١٢٬٤٤٨ 
  

٧٢٣٬٦١٦ 
  

٦٧٣٬١٧٥ 
  

٤٬١٤٢٬٤٤٥ 

 مدفوعات متراكمة حتى تاريخه
  
)٧٧٧٬٣٠٦( 

  
)٤٩٣٬٢٣٢( 

  
)٧٠١٬٩٩٢( 

  
)٧٠١٬٤٣٤( 

  
)٦٠٣٬٧١٣( 

  
)٤٦٠٬٢٩٣( 

  
)٣٬٧٣٧٬٩٧٠( 

مطلوبات محققة في قائمة المركز 
  المالي

  
٤٩٬٣٤٠ 

  
٢٬٤٨٣ 

  
٨٬٨٥٣ 

  
١١٬٠١٤ 

  
١١٩٬٩٠٣ 

  
٢١٢٬٨٨٢ 

  
٤٠٤٬٤٧٥ 

 ٢٦٬٠١٠        ناحتياطي نقص قسط التأمي
التسوية المطالبات تحت 

      واالحتياطيات
 

٤٣٠٬٤٨٥ 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٤٢ - 
 

 جدول تطوير المطالبات (تتمة)   .١٦
 

  :مطالبات إعادة التأمين صافيجدول تطوير 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

                م٢٠٢١

  سنة الحادث
&  م٢٠١٦

 وماقبل
  

 م٢٠١٧
  

 م٢٠١٨
  

 م٢٠١٩
  

 م٢٠٢٠
  

  م٢٠٢١
  

 اإلجمالي 
 (بآالف الرياالت السعودية )  

تقدير تكلفة المطالبات 
النهائية إلجمالي إعادة 

   :التأمين

  
  
   

 

 
 ٩٥٠٬٧٤٨ ٩٥٠٬٧٤٨ ٥٢٥٬٠٥٣ ٥٤٥٬٧٦٨ ٦٣٥٬٥٨٦ ٦٠٣٬١٥٩ - في نهاية سنة الحادث

 ٥٨٨٬٦٤٣ - ٥٨٨٬٦٤٣ ٥٨٢٬٠٠٠ ٦٧٧٬٩٦١ ٦٥٣٬٢٠١ - بعد سنة واحدة
 ٦٠٠٬٥٦٦ - - ٦٠٠٬٥٦٦ ٦٨٢٬٣٩٣ ٦٥٩٬٣٦٧ - بعد سنتين
 ٦٨٨٬٦٤٨ - - - ٦٨٨٬٦٤٨ ٦٦٠٬٧٦٧ - سنواتبعد ثالث 

 ٦٦٤٬٦٥٣ - - - - ٦٦٤٬٦٥٣ - بعد أربع سنوات
 ٤٦٣٬١٥٧ - - - - - ٤٦٣٬١٥٧ بعد خمس سنوات

تقدير حالي لمطالبات 
 متراكمة

٣٬٩٥٦٬٤١٤ ٩٥٠٬٧٤٨ ٥٨٨٬٦٤٣ ٦٠٠٬٥٦٦ ٦٨٨٬٦٤٨ ٦٦٤٬٦٥٣ ٤٦٣٬١٥٧ 

مدفوعات متراكمة حتى 
 تاريخه

  
)٤٦٣٬٠٩٧( 

  
)٦٦١٬٩٧٨( 

  
)٦٨١٬٧٧٤( 

  
)٥٨٨٬٠٦٠( 

  
)٥٦٩٬٨٨٦( 

  
)٧٣٣٬٣٧٦( 

  
)٣٬٦٩٨٬١٧٠( 

مطلوبات محققة في قائمة 
  المركز المالي

  
٦٠ 

  
٢٬٦٧٥ 

  
٦٬٨٧٤ 

  
١٢٬٥٠٦ 

  
١٨٬٧٥٧ 

  
٢١٧٬٣٧٢ 

  
٢٥٨٬٢٤٤ 

  ٩٬٠٥٤        احتياطي نقص قسط التأمين
المطالبات تحت التسوية 

      واالحتياطيات
 

٢٦٧٬٢٩٨ 

  
  م٢٠٢٠

              

  سنة الحادث
م & ٢٠١٥

 وماقبل
  

 م٢٠١٦
  

 م٢٠١٧
  

 م٢٠١٨
  

 م٢٠١٩
  

  م٢٠٢٠
  

  اإلجمالي
 (بآالف الرياالت السعودية )   

  ٥٩٠٬٠٨٦  ٥٩٠٬٠٨٦  ٥٨٤٬٠٤٣  ٥٦٠٬٨٦٨  ٥٢٨٬٧٣٠  ٤٥٤٬٤٩٦  -  في نهاية سنة الحادث
 ٥٩١٬٤١٢ - ٥٩١٬٤١٢ ٥٢٤٬١٩٧ ٤٦٠٬٨٩٩ ٣٦١٬٧٨٢ - بعد سنة واحدة

 ٦٧٩٬٤٥٩ - - ٦٧٩٬٤٥٩ ٤٤٩٬٩٢٧ ٣٤٠٬٨٣٣ - بعد سنتين
 ٦٦٠٬٠١٦ - - - ٦٦٠٬٠١٦ ٣٣٨٬١٩٦ - بعد ثالث سنوات
 ٤٦٢٬٣١١ - - - - ٤٦٢٬٣١١ - بعد أربع سنوات

 ٥٨٨٬٢٤٥ - - - - - ٥٨٨٬٢٤٥ بعد خمس سنوات
تقدير حالي لمطالبات 

 ٣٬٥٧١٬٥٢٨ ٥٩٠٬٠٨٦ ٥٩١٬٤١٢ ٦٧٩٬٤٥٩ ٦٦٠٬٠١٦ ٤٦٢٬٣١١ ٥٨٨٬٢٤٥ متراكمة
متراكمة حتى مدفوعات 

 تاريخه
  
)٥٨٦٬٦٨٤( 

  
)٤٥٩٬٩٤٩( 

  
)٦٥٦٬٦٥٦( 

  
)٦٦٩٬٨٥٩( 

  
)٥٦٣٬٨٠٦( 

  
)٤٥٠٬٦٩٠( 

  
)٣٬٣٨٧٬٦٤٤( 

مطلوبات محققة في قائمة 
  المركز المالي

  
١٬٥٦١ 

  
٢٬٣٦٢ 

  
٣٬٣٦٠ 

  
٩٬٦٠٠ 

  
٢٧٬٦٠٦ 

  
١٣٩٬٣٩٦ 

  
١٨٣٬٨٨٤ 

  ٢٦٬٠١٠        احتياطي نقص قسط التأمين
المطالبات تحت التسوية 

      واالحتياطيات
 

٢٠٩٬٨٩٤ 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٤٣ - 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .١٧
  

ي في معاملة نظامية بين األطراف المشاركة فالتزام  سداده لتحويلأصل ما أو  من بيع السعر الذي يتم استالمهتمثل القيمة العادلة 
  . يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما: السوق في تاريخ القياس

 
 أو  ،في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات -
 في السوق األكثر مالءمة للوصول للموجودات أو المطلوبات.  ،غياب السوق الرئيسيحالة في  -

 
ن جهات م ساط التأمين وذمم معيدي التأمين المدينة والمستحقةقوأاإلدارة أن النقد واألرصدة البنكية والودائع القصيرة األجل  درتق

ذات عالقة والحسابات الدائنة وأرصدة إعادة التأمين الدائنة والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب قيمها الدفترية وذلك يعود إلى حد 
 االستحقاق القصيرة األجل لهذه األدوات. كبير إلى تواريخ

  
  هرمي للقيمة العادلة تحديد القيمة العادلة والتسلسل ال

 لألدوات المالية: تستخدم الشركة المستويات التالية عند تحديد القيمة العادلة 
  
 إليها في تاريخ للشركة الوصول: األسعار المدرجة في األسواق النشطة لنفس األداة أو أداة مماثلة التي يمكن ١المستوى 

 القياس؛  
   
: األسعار المدرجة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المشابهة أو أساليب التقييم األخرى التي تستند ٢لمستوى ا

  إليها جميع المدخالت الهامة على بيانات السوق القابلة للمالحظة؛ و 
  

الت لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المقيدة ولكن غير مبنية على أساس : طرق تقييم أخرى تستخدم مدخ٣المستوى 
  بيانات سوقية قابلة للمالحظة.

  
  القيمة الدفترية والقيمة العادلة  )أ

لعادلة بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة ا ،المالية فترية والقيمة العادلة للموجوداتيوضح الجدول التالي القيمة الد
تي ال يتم اللألدوات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 

 ة. مقاربة بشكل معقول لقيمتها العادلالدفترية  قيمتهابالقيمة العادلة إذا كانت قياسها 
  

  القيمة العادلة    المساهمينوثائق التأمين وعمليات 
  المجموع  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة الدفترية  

  (بآالف الرياالت السعودية )  
             م.٢٠٢١ ديسمبر  ٣١

            موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
 ٢٣٧٬٣٩٨ - - ٢٣٧٬٣٩٨ ٢٣٧٬٣٩٨  متاحة للبيع إستثمارات -

 ٨٦٬٣٦٧  -  - ٨٦٬٣٦٧ ٨٦٬٣٦٧  محفتظ بها لغرض المتاجرة إستثمارات -
  ٣٢٣٬٧٦٥ - - ٣٢٣٬٧٦٥ ٣٢٣٬٧٦٥ 

 
  القيمة العادلة    المساهمينوثائق التأمين وعمليات 

  المجموع  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة الدفترية  

  (بآالف الرياالت السعودية )  
             م.٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١

            موجودات مالية تم قياسها بالقيمة العادلة
            إستثمارات متاحة للبيع

 ٢٤٥٬٨٤٩ - - ٢٤٥٬٨٤٩ ٢٤٥٬٨٤٩   أوراق مالية مدرجة -
  ٢٤٥٬٨٤٩ - - ٢٤٥٬٨٤٩ ٢٤٥٬٨٤٩ 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٤٤ - 
 

 (تتمة)  القيمة العادلة لألدوات المالية .١٧
  قياس القيمة العادلة   )ب

في األوراق مليون لایر سعودي)  ٤٥٫٥٤١م:٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(مليون لایر سعودي  ١٣٧٫١٥٦بمبلغ  إستثماراتلدى الشركة 
مليون لایر سعودي  ٣١٢٫٣١٥مبلغ واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق مسجله بالتكلفأه المطفأه  المالية غير المدرجة

أسعار معلنة توافر  بسبب عدم األوراق المالية غير المدرجة. لم يتم قياس مليون لایر سعودي) ٢٢٤٫٤م:٢٠٢٠ديسمبر  ٣١(
بين  فرق جوهريعدم وجود بعتقد اإلدارة بشكل موثوق. تلهذه االستثمارات أو وسائل أخرى لقياس القيمة العادلة لشركات مثيلة 

  . ستثماراتالقيم الدفترية والقيم العادلة لهذه اإل
  

 التحويل بين المستويات 
 ال يوجد هناك تحويل بين المستويات.  ،السنةخالل 
  

 القطاعات التشغيلية   .١٨
ة الشركة نتظام من قبل مجلس إدارإقطاعات الشركة التي يتم مراجعتها بليتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير الداخلية 

  كصانع القرار التشغيلي الرئيسي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها. طار دوره إفي 
  

إلى بليغها وتللشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية  وفقاً تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية 
  تتألف من موجودات ومطلوبات تشغيلية. قطاعالمطلوبات موجودات ون امجلس اإلدارة بطريقة تتوافق مع قائمة الدخل. 

  
  

 لمدينة ا وذمم التأمينأقساط   ،األجل طويلةودائع  ،ودائع قصيرة األجل ،الموجودات القطاعية ال تحتوي على النقد وما في حكمه إن
 ،موجودات أخرى&  اً مصاريف مدفوعة مقدم ،إيرادات عمولة مستحقةاستثمارات،  ،المساهمينمطلوب من عمليات  ،صافي –

  .الموزعةلذلك يتم تضمينها ضمن الموجودات غير  وفقاً ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة. 
     

دة معيدي أرص ،مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ،التأمين حملة وثائقمستحقة لن المطلوبات القطاعية ال تحتوي على مطالبات إ
يتم  ،عليهوفائض عمليات التأمين. و عنها ةستحقالم ةرالخساو ،مكأفأة نهاية الخدمة ،عمليات المساهمين إلىمستحق  ،دائنةالالتأمين 

  . الموزعةتضمينها ضمن المطلوبات غير 
  

ن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة ال يتم تبليغها لصانع القرار التشغيلي الرئيسي ضمن القطاعات ويتم مراقبتها على أساس ا
  مركزي. 

  
  حيث يتم عرضها ضمن الموجودات / المطلوبات غير الموزعة. عات موجودات ومطلوبات المساهمين ال تتضمن القطا

  
  

ها عن إجمالي الموجودات والمطلوبات فصاح فيتم اإلإلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يأن المعلومات القطاعية المقدمة 
 ةالمنتهي السنة المصاريف وصافي الدخل عن و إجمالي اإليراداتإن  .م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١و م٢٠٢١ ديسمبر ٣١للشركة كما في 

   كما يلي:  في ذلك التاريخ كانت



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٤٥ - 
 

  

            . القطاعات التشغيلية (تتمة)          ١٨
    م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في       
      عمليات التأمين      
  
  

  تأمين ممتلكات  تأمين مركبات  تأمين طبي

  
  

  تأمين هندسي  تأمين طاقة 

  
تأمين الحماية 

  أخرى  واألدخار
  إجمالي 

  عمليات التأمين
عمليات 

  اإلجمالي  المساهمين
  (بآالف الرياالت السعودية )    

                        الموجودات 

 ٥٣٨٬٥٩٨ - ٥٣٨٬٥٩٨ ١٥٣٬٢٩٩ ٥٨٧ ٥٧٬٩٨٦ ١٤٤٬٤٩٥ ١٧٨٬٦٢٠ ٤٧  ٣٬٥٦٤  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 - ٤٤٦  التسوية 
  

٢٣٢٬٠١٨ 
  
- 

  
٣٣٬٨١٣ 

  
١٥٬٢٨٤ 

  
٣٣٨٬٩١٩ - ٣٣٨٬٩١٩ ٥٧٬٣٥٨ 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة 
 ٣٣٬٤١٦ - -  غير المبلغ عنها

  
٣٤٬٢٨٠ ٦٣٬٢١٧ 

  
١٤٩٬٦٥٥ - ١٤٩٬٦٥٥ ١٢٬٠٠٧ ٦٬٧٣٥ 

 ١٢٣٬٦٩٦ - ١٢٣٬٦٩٦ - ١٢٣٬٦٩٦ - - - - -  حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الحسابية
 ٣٦٬٤٧٦ - ٣٦٬٤٧٦ ٦٬١٠٨ ١٢٣ ٣٬٤١٤ ٣٧ ٣٬٢٤١ ١٣٬٠٠٥ ١٠٬٥٤٨  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 ٢٬٢٥٩٬٨٣٧ ٨٥٤٬٨٧٩ ١٬٤٠٤٬٩٥٨ - - - - - - -  موجودات غير موزعة 
 ٣٬٤٤٧٬١٨١ ٨٥٤٬٨٧٩ ٢٬٥٩٢٬٣٠٢ ٢٢٨٬٧٧٢ ١٤٦٬٤٢٥ ١٢٩٬٤٩٣ ٢٠٧٬٧٤٩ ٤٤٧٬٢٩٥ ١٣٬٠٥٢ ١٤٬٥٥٨  إجمالي الموجودات

            
            المطلوبات وحقوق الملكية

 ١٬٠٧٤٬١٠٣ - ١٬٠٧٤٬١٠٣ ١٧٨٬٤٦٦ ٣٬٤٩١ ٦١٬٦٥٠ ١٤٥٬٠٨١ ١٨٤٬١٧٣ ٣٠٤٬٣٢٠ ١٩٦٬٩٢٢  غير مكتسبة  تأمين أقساط
 ٣١٬٢٥٨ - ٣١٬٢٥٨ ٨٬٢٧٧ ٢٥ ٦٬٦٣٥ ٦٬٤٥٦ ٩٬٠٥٩ ٥ ٨٠١  عموالت معيدي التأمين غير مكتسبة 

 ٤٨٠٬٦١٦ - ٤٨٠٬٦١٦ ٧٢٬٣٧٨ ٤٧٬٥٨٨ ٣٥٬٠٣٣ - ٢٣٣٬٨٢٧ ٤٦٬٥٠٠ ٤٥٬٢٩٠  مطالبات تحت التسوية 
 ٢٦٦٬٢٠٢ - ٢٦٦٬٢٠٢ ١٦٬٢٦٤ ١٨٬٨٧٢ ٣٥٬٤٣١ ٦٣٬٣٣٩ ٣٤٬٢٧٣ ٦٨٬٣٤٨ ٢٩٬٦٧٥  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

 ١٢٣٬٦٩٦ - ١٢٣٬٦٩٦ - ١٢٣٬٦٩٦ - - - - -  إجمالي االحتياطات الحسابية
 ٩٬٠٥٤ - ٩٬٠٥٤ - ١٢٧ - - - ٨٬٨٤١ ٨٦  احتياطي أقساط تأمين إضافية 

 ٧٬٧٠١ - ٧٬٧٠١ ٨٥١ ٤٤٥ ١٦٥ ١٢ ١٤٦ ٥٬٤٦٨ ٦١٤  احتياطات فنية أخرى 
 ١٬٤٥٤٬٥٥١ ٨٥٤٬٨٧٩ ٥٩٩٬٦٧٢ - - - - - - -  مطلوبات وحقوق ملكية غير موزعة
 ٣٬٤٤٧٬١٨١ ٨٥٤٬٨٧٩ ٢٬٥٩٢٬٣٠٢ ٢٧٦٬٢٣٦ ١٩٢٬٢٤٤ ١٣٨٬٩١٤ ٢١٤٬٨٨٨ ٤٦١٬٤٧٨ ٤٣٣٬٤٨٢ ٢٧٣٬٣٨٨  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٤٦ - 
 

                    . القطاعات التشغيلية (تتمة)          ١٨
    م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في     

          عمليات التأمين                             
  

  تأمين هندسي  تأمين ممتلكات   تأمين مركبات  تأمين طبي 

  
 الحماية تأمين

  أخرى   واألدخار
إجمالي عمليات 

  اإلجمالي   عمليات المساهمين   التأمين 
 (بآالف الرياالت السعودية )    

                    الموجودات 
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 ١٦٤ ٤٩٦  المكتسبة 
  

١٦٣٬٥٤٥ 
  

٧٩٬٨٤٢ 
  

٣٠٩  
  

٣٦٣٬٤٩٠ - ٣٦٣٬٤٩٠ ١١٩٬١٣٤ 
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 - -  التسوية 
  

٥٨٬٧٦٠ 
  

٥٦٬٢٠٠ 
  

١٤٬٩٣٣  
  

١٦٢٬٨٩١ - ١٦٢٬٨٩١ ٣٢٬٩٩٨ 
معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة حصة 

 ٢٥٬٥٧٣ ١٤٬٢٩٢ - ١٬٥٣٢  غير المبلغ عنها
  

٥٧٬٧٠٠ - ٥٧٬٧٠٠ ١٢٬٧٦٤  ٣٬٥٣٩ 
حصة معيدي التأمين من االحتياطيات 

  -  -  -  -  الحسابية
  

١٣٨٬٩٥٩  -  ١٣٨٬٩٥٩  -  ١٣٨٬٩٥٩  
 ٢٥٬٣٥٥ - ٢٥٬٣٥٥ ٤٬٣٦٧  ١٩ ٣٬٤٢٥ ١٬٨٠٥ ١٢٬٠٤٩ ٣٬٦٩٠  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة 

 ٢٬١٣١٬٧٠٧ ٩٥٥٬٥١٢ ١٬١٧٦٬١٩٥ -  - - - - -  موجودات غير موزعة 

 ٢٬٨٨٠٬١٠٢ ٩٥٥٬٥١٢ ١٬٩٢٤٬٥٩٠ ١٦٩٬٢٦٣  ١٥٧٬٧٥٩ ١٦٥٬٠٤٠ ٢٣٨٬٤٠٢ ١٢٬٢١٣ ٥٬٧١٨  إجمالي الموجودات
           

           المطلوبات وحقوق الملكية
 ٧٨٩٬٩٦٤ - ٧٨٩٬٩٦٤ ١٣٣٬٢٤٤  ١٬٢٤٣ ٨٢٬٣٧٤ ١٦٥٬٩١٧ ٣٣٦٬٩٢٢ ٧٠٬٢٦٤  غير مكتسبة  تأمينأقساط 

 ٢٠٬٤٧٢ - ٢٠٬٤٧٢ ٧٬٢٠١  ١٣٦ ٧٬٢٦٤ ٥٬٧٩٥ ٢٢ ٥٤  عموالت معيدي التأمين غيرمكتسبة 
 ٢٣٣٬٤٩٨ - ٢٣٣٬٤٩٨ ٤٠٬٩٥٤  ١٦٬٨٥٨ ٥٦٬٥٩٢ ٥٩٬٤٤٣ ٤١٬٨٤٠ ١٧٬٨١١  مطالبات تحت التسوية 

 ١٧٠٬٩٧٧ - ١٧٠٬٩٧٧ ١٨٬٢٦٤  ٥٬٠٠٩ ٢٦٬٩١٩ ١٥٬٠٤٤ ٨٨٬٣٠٣ ١٧٬٤٣٨  المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها
 ١٣٨٬٩٥٩ - ١٣٨٬٩٥٩ -  ١٣٨٬٩٥٩ - - - -  إجمالي االحتياطات الحسابية

 ٢٦٬٠١٠ - ٢٦٬٠١٠ -  - - - ٢٠٬٢٨٤ ٥٬٧٢٦  احتياطي أقساط تأمين إضافية 
 ٨٬٦٤٢ - ٨٬٦٤٢ ٢٬٠٣٥  ٣٦٧ ٣٨٦ ٣١٩ ٥٬٢٥٢ ٢٨٣  احتياطات فنية أخرى 

 ١٬٤٩١٬٥٨٠ ٩٥٥٬٥١٢ ٥٣٦٬٠٦٨ -  - - - - -  مطلوبات وحقوق ملكية غير موزعة 

  ٢٬٨٨٠٬١٠٢  ٩٥٥٬٥١٢  ١٬٩٢٤٬٥٩٠  ٢٠١٬٦٩٨  ١٦٢٬٥٧٢  ١٧٣٬٥٣٥  ٢٤٦٬٥١٨  ٤٩٢٬٦٢٣  ١١١٬٥٧٦  وحقوق الملكية إجمالي المطلوبات 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٤٧ - 
 

  . القطاعات التشغيلية (تتمة)  ١٨
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة      
  

  تأمين طبي 
تأمين 

  تأمين ممتلكات   مركبات

 
 

  تأمين هندسي  تأمين الطاقة 

  
تأمين حماية 

  إجمالي   أخرى   وإدخار

  (بآالف الرياالت السعودية )  
                  إيرادات 

                  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ٢٬٢٣٣٬٤٨٦ ٣٠٦٬٥٨٤ ٥٨٬٢٢٩ ٨٨٬٣٩٧ ٥٠٨٬٦٩٥ ٢٩٨٬٦٣٠ ٦١٠٬٥٥٤ ٣٦٢٬٣٩٧  مباشرة -
 ١٠٥٬٣٤٨ ٣٠٥ ٩٦٬٦٦٥ ٩٩٧ - ٧٬٣٨١ - - التأمين  عادةإ -
  ٢٬٣٣٨٬٨٣٤ ٣٠٦٬٨٨٩ ١٥٤٬٨٩٤ ٨٩٬٣٩٤ ٥٠٨٬٦٩٥ ٣٠٦٬٠١١ ٦١٠٬٥٥٤ ٣٦٢٬٣٩٧ 

          أقساط إعادة التأمين المسندة
 )١٦٬٥١٩( - - )٧٬١٧٦( )٥( )٩٬٣٣٨( - -  محلية  -
 )١٬١٦٦٬٦١٠( )٢٥٧٬٧٠٧( )٣٣٬٣٨٧( )٧٥٬٣٢٢( )٥٠٧٬٤٠٤( )٢٨٥٬٢٩٢( )١٨٩( )٧٬٣٠٩(  أجنبية  -
  )١٬١٨٣٬١٢٩( )٢٥٧٬٧٠٧( )٣٣٬٣٨٧( )٨٢٬٤٩٨( )٥٠٧٬٤٠٩( )٢٩٤٬٦٣٠( )١٨٩( )٧٬٣٠٩( 

 )٥٬١٤٤( )٨٦٤( - )١٬١٧٤( - )١٬١٧٤( )١٬٩٣٢( -  مصاريف فائض الخسارة 
 ١٬١٥٠٬٥٦١ ٤٨٬٣١٨ ١٢١٬٥٠٧ ٥٬٧٢٢ ١٬٢٨٦ ١٠٬٢٠٧ ٦٠٨٬٤٣٣ ٣٥٥٬٠٨٨  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 ،التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
 )١٠٩٬٠٣١( )١١٬٠٥٧( )١٬٩٧٠( )١٬١٣٢( )٥٨٦( )٣٬١٨١( ٣٢٬٤٨٥ )١٢٣٬٥٩٠(  صافي

 ١٬٠٤١٬٥٣٠ ٣٧٬٢٦١ ١١٩٬٥٣٧ ٤٬٥٩٠ ٧٠٠ ٧٬٠٢٦ ٦٤٠٬٩١٨ ٢٣١٬٤٩٨  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٧٦٬١٦٢ ١٦٬٨١١ ١٬٢٣٨ ١٧٬٤٣٥ ١٧٬٥٨٤ ٢٢٬١٥٦ ٣٧ ٩٠١  عموالت إعادة التأمين 
 ٣٬٦٣٤ ٢٬٦٠٩ - ٨ - ١١ ٨٩٠ ١١٦  إيرادات اكتتاب أخرى

 ١٬١٢١٬٣٢٦ ٥٦٬٦٨١ ١٢٠٬٧٧٥ ٢٢٬٠٣٣ ١٨٬٢٨٤ ٢٩٬١٩٣ ٦٤١٬٨٤٥ ٢٣٢٬٥١٥  اإليرادات  إجمالي
                  تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 ١٬٠٠٥٬٠٧٨ ٢٠٬٢٨٥ ١٠٠٬٧٤٥ ٣٢٬٣٧٧ - ٥١٬٣٢٠ ٦٠٨٬٧٧٧ ١٩١٬٥٧٤   إجمالي المطالبات المدفوعة 
 ١٧٬٤٤٧ - ١٧٬٤٤٧ - - - - -  تصفيات وإستحقاقات الوثائق

 ٢٠٬١٧٥ - - - - - ١٨٬٣٠٣ ١٬٨٧٢ بالمطالبات متعلقة متكبدة مصاريف
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 )١٤٧٬٩٠٥( )١١٬٨٨٨( )٤٩٬٤٦٥( )٣٢٬٠٦٣( - )٤٩٬١٩٨( )٢٩٠( )٥٬٠٠١(  المدفوعة 
والمنافع األخرى صافي المطالبات 

 ٨٩٤٬٧٩٥ ٨٬٣٩٧ ٦٨٬٧٢٧ ٣١٤ - ٢٬١٢٢ ٦٢٦٬٧٩٠ ١٨٨٬٤٤٥  المدفوعة 
 ،التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 ٧١٬٠٩٠ ٧٬٠٦٤ ٣٠٬٣٧٩ ٨٢٨ - ١٬١٢٦ ٤٬٦٦٠ ٢٧٬٠٣٣  صافي 

                  التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ
 ٣٬٢٧٠ )١٬٢٤٣( ١٠٬٦٦٧ )١٩٥( ١٢٢ ١٠٥ )١٩٬٩٥٥( ١٣٬٧٦٩  عنها, صافي 

 ٩٦٩٬١٥٥ ١٤٬٢١٨ ١٠٩٬٧٧٣ ٩٤٧ ١٢٢ ٣٬٣٥٣ ٦١١٬٤٩٥ ٢٢٩٬٢٤٧  المتكبدة والمنافع األخرىصافي المطالبات 
 )١٦٬٩٥٦( - ١٢٨ - - - )١١٬٤٤٤( )٥٬٦٤٠(  احتياطي أقساط تأمين إضافية

 )٩٤١( )١٬١٨٥( ٧٩ )٢٢١( ١٢ )١٧٣( ٢١٦ ٣٣١  احتياطات فنية أخرى 
 ٦٠٬١١٩ ٩٬٦٣٤ ٢٦١ ٥٬٩٦٩ ١٩ ٥٬٣٩٣ ٢٥٬٣١٢ ١٣٬٥٣١  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 ١٠٥٬٩٦٢ ٣٬٨٥٢ ٤٨٥ ٦٢٠ ١٧٬٨١٦ ٢٬٩٧٨ ٦٢٬٦٠٣ ١٧٬٦٠٨  مصاريف اكتتاب أخرى
 ١٬١١٧٬٣٣٩ ٢٦٬٥١٩ ١١٠٬٧٢٦ ٧٬٣١٥ ١٧٬٩٦٩ ١١٬٥٥١ ٦٨٨٬١٨٢ ٢٥٥٬٠٧٧  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 ٣٬٩٨٧ ٣٠٬١٦٢ ١٠٬٠٤٩ ١٤٬٧١٨ ٣١٥ ١٧٬٦٤٢ )٤٦٬٣٣٧( )٢٢٬٥٦٢(  االكتتاب / (خسائر) صافي دخل 
                  تشغيلية أخرىإيرادات (مصاريف) / 

 )١٧٬١٩٨(                 ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 
 )١٥٠٬٨٩٨(                مصاريف عمومية وإدارية 

 ٢٣٬٨١٢        استثمارات إيرادات عمولة من 
 ٩٬٦٠١         وأرباح محققة من إستثماراتتوزيعات 

 )٦٬٧٦٥(         إنخفاض في قيمة االستثمارات 
  ١٥٬٠٧٤         أرباح محققة من االستثمارات المتاحة للبيع 

أرباح محققة من االستثمارات محتفظ بها 
  لغرض المتاجرة 

      
 ٨٬٠١٨ 

 ١٬٥٧٢         أرباح غير محققة من االستثمارات
 )١١٦٬٧٨٤(         التشغيلية األخرى المصروفات إجمالي
 ةوضريب الزكاة قبل للسنه الخسارةا اجمالي
  الفائض اسناد و  الدخل

      
 )١١٢٬٧٩٧(  

  )٩٬٢٥٧(         للسنة  الزكاة
 )١٢٢٬٠٥٤(         صافي الخسارة للسنة 

 -         العائد إلى عمليات التأمين الفائضصافي  
 )١٢٢٬٠٥٤(       إلى المساهمين ةالعائد الخسارةصافي 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٤٨ - 
 

  
  . القطاعات التشغيلية (تتمة)  ١٨

         
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة    
  

  تأمين طبي 
تأمين 

  تأمين هندسي  تأمين ممتلكات   مركبات

  
 حماية تأمين

  إجمالي   أخرى   وإدخار

  (بآالف الرياالت السعودية )   
                إيرادات 

                إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 ١٬٤٦٤٬٠٥٥ ٢١٧٬٥٤٦ ١١٬٣٨٢ ١٢٠٬٤٠٨ ٢٩٤٬٨٩٤ ٦٩٩٬٤١٢ ١٢٠٬٤١٣  مباشرة -
 ٨٬٦٤٨ - - ١٬٧٣٨ ٦٬٩١٠ - - التأمين  عادةإ -
  ١٬٤٧٢٬٧٠٣ ٢١٧٬٥٤٦ ١١٬٣٨٢ ١٢٢٬١٤٦ ٣٠١٬٨٠٤ ٦٩٩٬٤١٢ ١٢٠٬٤١٣ 

         التأمين المسندةأقساط إعادة 
 )١١٬٨٦٦( - - )٣٬٧٧٦( )٨٬٠٩٠( - -  محلية  -
 )٥٩٧٬١٥٤( )١٨٣٬٥٢٧( )٧٬٥٥٧( )١١١٬٩٣٥( )٢٨٩٬٣٧٦( )٧١٧( )٤٬٠٤٢(  أجنبية  -
  )٦٠٩٬٠٢٠( )١٨٣٬٥٢٧( )٧٬٥٥٧( )١١٥٬٧١١( )٢٩٧٬٤٦٦( )٧١٧( )٤٬٠٤٢( 

 )١٣٬٧٤٧( )١٬٠٧١( - )٩٢٨( )٩٢٨( )٢٬٨٢٩( )٧٬٩٩١(  مصاريف فائض الخسارة 
 ٨٤٩٬٩٣٦ ٣٢٬٩٤٨ ٣٬٨٢٥ ٥٬٥٠٧ ٣٬٤١٠ ٦٩٥٬٨٦٦ ١٠٨٬٣٨٠  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 ،التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
 )١٬٣٠٠( )٨٩٧( )٤٠٬٩٢٢( )٦٬٧٨٣(  صافي

  
)٥٣٬٣٢٤( )٢٬٧٢٣( )٦٩٩( 

 ٧٩٦٬٦١٢ ٣٠٬٢٢٥ ٣٬١٢٦ ٤٬٢٠٧ ٢٬٥١٣ ٦٥٤٬٩٤٤ ١٠١٬٥٩٧  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٤١٬٠٤٧ ١٣٬١٠٠ ١٬١٤٣  ١٠٬٦٧٦ ١٤٬٨٥٣ ٥٦ ١٬٢١٩  عموالت إعادة التأمين 
 ١١٬٢١٨ ٤٬٤٣٧ - ٧ ١٠ ٢٬٢٥٨ ٤٬٥٠٦  إيرادات اكتتاب أخرى

 ٨٤٨٬٨٧٧ ٤٧٬٧٦٢ ٤٬٢٦٩ ١٤٬٨٩٠ ١٧٬٣٧٦ ٦٥٧٬٢٥٨ ١٠٧٬٣٢٢  اإليرادات  إجمالي
                تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 ٥٩٢٬٤٣٧ ٢٤٬٤٩٩ ٥٬٥٩٥ ١٦٬١٠٦ ٢٬٦٢٠ ٤٤٥٬١٧٢ ٩٨٬٤٤٥   إجمالي المطالبات المدفوعة 
 ١٦٬٥٠٧ - ١٦٬٥٠٧ - - - -  تصفيات وإستحقاقات الوثائق

 ٣٣٬٦٠٢ - - - - ٢٩٬٠٥٦ ٤٬٥٤٦ بالمطالبات متعلقة متكبدة مصاريف
  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

)١٤٬٧٤٣( )١٬٩٩٤( )٦٣٦( )١١٬٠٥٠( 
   
)٦٦٬١٨٠( )١٦٬١٤٩( )٢١٬٦٠٨( 

  المدفوعة والمنافع األخرى صافي المطالبات 
١٬٣٦٣ ٦٢٦ ٤٧٣٬٥٩٢ ٩١٬٩٤١ 

  
٥٧٦٬٣٦٦ ٨٬٣٥٠ ٤٩٤ 

 ،التغيرات في المطالبات تحت التسوية
  صافي 

٢٤٬٨٤٧ )١٬٠٠٢( )٤٠٩( )٤١٨( )٧٦٥( ٢٥٬٨٣٩ ١٬٦٠٢ 

                التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ
 )٤٣٬٧٩٥( )٢٬١٨١( ١٬٢٧٦ )١٧٣( ٩٥ )٤٤٬٠٩٩( ١٬٢٨٧  عنها, صافي 

 ٥٥٧٬٤١٨ ٥٬١٦٧ ١٬٣٦١ ٧٧٢ )٤٤( ٤٥٥٬٣٣٢ ٩٤٬٨٣٠  المتكبدة والمنافع األخرىصافي المطالبات 
 ٢١٬٠٤٠ )٢١٢( - )١٨( - ٢٠٬٢٨٤ ٩٨٦  احتياطي أقساط تأمين إضافية

 )٢٢٬٤٦٧( ١٬١٧٢ ١٨٦ )٣٩٩( )٢٧١( )٢٢٬١٢٤( )١٬٠٣١(  احتياطات فنية أخرى 
 ٤٨٬٢٢٩ ٧٬٥٩٤ ٢٩ ٤٬٢٤٠ ٤٬٤٥٢ ٢٥٬١٨٣ ٦٬٧٣١  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين  

 ٣٢٬٣٦٥ )١٤٩( - - )٥٢٠(  ٣٠٬٧١٣ ٢٬٣٢١  مصاريف اكتتاب أخرى
 ٦٣٦٬٥٨٥ ١٣٬٥٧٢ ١٬٥٧٦ ٤٬٥٩٥ ٣٬٦١٧ ٥٠٩٬٣٨٨ ١٠٣٬٨٣٧  مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 ٢١٢٬٢٩٢ ٣٤٬١٩٠ ٢٬٦٩٣ ١٠٬٢٩٥ ١٣٬٧٥٩ ١٤٧٬٨٧٠ ٣٬٤٨٥  صافي دخل االكتتاب 
                تشغيلية أخرىإيرادات (مصاريف) / 

 )٨٬١٥٥(               ديون مشكوك في تحصيلها مخصص
 )١٤١٬٨٤٩(              مصاريف عمومية وإدارية 

  ١٤٬٩٤٤              إيرادات عمولة
 ٢٬٥١٩         مستلمة توزيعات وارباح 

 ٥٠٠        رباح محققة من االستثمارات المتاحة للبيع أ
 )١٣٢٬٠٤١(        التشغيلية األخرى المصروفات إجمالي
 وضريبة الزكاة قبل للسنه الدخل اجمالي
  الفائض اسناد و  الدخل

     
 

  
٨٠٬٢٥١  

  )٢٠٬٣٨٠(         الزكاة
  )١٬١٢٢(        ضريبة الدخل

 ٥٨٬٧٤٩        إجمالي دخل السنة 
 )٧٬٦٢٦(        العائد إلى عمليات التأمين الفائضصافي  

 ٥١٬١٢٣      إلى المساهمين العائد الدخلصافي 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٤٩ - 
 

  ذات عالقة  الجهاتاألرصدة والمعامالت مع . ١٩
ملوكة والشركات الموأعضاء مجلس االدارة  ،موظفي اإلدارة الرئيسين في الشركة ،المساهمين الرئيسينفي تتمثل الجهات ذات عالقة 

 و التي تؤثر عليها هذه الجهات بشكل جوهري.أالمسيطر عليها أو الخاضعة للرقابة المشتركة األخرى والشركات للمساهمين الرئيسين 
الل لمعامالت الجوهرية خيتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة. فيما يلي تفاصيل ا

  :الفترة واألرصدة المرتبطة بها
 

  
  مبلغ المعاملة

  المنتهية في  للسنة
  الرصيد  

  مستحق) كما فيال/ ( مدينال

  
  ديسمبر ٣١
  م٢٠٢١ 

 ديسمبر ٣١
  م٢٠٢٠ 

  ديسمبر ٣١
  م٢٠٢١ 

  ديسمبر ٣١
  م٢٠٢٠ 

  (بآالف الرياالت السعودية )  
ا األطراف  يطر عليه ات التي تس رك الش
كل  يطر عليها بش تركة ذات عالقة أو تس المش

          مشترك أو تتأثر بشكل كبير بها
           / الذمم المدينة من:أقساط التأمين المكتتبة 

 ٢٨٬١٠٥ ٣٬٥٦٧ ٤٦٬٧٥٦ ٥٣٬٦٤٥  ذات عالقة أعضاء مجلس اإلدارة وجهات -
 - - ١٩ ٢١  موظفي اإلدارة الرئيسيين -

اء مجلس اإلدارة  أعمال إعادة التأمين مع أعض
  )١٠٤( )٤٠(  ٩٠ - واألطراف ذات عالقة 
اء المطالبات المدفوعة  وذمم دائنة إلى أعض

 )٩٧٢( )٢٬٦٩٣( ٥٬٨٢١ ٥٧٬٦٦١  ذات عالقةوجهات مجلس اإلدارة 
       

     
  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وتعويضات مكافآت 

من كبار المسؤولين التنفيذيين  ٥الجدول التالي الرواتب السنوية والمكافآت والبدالت التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة و يوضح 
  :م٢٠٢٠و  م٢٠٢١ رديسمب ٣١للسنة المنتهية في 

  
أعضاء مجلس   

  اإلدارة
 (غير تنفيذي)

 كبار المسؤولين التنفيذيين
 التنفيذيالمدير  متضمنا

 التنفيذي والمدير المالي
 (بآالف الرياالت السعودية )  م٢٠٢١

 ٥٬٧٣٨ - الرواتب والبدالت
 - ٣٬٨٤٣ ةالسنوي مكافأةال

 ٩٥١ - نهاية الخدمة للعام مستحقات
  -  ٣٢٠  مكافأت الخدمات األخرى المدفوعة

 ٦٬٦٨٩ ٤٬١٦٣ مجموع
     

  
أعضاء مجلس   

  اإلدارة
 (غير تنفيذي)

 كبار المسؤولين التنفيذيين
 التنفيذي المدير متضمنا

 والمدير المالي التنفيذي
 (بآالف الرياالت السعودية )  م٢٠٢٠

 ٥٬٢٨١ - الرواتب والبدالت
 - ٤٬٧٦٥ ةالسنوي مكافأةال

 ٣٩٦ - نهاية الخدمة للعام مستحقات
 ٥٬٦٧٧ ٤٬٧٦٥ مجموع

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٥٠ - 
 

   الزكاة وضريبة الدخل . ٢٠
  زكاة
  :ما يلي علىمخصص الزكاة للعام الحالي  يعتمد

  
 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية ) 

 ٥٢٨٬٠٠٠ ٦٤٦٬٣٩٧ رأس المال
 ٢٠٠٬٨٣٤ ٣١٩٬٦٨٠ االحتياطيات، وأرصدة مخصصات افتتاحية والتعديالت األخرى

 )٤٠٠٬٠١١( )٤٥٥٬٨٢٣( القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل
 ٣٢٨٬٨٢٣ ٥١٠٬٢٥٤ 

 ٩٢٬٤٧٠ )٩٩٬١٢٤( للسنة / (الخسارة) الدخل المعدل
   

 ٤٢١٬٢٩٣ ٤١١٬١٣٠  أساس الزكاة
   

 :٢٠٢٠( ٪٨٧٫٣٥حصة المساهمين السعوديين في الوعاء الزكوي بنسبة 
٩٣٫٨٧٪( 

٣٩٥٬٤٦٨ ٣٥٩٬١٢٢ 

   

 ١٠٬١٩٤ ٩٬٢٥٧ ٪ ٢٫٥٧٧٦بنسبة  ;الزكاة المستحقة

   
المالية والنتائج الممكنة للزكاة بشكل أساسي إلى المخصصات غير المسموح بها في حساب الدخل المعدل. ترجع الفروق بين النتائج 

  كانت حركة مخصص الزكاة للسنة كما يلي:
  

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 
  (بآالف الرياالت السعودية ) 

 ١٤٬٩٠٧ ٢٧٬٢٢٠ يناير ١الرصيد في 
 ٣٬٨٤٨ -  اإلضافات بسبب االندماج 

 ١٠٬١٩٤ ٩٬٢٥٧  السنةالمكون خالل 
  ١٠٬١٨٦ -  تسويات سنوات سابقة

  ٢٠٬٣٨٠ ٩٬٢٥٧  إجمالي المخصص المحمل على قائمة الدخل 
  )١١٬٩١٥( )٥٬٥٩٧(  المدفوع خالل السنة 

 ٢٧٬٢٢٠ ٣٠٬٨٨٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 
   

  ضريبة الدخل
  

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 
 (بآالف الرياالت السعودية ) 

  ٧٢٬٦٢٥ )١١٢٬٧٩٧( قبل الزكاة وضريبة الدخل الدخل للسنة(الخسارة) / صافي 
 ٣٬٨٤٩ ٤٬٢٠٨ نهاية الخدمة تعويضمخصصات تم تحصيلها خالل السنة مقابل 

 ٨٬١٥٥ ١٧٬١٩٨ محمل خالل السنة للديون المشكوك في تحصيلهامخصص / (عكس) 
 ٧٬٨٤١ )٧٬٧٣٣( أخرى

 )٩٢٬٤٧٠ )٩٩٬١٢٤ 
م: ٢٠٢٠( ٪١٢٫٦٥الضريبة بنسبة  أساسحصة المساهمين األجانب من 

٦٫١٣%( 
)٥٬٦٦٨ )١٢٬٥٣٩ 

   
 )٩٥٥( )٢٬٥٥٧( مدفوعات نهاية الخدمة

 - - أخرى

 )٩٥٥( )٢٬٥٥٧( 

 )٥٩( )١٨٧( حصة المساهمين األجانب في مدفوعات الضرائب
    

 ٥٬٦٠٩ -  أساس الضريبة
    

 ١٬١٢٢ -  ٪ ٢٠المستحقة بنسبة  الضريبة



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٥١ - 
 

   وضريبة الدخل (تتمة)الزكاة . ٢٠
  

من الدخل الخاضع للضريبة المعدل على جزء من األسهم المملوكة للمساهمين  ٪ ٢٠يتم احتساب رسوم ضريبة الدخل للعام الحالي على 
  األجانب. كانت حركة المخصص الضريبي للسنة كما يلي:

  
 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
   (بآالف الرياالت السعودية ) 

 ٦٧١ ١٬٦٤٤ يناير ١الرصيد في 
 ١٬١٢٢ - المكون خالل السنة
 )١٤٩( )١٬٣١٦( المسدد خالل السنة

 ١٬٦٤٤ ٣٢٨ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

الدخل (الهيئة) المعروفة سابقا بمصلحة الزكاة ومارك جوالقامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية الي هيئة الزكاة والضريبة 
  م٢٠٢٢أبريل  ٣٠من الهيئة سارية حتي  شهادةم وحصلت علي ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١حتي (المصلحة) للسنة المنتهية 

  
  ربوط وضع ال

إدارة الشركة  قامتمليون لایر سعودي.  ٢٠بقيمة م ٢٠١٦لسنة  ربط زكوي والتزام ضريبي اضافيالشركة  استلمت ،م٢٠١٩ عام في
  .مقابل الربط النهائيكتسوية مليون لایر سعودي  ١٫٩وتعديل الربط الزكوي وتم دفع مبلغ  الربطبمراجعة خطاب 

  
خالل  باإلضافة لذلك ومليون لایر سعودي.  ٥٫٩بمبلغ  م٢٠١٤، أمر ربط زكاة وضريبة إضافية لعام  م٢٠٢٠خالل استلمت الشركة 

تلمت، م ٢٠٢٠عام  ركة أوامر  اس نوات ربط لالش افي بمبلغ  م٢٠١٨و  م٢٠١٧و  م٢٠١٥لس ريبي إض  ٩٫٣مقابل التزام زكوي وض
عودي.  تأنفومليون لایر س ركة قد اس د هذه  ت الش ريبة التي هي قيد المراجعة والنظر من قبل  الربوطاتض هيئة الزكاة والض

  .والجمارك
 

افي أن االلتزام اإلض لذلك وهي علي ثقة  المحددةالنظامية والرد عليها في الفترة الزمنية  الربطقامت إدارة الشركة بمراجعة خطابات 
كل  يتم تعديله بش ركة.  جوهري س الح الش ص كما هو  االدارة عتقدكما تلص ا أن المخص ء بأي المالية كاٍف للوفا القوائمفي ا مبينأيًض

 .التزام زكوي وضريبي إضافي
   

   رأس المال . ٢١
يتكون من  ،م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في مليون ريـال سعودي  ٦٤٦٫٤ قد بلغإن رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 

ريـال سعودي لكل  ١٠مليون سهم  بقيمة  ٦٤٫٦يتكون من  ،م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  مليون لایر سعودي ٦٤٦٫٤( مليون سهم ٦٤٫٦
  م).سه
  

 ٢٠من خالل إصدار  ،مليون لایر سعودي ٤٠٠مليون لایر سعودي إلى  ٢٠٠قامت الشركة بزيادة رأسمالها من  ،م٢٠١٥في عام 
 ٣٠٫١لایر سعودي للسهم الواحد. وقد تنتج عن ذلك عالوة إصدار قدرها  ١٢مليون سهم إلى المساهمين الحالين والتي تم طرحها بسعر 

 مليون لایر سعودي بعد خصم تكلفة اإلصدار. 
  

الجمعية العامة غير العادية بزيادة  هـ١٤٤٠شعبان  ٣الموافق  م٢٠١٩أبريل  ٨مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  أوصى
تم  لكل خمسة أسهم مملوكة للمساهم. منحةبإصدار سهم مليون لایر سعودي  ٥٢٨مليون لایر سعودي إلى  ٤٤٠من  رأس مال الشركة

.وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس  مليون لایر سعودي ٨٨ بمبلغ المبقاةل رسملة األرباح زيادة رأس المال من خال
 ).م٢٠١٩مايو  ٢١(الموافق  هـ١٤٤٠رمضان  ١٦في اجتماعهم المنعقد بتاريخ مال الشركة 

  

 ،هـ١٤٤١ محرم ٣٠الموافق  م٢٠١٩ سبتمبر ٢٩بتاريخ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة مجلس إدارة الشركة خالل  قام
سهم  ١١٬٨٣٩٬٧٠٦خالل إصدار  لایر سعودي من ٦٤٦٬٣٩٧٬٠٦٠لایر سعودي الى  ٥٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠ بزيادة رأس مال الشركة من

لوبات موجودات ومطجميع وتحويل ) متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاونيعادي لدمج شركة (
 من خالل عرض تبادل أسهم. تمتإلى الشركة  شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

سهم من أسهم الشركة ١١٬٨٣٩٬٧٠٦تم تحديد القيمة العادلة البالغة  ج بنجاح وتم إصدار األسهم وفقًا لذلك خالل العام.ادمنعملية اإل
لایر سعودي للسهم الواحد في تداول بتاريخ آخر تداول قبل تاريخ  ١٦٫١٨ بسعرعلى أساس سعر إغالق السوق ألسهم والء العادية 

تكاليف اإلصدار المنسوبة مباشرة إلى إصدار األسهم جوهرية. نتيجة لذلك ، كانت هناك  لم تكن .م٢٠٢٠فبراير  ٢٩االستحواذ في 
  .ألف لایر سعودي على التوالي ٧٣٬١٦٩ألف لایر سعودي و  ١١٨٬٣٩٧إصدار األسهم بمبلغ  زيادة في رأس المال وعالوة
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  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  (تتمة)  رأس المال . ٢١
  

م) بزيادة رأس المال عن ٢٠٢١يناير  ١١هـ (الموافق ١٤٤٢ األولجمادى  ٢٧أوصى مجلس اإلدارة في االجتماع المنعقد بتاريخ 
مليون لایر سعودي لدعم خطة نمو الشركة والحفاظ على هامش المالءة  ٧٧٥طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ إضافي وقدره 

 ٥الموافق  م٢٠٢١يوليو  ١٥أعلنت الشركة في تداول بتاريخ  م،٢٠٢١يونيو  ٣٠لربع المنتهي في المالية. إال أنه، وفي تاريخ الحق ل
تسني حتى يساب تكافل") (“بسبب توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ساب تكافل  وذلك تأجيل إصدار حقوق األولوية هـ١٤٤٢ذي الحجة 

  .تقييم جدوى اندماج الشركتينلها 
  على النحو التالي:هو الشركة  ة فيمساهمالهيكل إن    
  

  م٢٠٢١يسمبر د ٣١  
  األسهم المدفوعة  األسهم المصرح بها والصادرة    
  بآالف الرياالت السعودية   األسهمعدد   

  ٣٥٬٥١٩    ٣٥٬٥١٩  ٣٬٥٥١٬٩١١  الشركة االمريكية للتأمين على الحياة 
  ٣٥٬٤٥١    ٣٥٬٤٥١ ٣٬٥٤٥٬١٤٦  البنك العربي الوطني 

  ٢٠٬٢٠٦    ٢٠٬٢٠٦ ٢٬٠٢٠٬٥٦٩  شركة التأمين العام الدولية 
  ٥٥٥٬٢٢١    ٥٥٥٬٢٢١  ٥٥٬٥٢٢٬٠٨٠  أخرون
  ٦٤٦٬٣٩٧    ٦٤٦٬٣٩٧  ٦٤٬٦٣٩٬٧٠٦  إجمالي

  
  

  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  األسهم المدفوعة  األسهم المصرح بها والصادرة    
  بآالف الرياالت السعودية   األسهمعدد   

  ٣٥٬٥١٩    ٣٥٬٥١٩  ٣٬٥٥١٬٩١١  الشركة االمريكية للتأمين على الحياة 
  ٣٥٬٤٥١    ٣٥٬٤٥١  ٣٬٥٤٥٬١٤٦  البنك العربي الوطني 

  ٢٠٬٢٠٦    ٢٠٬٢٠٦  ٢٬٠٢٠٬٥٦٩  شركة التأمين العام الدولية 
  ٥٥٥٬٢٢١    ٥٥٥٬٢٢١  ٥٥٬٥٢٢٬٠٨٠  أخرون
  ٦٤٦٬٣٩٧    ٦٤٦٬٣٩٧  ٦٤٬٦٣٩٬٧٠٦  إجمالي

  
  توزيعات ارباح واسهم منحة. ٢٢

  م. ٢٠٢١ديسمبر  ٣١التوجد هناك توصية بتوزيعات أرباح وأسهم منحة خالل السنة المنتهية في 
  

  . ربحية السهم ٢٣
 المتوسط من دخل المساهمين على الفترة ربح(الخسارة) / صافي بتقسيم والمخفض األساسي السهم ربحية  (خسارة) /احتساب يتم

  .السنة القائمة خالل العادية األسهم لعدد المرجح
  

  . إدارة رأس المال  ٢٤
  لمساهمين. ل العائدمن أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة بصورة مالئمة وذلك رأس المال  للحفاظ علىأهداف الشركة وضعت 

م والمطلوبة على أساس منتظم. يت المسجلبين مستويات رأس المال  حجم اإلنخفاض ريدمال من خالل تقالتدير الشركة متطلبات رأس 
إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالي في ضوء تغيرات ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ 

  تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو األسهم المصدرة.  ،على هيكل رأس المال أو تعديله
  
لشركة رأس مالها للتأكد من أنها قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة واالمتثال لمتطلبات رأس مال المنظمين في األسواق التي دير ات

تعمل فيها الشركة مع زيادة العائد إلى أصحاب المصلحة إلى أقصى حد من خالل تحسين الدين ورصيد األسهم. يتكون هيكل رأس 
  ة المنسوبة لحاملي األسهم والتي تشمل رأس المال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المستبقاة.المال للشركة من حقوق الملكي

  
من لوائح التأمين التنفيذية التي تبين بالتفصيل هامش  ٦٦في المادة  ("ساما") السعودي المركزي البنك وضعهاوفقًا للتوجيهات التي 

 المركزي بنكلبهامش المالءة المكافئ ألعلى الطرق الثالث التالية وفقًا لالئحة التنفيذية لالمالءة المطلوب الحفاظ عليه، تحتفظ الشركة 
   :")ساما(" السعودي

  
  مليون لایر سعودي ٢٠٠الحد األدنى المطلوب لرأس المال بمبلغ • 
  التأمين ألقساطهامش المالءة • 
  هامش المالءة للمطالبات• 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
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   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
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  . إدارة رأس المال  (تتمة) ٢٤
  

تلتزم الشركة بجميع متطلبات  ،). عالوة على ذلك%٢٨٥م:٢٠٢٠( %١٢١ما نسبته  م٢٠٢١ر ديسمب ٣١كما في  ةءيبلغ هامش المال
من رأس مال  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١مال الشركة كما في قوي. ويتألف هيكل رأس ءةرأس المال المفروضة من الخارج بتحقيق هامش مال

مليون  ٤٠٬٨بقيمة  وخسائر متراكمةمليون لایر سعودي  ٦٣٫٣مليون لایر سعودي واحتياطيات نظامية بقيمة  ٦٤٦٫٤مدفوع قدره 
 مستبقاةمليون لایر سعودي وأرباح  ٦٣٫٣مليون لایر سعودي واحتياطي نظامي بقيمة  ٦٤٦٫٤لایر سعودي (رأس مال مدفوع قدره 

 ) في قائمة المركز المالي. م٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في  مليون لایر سعودي ٨١٫٣بقيمة 
  

  المالية.  السنةخالل من الخارج ن الشركة قد امتثلت بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة عليها ا ،اإلدارةفي رأي مجلس 
  

   المكتتبة األقساط إجمالي. ٢٥
  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في                                                                

      الشركات  
  المكتتبةاالقساط  مجموع   االفراد   كبيرة   متوسطة   صغيرة   الصغر متناهية  

  (بآالف الرياالت السعودية )  الفئة 
  ٣٦٢٬٣٩٧  ٢٧٬٥٩٢  ٢٢٢٬١٩٣  ٤٨٬١٢٨  ٣٠٬٦٤٥  ٣٣٬٨٣٩  طبي 

  ٦١٠٬٥٥٤  ٥١٣٬٧٨١  ٦٢٬٧٩٨  ١٠٬٥٠٩  ٧٬٣٥٢  ١٦٬١١٤   مركبات
  ٣٠٦٬٠١١  -  ١٥٩٬٣٩٨  ٢٧٬١٧٩  ١١٠٬٥٥٤  ٨٬٨٨٠  ممتلكات 

  ٥٠٨٬٦٩٥  -  ٤٨٦٬٠٢٧  ٢٠٬٩٨١  -  ١٬٦٨٧  طاقة 
  ٨٩٬٣٩٤  -  ٥٨٬٦٩٩  ١٩٬٥٦٧  ٦٬١١٠  ٥٬٠١٨   يالهندس

  ١٥٤٬٨٩٤  -  ١٢٥٬٧٠٥  ٥٬٤٣٤  ٣٠٧  ٢٣٬٤٤٨  الحماية واالدخار
  ٣٠٦٬٨٨٩  ٥٬٢٣١  ٢١١٬٥٥٧  ٤٠٬٩٦٠  ٢٩٬١١٤  ٢٠٬٠٢٧  اخرى 

  ٢٬٣٣٨٬٨٣٤  ٥٤٦٬٦٠٤  ١٬٣٢٦٬٣٧٧  ١٧٢٬٧٥٨  ١٨٤٬٠٨٢  ١٠٩٬٠١٣  مجموع 
              

  
  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في                                                                

      الشركات  
  المكتتبةاالقساط  مجموع   االفراد   كبيرة   متوسطة   صغيرة   الصغر متناهية  

  ) السعودية الرياالت(بآالف    الفئة
  ١٢٠٬٤١٣  ١٣٬٣٠١  ٤١٬٢٦٠  ٢٦٬٣٥١  ١٥٬٤٣٥  ٢٤٬٠٦٦  طبي  

  ٦٩٩٬٤١٢  ٥٢٤٬٠٩١  ١٥٤٬٢٨٣  ١١٬٨١٧  ٦٬١٩٨  ٣٬٠٢٣   مركبات
  ٣٠١٬٨٠٤  -  ٢٧٨٬٥٥٩  ٨٬٧٤٦  ١١٬٨٢٦  ٢٬٦٧٣  ممتلكات
  ١٢٢٬١٤٦  -  ١٠٣٬٢٨٠  ١٥٬٣٥١  ١٬٤٧٤  ٢٬٠٤١  الهندسي

  ١١٬٣٨٢  ٤٬١٧٤  ٦٬٨١٦  ٣١١  ٨٩  )٨(  الحماية واالدخار
  ٢١٧٬٥٤٦  ٣٬٧١٢  ١٧٠٬٣٨٤  ٢١٬٠٦٦  ١٣٬٤٩١  ٨٬٨٩٣  اخرى 
  ١٬٤٧٢٬٧٠٣  ٥٤٥٬٢٧٨  ٧٥٤٬٥٨٢  ٨٣٬٦٤٢  ٤٨٬٥١٣  ٤٠٬٦٨٨   مجموع

  
  مصاريف عمومية وإدارية. ٢٦

 
 م٢٠٢٠     م٢٠٢١ 
   (بآالف الرياالت السعودية ) 

 ٩٠٬١٣٩ ٨٨٬٠١٤ والمكافآت فوائدوالالرواتب 
 ٣٬٤٧٢ ٦٥٤ مصاريف اإلعالن والتسويق وتطوير الفروع

 ٣٬٩٢٠ ٤٬٥٢٤ ايجار
 ١٬٧٧٧ ٢٬٥٤٣ والصيانة رافقالتأمين والم

 ٩٬٥٤٩ ١٠٬٥٨٠ استهالكات واطفاءات
 ١١٬٣٠٤ ١٥٬٨٩٨ االتصاالت

 ١٬٥٤٩ ٤٩٠ اللوازم المكتبية والطباعة
 ٤٥٣ ١٬٢٨٣ التدريب والتعليم

  ١٢٬٩١٤ ١٠٬٧٨٦  اتعاب مهنية 
 ٦٬٧٧٢ ١٦٬١٢٦ أخرى

 ١٤١٬٨٤٩ ١٥٠٬٨٩٨ المجموع
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٥٤ - 
 

  إيرادات استثمار . ٢٧ 
  

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 
 (بآالف الرياالت السعودية ) متاحة للبيع موجودات مالية
 ٢٬٥١٩ ٩٬٦٠١   االستثمارات منتوزيعات أرباح 

  ٥٠٠ ١٥٬٠٧٤  األرباح المحققة من االستثمارات 
  - )٦٬٧٦٥(  االنخفاض في قيمة االستثمارات غير المدرجة 

   محتفظ بها لغرض المتاجرة  موجودات مالية
 - ٨٬٠١٨   األرباح المحققة من االسثمارات 

 - ١٬٥٧٢ المحققة من االستثمارات غير األرباح 
 - -  توزيعات أرباح 

   وصكوك  نقد ووديعة قصيرة األجل
 ١٤٬٩٤٤ ٢٣٬٨١٢ إيرادات عموالت 

 ١٧٬٩٦٣ ٥١٬٣١٢ المجموع
  إدارة المخاطر. ٢٨

 
  

  (أ)مخاطر التأمين 
تختلف قد  تها،أو توقيوالمزايا المدفوعة تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في أن المطالبات الفعلية 

الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل.  والمزاياة المطالبات خطورالمطالبات و. يتأثر هذا بتكرار عن التوقعات
  فإن هدف الشركة هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات. ،لذلك

  
غير لتأمين على أساس تناسبي وتقوم الشركة بشراء إعادة التأمين كجزء من برنامجها للتخفيف من المخاطر. يتم التنازل عن إعادة ا

سبي هي إعادة التأمين على الحصص التي يتم اتخاذها للحد من تعرض الشركة الكلي لفئات انت. إن غالبية إعادة التأمين اليتناسب
صافي  من فللتخفية معينة من األعمال. إعادة التأمين غير التناسبي هي في المقام األول إعادة التأمين الزائدة عن الخسارة المصمم

  تختلف حدود االحتفاظ بإعادة التأمين الزائدة عن الخسائر حسب المنتج والمنطقة. لخسائر الكوارث. الشركة تعرض
  

ق مع عقود إعادة وتتواف تحت التسويةيتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بطريقة تتوافق مع مخصص المطالبات 
إال أنها ال تعفى من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين  ،التأمين. على الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إلعادة التأمين 

أمين الوفاء معيد تإلى الحد الذي ال يستطيع فيه أي  ،المسندةإعادة التأمين بوبالتالي يوجد خطر ائتماني فيما يتعلق  ،الخاصة بها 
بالتزاماته المفترضة بموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه. تنوع عمليات إعادة التأمين لدى الشركة بحيث ال يعتمد على معيد تأمين 

من  ٪٨واحد وال تعتمد عمليات الشركة بشكل كبير على أي عقد إعادة تأمين واحد. ال يوجد أي تعرض للطرف المقابل يتجاوز 
  صول إعادة التأمين في تاريخ التقرير.إجمالي أ

  
  المطالبات وأخطارتكرار 

  
 ،ية واالضطرابات البيئية واالقتصاد ،والفيضانات  ،ة المطالبات بعدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية خطوريمكن أن يتأثر تكرار و

وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك. تدير الشركة هذه المخاطر من خالل التدابير المذكورة أعاله. حددت الشركة  ،وتركز المخاطر 
مخاطرها من خالل فرض أقصى مبالغ للمطالبة على عقود معينة وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين للحد من التعرض لألحداث 

الغرض من استراتيجيات التأمين وإعادة التأمين هذه هو إن ر الناجمة عن الفيضانات). الكارثية (مثل األعاصير والزالزل واألضرا
وفقًا لما تقرره اإلدارة. قد يقرر مجلس اإلدارة زيادة أو تقليل  ةلمخاطرفي تقبل االشركة رغبة الحد من التعرض للكوارث بناًء على 

  ى.الحد األقصى المسموح به بناًء على ظروف السوق وعوامل أخر
  
  تركز مخاطر التأمين   
  

  .كباتوالمرالتركيز الرئيسي يكمن في القطاع الطبي إن تراقب الشركة تركز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب فئة العمل. 
  

تراقب الشركة أيًضا تركيز المخاطر من خالل تقييم المخاطر المتعددة التي يتم تغطيتها في نفس الموقع الجغرافي. بالنسبة لمخاطر 
ن والمباني يعتبر المبنى المعيّ  ،يتم تصنيف مدينة كاملة كموقع واحد. بالنسبة لمخاطر الحرائق والممتلكات  ،الفيضانات أو الزالزل 

ر المتعددة تُعتبر المخاط ،فيما يتعلق بالمخاطر البحرية  ،موقعًا واحًدا. وبالمثل  ،تي يمكن أن تتأثر بحادث مطالبة واحدة ال ،المجاورة 
المشمولة في رحلة سفينة واحدة بمثابة خطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر. تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض لمخاطر التأمين 

  تضع سياسة إعادة التأمين الخاصة بها لتقليل هذه التعرضات إلى مستويات مقبولة لدى الشركة.الفردية والتراكمية و
بة في تتفإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بالوثائق المك ،وبالتالي  ،نظًرا ألن الشركة تعمل بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية 

  المملكة العربية السعودية.
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  (تتمة) إدارة المخاطر. ٢٨
 

  

  مخاطر التأمين (تتمة) (أ)    
  

  تركز مخاطر التأمين   
  

واء تم اإلبالغ عنها س ، تحت التسويةالمركز المالي بتقييم المطالبات  قائمةيتعلق المصدر الرئيسي لعدم التأكد من التقدير في تاريخ 
المطالبات  تمعدالاالفتراض الرئيسي الذي يستند إليه تقدير االلتزامات هو أن إن ويشمل تكاليف تسوية المطالبات المتوقعة.  ،أم ال

كاليف المطالبة تالمطالبات السابقة. يتضمن ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط  لمعدلالمستقبلية للشركة سوف يتبع نمًطا مشابًها 
البات وعوامل تضخم المطالبة وأرقام المطالبة لكل سنة حادث. يتم استخدام أحكام نوعية إضافية لتقييم مدى وتكاليف معالجة المط

ثل تغيرات في عوامل السوق ملمرة واحدة ؛ الالتي تقع ث احداألعلى سبيل المثال:  .عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل
إجراءات و وثيقة التأمينوشروط  دمج محافظ التأمين: الظروف االقتصادية: وكذلك العوامل الداخلية مثل اتالمطالب تجاهالعام  سلوكال

م كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على احكستخدم األتمعالجة المطالبات. 
تقدير المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين الناشئة عن المطالبات المقدمة  عندرية تقديم أحكام جوهاإلدارة  من يتطلبالتقديرات. 

بموجب عقود التأمين. تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عدة عوامل تتضمن درجات متفاوتة من التقدير وعدم 
األحكام  تم استخدامي .إلى تغييرات مستقبلية في المطلوبات المقدرةوقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي  ،اليقين 

ات في على سبيل المثال ، الحدوث لمرة واحدة والتغير -النوعية لتقييم المدى الذي قد ال تنطبق عليه االتجاهات السابقة في المستقبل 
ستخدام األحكام كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية سلوك العام تجاه المطالبة والظروف االقتصادية. ويتم العوامل السوق مثل ا

  .مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات
  

لمركز المالي ا قائمةتقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ  تقديميجب  ،على وجه الخصوص 
  .المركز المالي قائمةعنها  في تاريخ غير المبلغ بات المتكبدة والتكلفة النهائية المتوقعة للمطال

  

  عملية اتخاذ قرار بشأن االفتراضات  
إلى إجراء تقديرات معقولة محايدة للنتيجة األكثر  تحت التسويةتهدف العملية المستخدمة لتحديد افتراضات احتياطي المطالبات 

لمبلغ االتنبؤ بشكل مؤكد بالنتيجة المحتملة ألي مطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات  تجعل النشاططبيعة  إنترجيًحا أو المتوقعة. 
على حدة مع المراعاة الواجبة لظروف . يتم تقييم كل مطالبة تم إخطارها على أساس منفصل لكل حالة عنها هو أمر صعب للغاية

تظام ويتم حالة بان لكت المماثلة. تتم مراجعة تقديرات واألدلة التاريخية عن حجم المطالبا المقيميينالمطالبة والمعلومات المتاحة من 
  تحديثها عند توفر معلومات جديدة.

  

بلغ عنها مكبر من عدم اليقين من تقدير تكلفة تسوية المطالبات عنها عموًما إلى درجة أ غير المبلغلمطالبات المتكبدة ايخضع تقدير 
 ،مزيد من التفاصيلعادة التأمين. لوتفاصيل برامج إ ةالمطالبات السابق التبليغ عنتأخذ عملية التقدير في االعتبار نمط  ،بالفعل للشركة

  ).١(د) ( ٢ اإليضاحيرجى الرجوع إلى 
 طريقة مثل ،باتللتنبؤ بالمطالساليب االكتوارية القياسية األت غير المسددة باستخدام مجموعة من يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبا

  .وطريقة بورنهوتير فيرغوسون تشين الدار
  

ويتمثل االفتراض األساس لطرق التقدير الفنية في خبرة الشركة السابقة في تسوية المطالبات حيث يمكن استخدامها في تقدير تسوية 
ة والمتكبَّدة تُقدَّر هذه الطرق استقرائيًا تسوية الخسائر المدفوع ،وبهذه الكيفية. المطالبات المستقبلية؛ ومن ثمَّ التكاليف النهائية للمطالبات

. لمتوقعةا نسب الخسارةتسويات في السنوات السابقة و جرى مالحظته منما  ومتوسط تكاليف كل مطالبة وعدد المطالبات بناًء على
ذلك وفق وك ،ويمكن أيًضا تحليلها الحقًا جغرافيًا ،ويُجَرى تحليل سداد المطالبات تاريخيًا بصفة أساسيٍة وفق سنة وقوع الحوادث

وعادة ما يُجَرى معالجة المطالبات الكبيرة بصورة مستقلة إما عن طريق تجنيب احتياطي . قطاعات األعمال الهامة وأنواع المطالبات
ال تُوَضع  ،االتوفي أغلب الح. لتقديرات مقيِّم الخسائر أو توقعها بصورة مستقلة ليعكس تسوية السدادات المستقبليةبالقيمة االسمية 

ي فإن الفرضيات المستخدمة ه ،وبدًال من ذلك. فرضيات واضحة بخصوص معدالت تضخم المطالبات المستقبلية أو نسب الخسارة
ييم إلى أي مدى وتُستخدم تقديرات نوعية إضافية لتق. التاريخية التي تستند عليها التوقعاتتلك المتضمنة في بيانات تسوية المطالبات 

على سبيل المثال ليعكس حدث وقع لمرة واحدة أو تغيرات في العوامل الخارجية أو (قد ال تنطبق المعدالت السابقة في المستقبل 
 ،صادية ومستويات تضخم المطالبات والقرارات والتشريعات القضائيةعوامل السوق مثل التوجهات العامة للمطالبات والظروف االقت

لفة بهدف التوصل إلى تقدير التك) فضال عن عوامل داخلية مثل تنوع المحفظة وخصائص وثائق التأمين وإجراءات معالجة المطالبات
 .خذ في االعتبار كافة أوجه عدم اليقينمع األ ،النهائية للمطالبات التي تمثل النتيجة المرجحة لمجموعة من النتائج المحتملة

  

بحيث يكون إجمالي مخصصات األقساط (احتياطي األقساط غير المكتسبة واحتياطي عجز األقساط  التأمين تم تحديد مطلوبات أقساط
 لوثائقاالمطالبات والمصروفات المتوقعة في المستقبل والتي من المحتمل أن تحدث في ب للوفاء) كافياً المطلوباتنتيجة اختبار كفاية 

تاريخ المركز المالي. يتم تحديد االلتزام المستقبلي المتوقع باستخدام التقديرات واالفتراضات بناًء على  قائمةغير المنتهية كما في 
  ت األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة.الخبرة المكتسبة خالل الفترة المنتهية في العقود وتوقعا

  تحليل الحساسية         
 ؤكدة وقدفهذه المبالغ غير م ،بموجب عقود التأمين في نهاية السنة كافية. ومع ذلك  ات تحت التسويةالمطالب مبالغتعتقد الشركة أن 

 ة لتغيرتتغير نتيجالتزامات مطالبات التأمين إن المالية.  القوائمفي  المدرجةالمدفوعات الفعلية عن التزامات المطالبات  تختلف
  االفتراضات. لم يكن من الممكن تحديد مدى حساسية متغير معين مثل التغييرات التشريعية أو عدم اليقين في عملية التقدير.



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٥٦ - 
 

    (تتمة) إدارة المخاطر. ٢٨
  (تتمة)  تحليل الحساسية        
سيؤثر على صافي دخل / (خسارة) االكتتاب على النحو  ،بعد إعادة التأمين  في نسبة المطالبة، ٪١٠راضي بنسبة فتإلتغيير اإن ال
  :التالي

  

كن تقريبًا صافي دخل االكتتاب ول يساويسيكون له تأثير  التأمين،بعد إعادة  في نسبة المطالبة، ٪١٠راضي بنسبة إن االنخفاض االفت
  .لهمعاكس 

  
  (أ) مخاطر إعادة التأمين

تدخل الشركة في سياق األعمال العادية في اتفاقيات مع أطراف  ،ة يرجوهعن المطالبات ال ةالناجم المخاطر الماليةمن أجل تقليل 
 أخرى ألغراض إعادة التأمين.

كز تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين ومراقبة تر ،شركات إعادة التأمين  نتيجة تعثر جوهريةلتقليل تعرضها لخسائر 
  و خصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.مخاطر االئتمان الناشئة عن مناطق جغرافية أو أنشطة أ

 لى النحو التالي:ع هايمكن تلخيصوالتي يتم اختيار معيد التأمين باستخدام المعايير واإلرشادات التالية التي يحددها مجلس إدارة الشركة. 
 
 يب ي) والتي ال تقل عن " بيآند ب إسالحد األدنى من التصنيف االئتماني المقبول من وكاالت التصنيف المعترف بها (مثل  -

 " أو ما يعادلها.يب
 سمعة شركات إعادة التأمين -
 .عالقة عمل قائمة أو سابقة مع شركة اعادة التأمين -

  
ان ذلك ، حيثما كالمالية والخبرة اإلدارية والتقنية باإلضافة إلى األداء التاريخي لمعيدي التأمين المالءةيتم مراجعة  عالوةً على ذلك،

تمادها مجلس إدارة الشركة قبل اع لمن قبالمتطلبات المحددة مسبقًا  مقارنتها معتم يبل الشركة بشكل كامل ، كما من ق بالً للتطبيق،قا
  تركيز كبير ألرصدة إعادة التأمين. ، ال يوجدم٢٠٢٠و  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في  لتبادل أعمال إعادة التأمين.

  
 من ءلجزا عن مسئولة لشركةا تظل لذلك نتيجةو لوثائقا حاملي لىإ ماتهاالتزا من لشركةا تعفي ال المسنده لتأمينا دةعاإ دعقوإن 

  . لتأمينا دةعاإ تتفاقياا بموجب هاتماابالتز شركة اعادة التأمين تفي معه ال يلذا لحدا لىإ عليها لتأمينا دةعاإ تم لتيا لقائمةا تلمطالباا
  

  مخاطر السوق(ب) 
مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تشتمل 

وأسعار الفائدة في السوق (مخاطر  ،مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: أسعار صرف العمالت األجنبية (مخاطر العملة) 
  ).عار السوق (مخاطر األسعارأسعار الفائدة) وأس

 يشكل مخاطر السوق للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسياسة ويتم اإلبالغقد ما كل تحدد سياسة مخاطر السوق في الشركة تقييم وتحديد  -
  ة المخاطر.والتغييرات في بيئالشركة. تتم مراجعة السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها بمخاطر العن التعرضات واالنتهاكات إلى لجنة 

  
  

  ايراد من عمليات التأمين  
 م٢٠٢٠  م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  

      ٪ ١٠+  اتالمطالبنسبة أثر التغيير في 
 )٣٬٣٧٢( )٧٬٤٥٢(  طبي

 )١٣٬٠١٤( )١١٬٤٨٥(  مركبات
 )١٤٤( )٢٦٧(  ممتلكات
  - )١٢(  الطاقة 

 )١٧٤( )٢٣٧(  هندسي
 )٢١٨( )٤٬٤٤٤(  الحماية واالدخار 

 )١٬٤٦٧( )١٬٩٢٨(  أخرى

 )١٨٬٣٨٩( )٢٥٬٨٢٥(  المجموع
    

    ٪ ١٠+  اتالمطالبمتوسط تكلفة أثر التغيير في 
 )٤٥٥( )١٨٧(  طبي

 )٢٬٩٠٦( )١٬٨٣٠(  مركبات

 )٣٬٣٦١( ٢٬٠١٧  لمجموعا
    



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٥٧ - 
 

  (تتمة) إدارة المخاطر. ٢٨
  

  (تتمة)  مخاطر السوق(ب) 
  
التزامات حاملي وثائق التأمين المحددة  تغطيلضمان أن األصول  ،يتم وضع مبادئ توجيهية لتخصيص األصول وهيكل المحفظة  -

  وأن األصول محتفظ بها لتقديم إيرادات ومكاسب لحملة الوثائق التي تتماشى مع توقعاتهم.
حيث تتعرض الشركة لمكافآت مضمونة وخيارات نقدية ومدفوعات  ،تحدد الشركة معايير التنويع حسب نوع األداة والمنطقة الجغرافية  -

  ر الفائدة.عندما تنخفض أسعا
يُسمح فقط بحفظ مشتقات األسهم لتسهيل إدارة المحافظ أو لتقليل مخاطر  ،هناك رقابة صارمة على أنشطة التحوط (على سبيل المثال  -

  االستثمار).
  

ينما بومتسقة مع رأس المال المتاح.  مناسبةيتأكد مجلس إدارة الشركة من الحفاظ على التعرض العام لمخاطر السوق عند مستويات 
لجنة  مسؤولية فريق حيث أنها ،تعلق بمخاطر السوقبالشركة فيما يدارة المخاطر إليعطي مجلس اإلدارة توجيهاً إستراتيجياً وأهدافاً 

االستثمار بشكل رئيسي. يقوم الفريق بإعداد تنبؤات توضح تأثيرات التغيرات المحتملة المختلفة في ظروف السوق المتعلقة بالتعرض 
مة ظمن خالل االختيار الصحيح لألوراق المالية. تحتفظ الشركة بمحفظة متنوعة وتقوم بمراقبة منتالمخاطر  ههذ الحد منللمخاطر. يتم 

 ،تتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات سوق األسهم والصكوك ،للتطورات في األسواق ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك 
  بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للمستثمرين.

  
  العموالت ومخاطر األسعار األخرى.تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت ومخاطر أسعار 

  
  تمخاطر العمال

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

الت العميقتصر تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية على الدوالر األمريكي المرتبط باللایر السعودي. وتعتقد أن مخاطر 
  األجنبية ليست كبيرة وبالتالي فإن الشركة ال تقوم بالتحوط من تعرضها للعمالت األجنبية.

  
، االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة، واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ متاحة للبيعستثمارات العمالت إل مخاطرإن 

  :موضحة أدناه االستحقاق
  

  

  
  

 العمولةمخاطر أسعار 
تستثمر الشركة في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار العموالت. تتمثل مخاطر معدل العمولة على الشركة في حدوث 
تغييرات في معدالت العموالت مما يقلل من العائد اإلجمالي على األوراق المالية التي تحمل معدل العمولة الثابت. إن مخاطر أسعار 

  حدودة بمراقبة التغيرات في معدالت العمولة واالستثمار في أدوات سعر الصرف العائم.العمولة م
  

 مليون ٠٣٨٫٣قد ينتج عنها زيادة أو نقصان في أرباح السنة البالغة . في عوائد الفوائد نقطة ٥٠ بمعدل أساسإن الزيادة أو النقصان 
  ).م٢٠٢٠عام  لایر سعودي مليون ٥٢٨٫١لایر سعودي (

  :م٢٠٢٠و  م١٢٠٢ديسمبر  ٣١عمولة في التي تحمل بعمولة وبغير  يلي استثمارات الشركةفيما 
  
  
  
  
  

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  المساهمينعمليات 

 ٥١٥٬٧٩٠ ٢٨٩٬٥٨٩  اللایر السعودي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي

  ٥١٥٬٧٩٠ ٢٨٩٬٥٨٩ 

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  تأمين عمليات ال

 - -  اللایر السعودي وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي

  - - 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٥٨ - 
 

  (تتمة) إدارة المخاطر. ٢٨
  

  المجموع  غير محملة بعمولة  أكثر من سنة  أقل من سنة  
  (بآالف الرياالت السعودية )  

          عمليات التأمين
 ٣٦٤٬٦٠٧ ٦٢٬٩٤٨ ٥٠٬٠٠٠ ٢٥١٬٦٥٩  م٢٠٢١
 ٥٠٬٠٠٠ - - ٥٠٬٠٠٠  م٢٠٢٠

          
          عمليات المساهمين

 ٧١٠٬٢٨٨ ٣٩٧٬٩٧٣ ٣١٢٬٣١٥ -  م٢٠٢١
 ٧٣٣٬٠٦٤ ٢٩١٬٣٩٠ ٢٢٤٬٤٠٠ ٢١٧٬٢٧٤  م٢٠٢٠

         
  

  مخاطر األسعار األخرى
لية بسبب التغيرات الماتتمثل مخاطر األسعار األخرى في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات 

يرات ناتجة عن سواء كانت هذه التغي ،الناتجة عن مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العملة) التغيرات تلك  عدافي أسعار السوق (
  أو العوامل التي تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق. محددة ومصدرها داة ماليةأل خاصةعوامل 

  
ر السوق عرضة لخطر سعوهي  لایر سعودي) مليون ٨٤٩٫٢٤٥ :م٢٠٢٠لایر سعودي ( مليون ٧٦٥٫٣٢٣استثمارات الشركة  بلغت

 فظامحال يعبتنو. تحد الشركة من طبيعة مخاطر السوق فيها تقبلية لألوراق المالية المستثمرالقيمة المس منالناشئة عن عدم اليقين 
  األسواق. لتطوراتلفعالة ة اعباتمالو  اإلستثمارية

  
على الدخل الشامل  ٪١٠وانخفاض أسعار السوق لالستثمارات بنسبة  ٪١٠تأثير التغير االفتراضي الذي يمثل زيادة بنسبة  يتمثل

  ما يلي:في للمساهمين
 

 القيمة العادلةالتغير في  
األثر على الدخل الشامل 

 اآلخر للشركة
   

 ٣٢٬٣٧٧ -+/  ٪١٠-+ /  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
      

 ٢٤٬٥٨٥ -+/ ٪١٠-+ /  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  

فإن تحليل الحساسية  ،وعليه. م٢٠٢٠و  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ تاريخ فياإلستثمارية المحفظة مركز  على الموضحتحليل الحساسية  يعتمد
 .لشركةاالمملوكة للشركة وتأثيرها على موجودات بالضرورة تأثير الحركات المستقبلية على قيمة االستثمارات ال يعكس  الموضح

  
  (ج) مخاطر االئتمان

 تمثل مخاطر اإلئتمان عدم قدرة أحد األطراف في أداة مالية معينة من الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تمثل مخاطر اإلئتمان القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الشركة القيمة  ،بالنسبة لجميع فئات األدوات المالية المقتناة من قبل الشركة

  الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.
  
  

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

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  
  (بآالف الرياالت السعودية )  عمليات التأمين موجودات

 ٦٨٧٬٢٩٧ ٣٢٢٬٨٨٣ نقد وما في حكمه 
 ٥٠٬٠٠٠ ٢٠١٬٦٥٩  ألجلقصيرة اودائع 
  - ١٠٠٬٠٠٠  ألجلطويلة اودائع 

  - ٦٢٬٩٤٨  استثمارات 
 ٣٣٣٬٠٢٠ ٥٨٢٬١٢٩ صافي ،تأمين مدينة وأرصدة أقساط تأمين

 ٢٢٠٬٥٩١ ٣٣٨٬٩١٩  ت تحت التسويةاحصة معيدي التأمين من المطالب
 ١٣٨٬٩٥٩ ١٢٣٬٦٩٦  حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الحسابية

 - ٢٬٠٠٠  ايراد عمولة مستحق
 ٦٥٬٣٥٠ ٦٦٬١٤٦  موجودات أخرى

  ١٬٤٩٥٬٢١٧ ١٬٩٥٠٬٠٣٥ 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٥٩ - 
 

  تركز مخاطر االئتمان
تركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية أو الصناعية على مجموعات األطراف المقابلة التي يكون  ميت

المملكة  يتعرضها االئتماني اإلجمالي كبيًرا بالنسبة لمجموع مخاطر االئتمان للشركة. يتم تنفيذ جميع أنشطة التأمين في الشركة تقريبًا ف
  العربية السعودية.

  
لل من مما يق ،تتنوع محفظة أدوات الشركة المالية على نطاق واسع وتُبرم المعامالت مع مختلف األطراف المقابلة الجديرة باالئتمان 

  أي تركز هام لمخاطر االئتمان
  

  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  
  غير مصنف  مدرجةغير  استثمارات   استثمارات مدرجة  

  (بآالف الرياالت السعودية )  عمليات التأمين موجودات
 - - - - ٦٨٧٬٢٩٧ ٣٢٢٬٨٨٣ نقد وما في حكمه 

 - - - - ٥٠٬٠٠٠ ٢٠١٬٦٥٩  ألجلقصيرة اودائع 
  - -  -  - ١٠٠٬٠٠٠  ألجلا طويلةودائع 

  - -  -  - ٦٢٬٩٤٨  االستثمارات 
 - - - - - -  ةأقساط تأمين وأرصدة تأمين مدين

 ٣٠٠٬٨٧٦ ٥٤٣٬٩١٦ - - - -  حاملو وثائق التأمين -
 ٢٨٬٠٥٣ ٥٬٨٢٣ - - - -  مستحق من جهات ذات عالقة -
 ٤٬٠٩١ ٣٢٬٣٩٠ - - - -  المدينة معيدي التأمينذمم  -

حصة معيدي التأمين من 
 المطالبات تحت التسوية

والمطالبات المتكبدة غير المبلغ 
 ٢٢٠٬٥٩١ ٤٨٨٬٥٧٤ - - - -  عنها 

حصة معيدي التأمين من 
 ١٣٨٬٩٥٩ ١٢٣٬٦٩٦ -  - -  -  االحتياطات المحاسبية 

 - - - - - ٢٬٠٠٠  ايراد عمولة مستحق
 ٥٤٬٤٨٧ ٥٧٬٧٧١ - - ١٠٬٨٦٣ ٨٬٣٧٥  موجودات أخرى

 ٧٤٧٬٠٥٧ ١٬٢٥٢٬١٧٠ - - ٧٤٨٬١٦٠ ٦٩٧٬٨٦٥  المجموع
  

  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  م٢٠٢٠  م٢٠٢١  
  مصنف غير  استثمارات  غير مدرجة  مدرجة استثمارات  

   (بآالف الرياالت السعودية )  

              موجودات عمليات المساهمين

 - - - - - ٢٬١٧٢ نقد وما في حكمه 
 - - - - ١٦٧٬٢٧٤ -  ألجلقصيرة اودائع 
 - - -  - ٥٠٬٠٠٠ -  ألجلطويلة اودائع 

 - - - - ١٣٬٩٩٦ ١٦٬١٨٣  ايراد عمولة مستحق
 ٤٥٬٥٤١ ١٣٧٬١٥٦ - - ٤٧٠٬٢٤٩ ٥٧٣٬١٣٢  متاحة للبيع إستثمارات

 - - - - ٦٤٬٦٤٠ ٦٤٬٦٤٠  وديعة نظامية
  -  ٢١٣ -  -  -  -  موجودات أخرى 

 ٤٥٬٥٤١ ١٣٧٬٣٦٩ - - ٧٦٦٬١٥٩ ٦٥٦٬١٢٧  المجموع

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١  (تتمة) إدارة المخاطر. ٢٨
  (بآالف الرياالت السعودية )  (تتمة)  (ج) مخاطر االئتمان

   موجودات المساهمين
 - ٢٬١٧٢ نقد وما في حكمه 

 ١٦٧٬٢٧٤ -  ألجلقصيرة اودائع 

 ٥٠٬٠٠٠ -  ودائع طويلة االجل 

 ١٣٬٩٩٦ ١٦٬١٨٣  ايراد عمولة مستحق

 ٥١٥٬٧٩٠ ٧١٠٬٢٨٨  متاحة للبيع إستثمارات

 ٦٤٬٦٤٠ ٦٤٬٦٤٠  وديعة نظامية

  -  ٢١٣  موجودات أخرى 

  ٨١١٬٧٠٠ ٧٩٣٬٤٩٦ 

 ٢٬٣٠٦٬٩١٧ ٢٬٧٤٣٬٥٣١  المجموع



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٦٠ - 
 

  (تتمة) إدارة المخاطر. ٢٨
  (د) مخاطر السيولة

  
ناسب . لدى الشركة نظام ماألموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بإلتزاماتها المالية توفير على تمثل مخاطر السيولة عدم مقدرة الشركة

ريق وتقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر عن طالمدفوعات النقدية اليومية بشكل منتظم. وتحصيل الحيث يتم مراقبة عمليات  ،إلدارة النقد 
  .ار جزء كبير من موجودات الشركة في موجودات عالية السيولةالحفاظ على إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية وإستثم

ً تقييم تضعسياسة مخاطر السيولة لدى الشركة والتي إن  - اسة ما يشكل مخاطر السيولة للشركة. تتم مراقبة االلتزام بالسيلكل  اً وتحديد ا
السياسة بانتظام للتأكد من مالءمتها والتغيرات في بيئة نتهاكات إلى لجنة مخاطر الشركة. تتم مراجعة واإل المخالفاتويتم اإلبالغ عن 

  المخاطر.
من أجل ضمان التمويل الكافي  ،استحقاق األصول  ومواعيدتم وضع مبادئ توجيهية لتخصيص األصول وهياكل حدود المحفظة  -

  المتاح للوفاء بالتزامات عقود التأمين واالستثمار.
د األحداث الطوارئ وكذلك تحدي أحداثلتلبية  للمبالغ المطلوبةوالتي تحدد الحد األدنى من  ،ئتمويل الطوارلخطط تقوم الشركة بوضع  -

  مثل هذه الخطط.اللجوء إلى التي من شأنها أن تؤدي إلى 
تحتوي عقود إعادة التأمين فائض الخسارة التي حصلت عليها الشركة على بنود تسمح بالسحب الفوري لألموال لتلبية مدفوعات  -

 طالبة في حالة تجاوز حجم األحداث المطلوبة لحجم معينة.الم
  
  

يلخص الجدول التالي تواريخ استحقاق األصول والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة وذلك على أساس االلتزامات التعاقدية غير 
  المخصومة المتوقعة المتبقية:

 
  م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 

 
  سنة  أقل من

 اإلجماليأكثر من سنة واحدة واحدة
  سنة  أقل من

 اإلجماليأكثر من سنة واحدة واحدة
  (بآالف الرياالت السعودية )  (بآالف الرياالت السعودية )  عمليات التأمين موجودات

 ٦٨٧٬٢٩٧ - ٦٨٧٬٢٩٧ ٣٢٢٬٨٨٣ - ٣٢٢٬٨٨٣ نقد وما في حكمه 
 ٥٠٬٠٠٠ - ٥٠٬٠٠٠ ٢٠١٬٦٥٩ - ٢٠١٬٦٥٩  ألجلقصيرة ابنكية ودائع 
  -  -  - ١٠٠٬٠٠٠ ٥٠٬٠٠٠ ٥٠٬٠٠٠  ألجلا بنكية طويلةودائع 

  -  -  - ٦٢٬٩٤٨ ٦٢٬٩٤٨ -  االستثمارات 
 ٣٣٣٬٠٢٠ - ٣٣٣٬٠٢٠ ٥٨٢٬١٢٩ - ٥٨٢٬١٢٩  صافي ،تأمين مدينة وذمم معيديأقساط تأمين 

 حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية
والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها واالحتياطات 

 ٣٥٩٬٥٥٠ - ٣٥٩٬٥٥٠ ٦١٢٬٢٧٠ - ٦١٢٬٢٧٠ المحاسبية 
 - - - ٢٬٠٠٠ - ٢٬٠٠٠ ايراد عمولة مستحق

 ٦٥٬٣٥٠ - ٦٥٬٣٥٠ ٦٦٬١٤٦ - ٦٦٬١٤٦ موجودات أخرى
 ١٬٤٩٥٬٢١٧ - ١٬٤٩٥٬٢١٧ ١٬٩٥٠٬٠٣٥ ١١٢٬٩٤٨ ١٬٨٣٧٬٠٨٧ المجموع

  
  م٢٠٢٠ م٢٠٢١ 

 
  سنة  أقل من

 اإلجماليأكثر من سنة واحدة واحدة
  سنة  أقل من

 اإلجماليأكثر من سنة واحدة واحدة
 (بآالف الرياالت السعودية ) (بآالف الرياالت السعودية ) المطلوبات المالية لعمليات التأمين

ومطالبات متكبدة غير مبلغ  المطالبات تحت التسوية
 - ٥٤٣٬٤٣٤ ٨٧٠٬٥١٤ - ٨٧٠٬٥١٤ عنها واحتياطات محاسبيية 

  
٥٤٣٬٤٣٤ 

 ٣٤٬٧٩٤ - ٣٤٬٧٩٤ ٤٧٬٦٥٨ - ٤٧٬٦٥٨  حملة وثائق التأمين مستحقة الدفع لمطالبات 
 ١٤٤٬٠٨٢ - ١٤٤٬٠٨٢ ١٨٨٬٥٦٨ - ١٨٨٬٥٦٨ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٢٣٢٬٨١٤ - ٢٣٢٬٨١٤ ٣٣٥٬٠٢٦ - ٣٣٥٬٠٢٦ مستحقة الدفعأرصدة إعادة التأمين 
 ٢١٬٧٢٤ ٢١٬٧٢٤ - ٢١٬٩٨٢ ٢١٬٩٨٢ - نهاية الخدمةتعويض 

 ٩٬٧٧٤ - ٩٬٧٧٤ ٢٬١٤٨ - ٢٬١٤٨ الدفع مستحق فائض متراكم
 ٩٨٦٬٦٢٢ ٢١٬٧٢٤ ٩٦٤٬٨٩٨ ١٬٤٦٥٬٨٩٦ ٢١٬٩٨٢  ١٬٤٤٣٬٩١٤ المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٦١ - 
 

  (تتمة) إدارة المخاطر. ٨٢
  (تتمة) (د) مخاطر السيولة

  
  م٢٠٢١  تواريخ االستحقاق

   المساهمينعمليات  موجودات
 القيمة الدفترية

  حتى سنة 
 اإلجمالي سنوات وما بعدها  ٥ سنوات ٥ -١من  واحدة

 (بآالف الرياالت السعودية )  
 ٢٬١٧٢ - - ٢٬١٧٢ ٢٬١٧٢ نقد وما في حكمه 

 ١٦٬١٨٣ - - ١٦٬١٨٣ ١٦٬١٨٣ ايراد عمولة مستحق
 ٧١٠٬٢٨٨ ١٠٥٬٣٨٠ ١٤٩٬٩٩٩ ٤٥٤٬٩٠٩ ٧١٠٬٢٨٨  إستثمارات

 ٦٤٬٦٤٠ ٦٤٬٦٤٠ - - ٦٤٬٦٤٠  وديعة نظامية
  ٢١٣    -  ٢١٣  ٢١٣  موجودات أخرى 

 ٧٩٣٬٤٩٦ ١٧٠٬٠٢٠ ١٤٩٬٩٩٩ ٤٧٣٬٤٧٧ ٧٩٣٬٤٩٦ المجموع

      
       المساهمينعمليات المطلوبات المالية 

 ٢٬١٣٤ - - ٢٬١٣٤ ٢٬١٣٤ ومطلوبات أخرى اتمستحق
 ١٠٬٧٦٤ - - ١٠٬٧٦٤ ١٠٬٧٦٤ عائد ايرادات عمولة مستحقة إلى ساما

  ١٢٬٨٩٨ - - ١٢٬٨٩٨ ١٢٬٨٩٨ 

 ٧٨٠٬٥٩٨ ١٧٠٬٠٢٠ ١٤٩٬٩٩٩ ٤٦٠٬٥٧٩ ٧٨٠٬٥٩٨  المجموع

  م٢٠٢٠  
   

 القيمة الدفترية
  حتى سنة 

 اإلجمالي وما بعدها  سنوات ٥ سنوات ٥ -١ من واحدة
 ) السعودية الرياالت(بآالف   

       المساهمينعمليات  موجودات
 - - - - - نقد وما في حكمه 

 ١٦٧٬٢٧٤ - - ١٦٧٬٢٧٤ ١٦٧٬٢٧٤  ودائع قصيرة األجل
 ٥٠٬٠٠٠ - ٥٠٬٠٠٠ - ٥٠٬٠٠٠  ودائع طويلة االجل 
 ١٣٬٩٩٦ - - ١٣٬٩٩٦ ١٣٬٩٩٦ ايراد عمولة مستحق

 ٥١٥٬٧٩٠ ٢٥٠٬٦٩٨ - ٢٦٥٬٠٩٢ ٥١٥٬٧٩٠  إستثمارات 

 ٦٤٬٦٤٠ ٦٤٬٦٤٠ - - ٦٤٬٦٤٠  وديعة نظامية

 ٨١١٬٧٠٠ ٣١٥٬٣٣٨ ٥٠٬٠٠٠ ٤٤٦٬٣٦٢ ٨١١٬٧٠٠ المجموع

      
       المساهمينعمليات المطلوبات المالية 

 ٢٤٠ - - ٢٤٠ ٢٤٠ ومطلوبات أخرى اتمستحق
 ١٠٬١١٤ - - ١٠٬١١٤ ١٠٬١١٤ عائد ايرادات عمولة مستحقة إلى ساما

  ١٠٬٣٥٤ - - ١٠٬٣٥٤ ١٠٬٣٥٤ 

 ٨٠١٬٣٤٦ ٣١٥٬٣٣٨ ٥٠٬٠٠٠ ٤٣٦٬٠٠٨ ٨٠١٬٣٤٦ المجموع

  
قد تشمل الن ذات سيولة عالية والتيتمتلك الشركة موجودات  ,إلدارة مخاطر السيولة الناتجة عن المطلوبات المالية المذكورة أعاله 

  مالية. يمكن بيع هذه األصول بسهولة لتلبية متطلبات السيولة.أوراق ستثمارات في واإل وما في حكمهوالنقد 
  

  االستحقاق أقل من سنة واحدة على النحو التالي: تواريخحقق األصول ذات تمن المتوقع أن ت
  المركز المالي. قائمةشهر إلى ثالثة أشهر من تاريخ  خاللمن المتوقع أن تتحقق إيرادات االستثمار المستحقة • 
 تراتخالل فتستحق عة لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني عاٍل ود" هي ودائع موهة على أنها "نقد وما في حكمالودائع المصنف• 

  أشهر من تاريخ اإليداع. ٣أقل من 
  تتوفر أرصدة النقد والبنوك عند الطلب.• 
الل من خويتم تحقيقها بشكل عام  والحوادث العامةحصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة تتعلق بشكل رئيسي بقطاع الممتلكات • 
  تأمين.أشهر بناًء على تسوية األرصدة مع معيدي ال ٦إلى  ٣
  

  من المتوقع تسوية الخصوم ذات االستحقاق التي تقل عن سنة واحدة على النحو التالي:
  معاهدات كل ثالثة أشهر وفقًا لشروط اتفاقيات إعادة التأمين.تأمين المستحقة الدفع لترتيبات تتم تسوية أرصدة معيدي ال• 
جمالية وفقًا للجداول الزمنية القانونية للدفع بشرط استكمال المعلومات اإل تحت التسويةمن المتوقع أن تتم تسوية معظم المطالبات • 

رير قبسبب الطبيعة المتأصلة في غضون شهر واحد من تاريخ استالم التوالحوادث العامة المطلوبة. يتم تسوية سياسات الممتلكات 
  الخسارة. ميقيالنهائي لم

  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٦٢ - 
 

  (تتمة) إدارة المخاطر. ٨٢
  (تتمة) (د) مخاطر السيولة

  
أشهر من تاريخ  ٣من المتوقع أن تتم تسوية مطالبات حملة الوثائق والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى في غضون فترة • 

  نهاية الفترة.
 المالية.أشهر من االجتماع العام السنوي الذي تتم فيه الموافقة على القوائم  ٦يجب تسوية فائض التوزيع المستحق الدفع خالل • 

  
  (هـ) المخاطر التشغيلية

تتمثل مخاطر التشغيل في مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة كبيرة من األسباب المرتبطة باإلجراءات 
ناشئة من وكذلك ال ،والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة داخليًا بالشركة أو خارجيًا لدى مقدمي الخدمات للشركة

عوامل خارجية غير مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات النظامية والتنظيمية والمعايير 
  المقبولة عموًما لسلوكيات إدارة االستثمارات. وتنشأ مخاطر التشغيل من جميع أنشطة الشركة.

  
التشغيل من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي تلحق بسمعتها مع يتمثل هدف الشركة في إدارة مخاطر 

تحقيق هدفها االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد للمستثمرين. وتقع المسؤولية الرئيسية بشأن تطوير وتطبيق الضوابط ورقابة مخاطر 
  ية إجراءات الرقابة والضوابط في النقاط التالية:التشغيل على عاتق مجلس اإلدارة. وتشمل هذه المسؤول

  ،متطلبات الفصل المناسب للواجبات بين المهام واألدوار والمسؤوليات المختلفة -
  ،متطلبات تسوية ومراقبة المعامالت -
  ،االلتزام بالمتطلبات القانونية والنظامية األخرى -
  ،الرقابية اإلجراءاتتوثيق  -
ومدى كفاية الضوابط وإجراءات التعامل مع المخاطر التي يتم الشركة متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها  -

  ،تحديدها
  ،المعايير األخالقية والتجارية -
  سياسات وإجراءات الحد من المخاطر -
  

 .ليةالكافية وتعزيز التواصل الفعال فيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيتضمن اإلدارة العليا حصول موظفي الشركة على التدريب والخبرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٦٣ - 
 

  . معلومات إضافية ٩٢
  م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ ديسمبر ٣١ 

  عمليات التأمين  
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين  المجموع

 
  المجموع

   (بآالف الرياالت السعودية )  
        الموجودات  

 ٦٨٧٬٢٩٧ - ٦٨٧٬٢٩٧ ٣٢٥٬٠٥٥ ٢٬١٧٢ ٣٢٢٬٨٨٣ نقد وما في حكمه
 ٢١٧٬٢٧٤ ١٦٧٬٢٧٤ ٥٠٬٠٠٠ ٢٠١٬٦٥٩ - ٢٠١٬٦٥٩ ودائع قصيرة األجل 

 ٥٠٬٠٠٠ ٥٠٬٠٠٠ - ١٠٠٬٠٠٠ - ١٠٠٬٠٠٠  األجل طويلةودائع 
أقساط تأمين وذمم معيدي تأمين 

 صافي  ،مدينة
  

٥٨٢٬١٢٩ 
  
- 

  
٥٨٢٬١٢٩ 

  
٣٣٣٬٠٢٠ 

  
- 

  
٣٣٣٬٠٢٠ 

حصة معيدي التأمين من األقساط 
 غير المكتسبة 

  
٥٣٨٬٥٩٨ 

  
- 

  
٥٣٨٬٥٩٨ 

  
٣٦٣٬٤٩٠ 

  
- 

  
٣٦٣٬٤٩٠ 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 تحت التسوية

  
٣٣٨٬٩١٩ 

  
- 

  
٣٣٨٬٩١٩ 

  
١٦٢٬٨٩١ 

  
- 

  
١٦٢٬٨٩١ 

حصة معيدي التأمين من مطالبات 
  متكبدة غير مبلغ عنها 

  
١٤٩٬٦٥٥  

  
- 

  
١٤٩٬٦٥٥ 

  
٥٧٬٧٠٠  

  
-  

  
٥٧٬٧٠٠  

حصة معيدي التأمين من 
  االحتياطيات الحسابية

  
١٢٣٬٦٩٦ 

  
- 

  
١٢٣٬٦٩٦ 

  
١٣٨٬٩٥٩ 

  
- 

  
١٣٨٬٩٥٩ 

  ٢٥٬٣٥٥  -  ٢٥٬٣٥٥ ٣٦٬٤٧٦ -  ٣٦٬٤٧٦  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
 ٥١٥٬٧٩٠ ٥١٥٬٧٩٠ - ٧٧٣٬٢٣٦ ٧١٠٬٢٨٨ ٦٢٬٩٤٨ إستثمارات

 ٨٦٬٠٧٢ ٨٦٬٠٧٢ - ٤٬٤٣٧ ٤٬٤٣٧ - من عمليات التأمين  مستحق
مصاريف مدفوعة مقدمآ 

  وموجودات أخرى
  

٩٧٬١٨٨ 
  

٢١٣ 
  

٩٧٬٤٠١ 
  

٩٠٬٠٥١ 
  

١٩٢ 
  

٩٠٬٢٤٣ 
 ١٤٬٢٤٠ - ١٤٬٢٤٠ ٣٠٬٩٦٩ - ٣٠٬٩٦٩  ممتلكات ومعدات

 ٣٤٬٧٢٠ ٣٣٬١٣٣ ١٬٥٨٧ ٣٧٬٧١٣ ٣٢٬٥٣١ ٥٬١٨٢  موجودات غير ملموسة 
 ٢٤٬٤١٥ ٢٤٬٤١٥ - ٢٤٫٤١٥ ٢٤٬٤١٥ -  شهرة

 ٦٤٬٦٤٠ ٦٤٬٦٤٠ - ٦٤٬٦٤٠ ٦٤٬٦٤٠ - وديعة نظامية 
وديعة نظامية مستحقة إيرادات  -  ١٠٬١١٤  ١٠٬١١٤  -  ١٠٬٧٦٤  ١٠٬٧٦٤  

 ٣٬٨٨٢ ٣٬٨٨٢ - ٧٬٤١٩ ٥٬٤١٩ ٢٬٠٠٠  إيرادات عمولة مستحقة 

 ٢٬٨٨٠٬١٠٢ ٩٥٥٬٥١٢ ١٬٩٢٤٬٥٩٠ ٣٬٤٤٧٬١٨١ ٨٥٤٬٨٧٩ ٢٬٥٩٢٬٣٠٢ مجموع الموجودات

  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٦٤ - 
 

  . معلومات إضافية (تتمة) ٩٢
              
   
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ ديسمبر ٣١ 

  عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
  المجموع

   (بآالف الرياالت السعودية )  
              المطلوبات

 ٣٤٬٧٩٤ - ٣٤٬٧٩٤ ٤٧٬٦٥٨ - ٤٧٬٦٥٨ مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين
 ١٥٢٬١٩٠ ٢٤٠ ١٥١٬٩٥٠ ١٩٠٬٧٠٢ ٢٬١٣٤ ١٨٨٬٥٦٨ أخرىمصاريف مستحقة ومطلوبات 

 ٢٣٢٬٨١٤ - ٢٣٢٬٨١٤ ٣٣٥٬٠٢٦ - ٣٣٥٬٠٢٦  مستحقة الدفعمعيدي التأمين  أرصدة
 ٧٨٩٬٩٦٤ - ٧٨٩٬٩٦٤ ١٬٠٧٤٬١٠٣ - ١٬٠٧٤٬١٠٣  اقساط تأمين غير مكتسبة

 ٢٠٬٤٧٢ - ٢٠٬٤٧٢ ٣١٬٢٥٨ - ٣١٬٢٥٨  عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة
 ٢٣٣٬٤٩٨ - ٢٣٣٬٤٩٨ ٤٨٠٬٦١٦ - ٤٨٠٬٦١٦ تحت التسوية مطالبات

 ١٧٠٬٩٧٧ - ١٧٠٬٩٧٧ ٢٦٦٬٢٠٢ - ٢٦٦٬٢٠٢ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 ١٣٨٬٩٥٩ - ١٣٨٬٩٥٩ ١٢٣٬٦٩٦ - ١٢٣٬٦٩٦  إجمالي االحتياطات الحسابية
 ٢٦٬٠١٠ - ٢٦٬٠١٠ ٩٬٠٥٤ - ٩٬٠٥٤  ةاحتياطي أقساط تأمين إضافي

 ٨٬٦٤٢ - ٨٬٦٤٢ ٧٬٧٠١ - ٧٬٧٠١ أخرىإحتياطيات فنية 
 ٢١٬٧٢٤ - ٢١٬٧٢٤ ٢١٬٩٨٢ - ٢١٬٩٨٢  تعويض نهاية الخدمة

 ٢٨٬٨٦٤ ٢٨٬٨٦٤ - ٣١٬٢٠٨ ٣١٬٢٠٨ -  زكاة وضريبة الدخل ال
 ١٠٬١١٤ ١٠٬١١٤ - ١٠٬٧٦٤ ١٠٬٧٦٤ - مستحقة إلى ساما عمولة إيراداتعائد 

 ٨٦٬٠٧٢ - ٨٦٬٠٧٢ ٤٬٤٣٧ - ٤٬٤٣٧ مستحق إلى عمليات المساهمين 
 ٩٬٧٧٤ - ٩٬٧٧٤ ٢٬١٤٨ - ٢٬١٤٨ الدفع مستحق متراكمفائض 

 ١٬٩٦٤٬٨٦٨ ٣٩٬٢١٨ ١٬٩٢٥٬٦٥٠ ٢٬٦٣٦٬٥٥٥ ٤٤٬١٠٦ ٢٬٥٩٢٬٤٤٩   مطلوباتال مجموع
       

        الملكيةحقوق 
 ٦٤٦٬٣٩٧ ٦٤٦٬٣٩٧ - ٦٤٦٬٣٩٧ ٦٤٦٬٣٩٧ - رأس المال

 ١٠٣٬٢٧٧ ١٠٣٬٢٧٧ - ١٠٣٬٢٧٧ ١٠٣٬٢٧٧ -  عالوة إصدار
 ٦٣٬٣٢٧ ٦٣٬٣٢٧ - ٦٣٬٣٢٧ ٦٣٬٣٢٧ -  إحتياطي نظامي

 ٨١٬٣٠٤ ٨١٬٣٠٤ - )٤٠٬٧٥٠( )٤٠٬٧٥٠( -    هأرباح مبقا /  (خسائر متراكمة)
ة المتاح ستثماراتاحتياطي القيمة العادلة على اإل

  للبيع

  
- 

  
٣٨٬٥٢٢ 

  
٣٨٬٥٢٢ 

- ٢١٬٩٨٩ ٢١٬٩٨٩ 

 ٩١٦٬٢٩٤ ٩١٦٬٢٩٤ - ٨١٠٬٧٧٣ ٨١٠٬٧٧٣ -  مجموع حقوق المساهمين
 – المنافع المحددةإعادة قياس التزام إحتياطي 

 )١٬٠٦٠( - )١٬٠٦٠( )١٤٧( - )١٤٧(   لعمليات التأمين
       

 ٩١٥٬٢٣٤ ٩١٦٬٢٩٤ )١٬٠٦٠( ٨١٠٬٦٢٦ ٨١٠٬٧٧٣ )١٤٧(  الملكية حقوق مجموع

 ٢٬٨٨٠٬١٠٢ ٩٥٥٬٥١٢ ١٬٩٢٤٬٥٩٠ ٣٬٤٤٧٬١٨١ ٨٥٤٬٨٧٩ ٢٬٥٩٢٬٣٠٢ وحقوق الملكيةمطلوبات المجموع 
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٦٥ - 
 

    . معلومات إضافية (تتمة) ٩٢
    
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ ديسمبر ٣١  

  عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
  المجموع

 (بآالف الرياالت السعودية ) 
           االيرادات

           اجمالي اقساط التأمين المكتتبة 
 ١٬٤٦٤٬٠٥٥  - ١٬٤٦٤٬٠٥٥  ٢٬٢٣٣٬٤٨٦ -  ٢٬٢٣٣٬٤٨٦  مباشرة -
 ٨٬٦٤٨  - ٨٬٦٤٨  ١٠٥٬٣٤٨ -  ١٠٥٬٣٤٨  التأمين  اعادة -

  ١٬٤٧٢٬٧٠٣ - ١٬٤٧٢٬٧٠٣ ٢٬٣٣٨٬٨٣٤ - ٢٬٣٣٨٬٨٣٤ 
        أقساط إعادة التأمين المسندة

 )١١٬٨٦٦( - )١١٬٨٦٦( )١٦٬٥١٩( - )١٦٬٥١٩(  محلية  -
 )٥٩٧٬١٥٤( - )٥٩٧٬١٥٤( )١٬١٦٦٬٦١٠( - )١٬١٦٦٬٦١٠(  أجنبية -
  )٦٠٩٬٠٢٠( - )٦٠٩٬٠٢٠( )١٬١٨٣٬١٢٩( - )١٬١٨٣٬١٢٩( 

 )١٣٬٧٤٧( - )١٣٬٧٤٧( )٥٬١٤٤( - )٥٬١٤٤(  مصاريف فائض الخسارة

 ٨٤٩٬٩٣٦ - ٨٤٩٬٩٣٦ ١٬١٥٠٬٥٦١ - ١٬١٥٠٬٥٦١  قساط التأمين المكتتبةأصافي 
 )١٠٩٬٨٥٤( - )١٠٩٬٨٥٤( )٢٨٤٬١٣٩( - )٢٨٤٬١٣٩(  التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

تغيُّرات في حصة معيدي التأمين من أقساط  
  ٥٦٬٥٣٠  -  ٥٦٬٥٣٠ ١٧٥٬١٠٨ - ١٧٥٬١٠٨  تأمين غير مكتسبة

 ٧٩٦٬٦١٢ - ٧٩٦٬٦١٢ ١٬٠٤١٬٥٣٠ - ١٬٠٤١٬٥٣٠  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ٤١٬٠٤٧ - ٤١٬٠٤٧ ٧٦٬١٦٢ - ٧٦٬١٦٢  عمولة إعادة التأمين 

 ١١٬٢١٨ - ١١٬٢١٨ ٣٬٦٣٤ - ٣٬٦٣٤   إكتتاب أخرىايرادات 
 ٨٤٨٬٨٧٧ - ٨٤٨٬٨٧٧ ١٬١٢١٬٣٢٦ - ١٬١٢١٬٣٢٦  اإليرادات إجمالي

       
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب 
 ٥٩٢٬٤٣٧ - ٥٩٢٬٤٣٧ ١٬٠٠٥٬٠٧٨ - ١٬٠٠٥٬٠٧٨  اجمالي المطالبات المدفوعة

 ١٦٬٥٠٧  - ١٦٬٥٠٧ ١٧٬٤٤٧ - ١٧٬٤٤٧  تصفيات وإستحقاقات الوثائق
 ٣٣٬٦٠٢ - ٣٣٬٦٠٢ ٢٠٬١٧٥ - ٢٠٬١٧٥  المطالبات ب متعلقةمصاريف متكبدة 

 )٦٦٬١٨٠( - )٦٦٬١٨٠( )١٤٧٬٩٠٥( - )١٤٧٬٩٠٥(  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 ٥٧٦٬٣٦٦ - ٥٧٦٬٣٦٦ ٨٩٤٬٧٩٥ - ٨٩٤٬٧٩٥  صافي المطالبات والمنافع األخرى المدفوعة

 ٧٢٬٦٥٣ - ٧٢٬٦٥٣ ٢٤٧٬١١٨ - ٢٤٧٬١١٨  المطالبات تحت التسويةالتغيرات في 

التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات 
  تحت التسوية

  
)١٧٦٬٠٢٨( - 

  
)١٧٦٬٠٢٨( 

  
)٤٧٬٨٠٦( -  

  
)٤٧٬٨٠٦( 

 )٤٧٬٨٠٧( - )٤٧٬٨٠٧( ٩٥٬٢٢٥ - ٩٥٬٢٢٥  التغيرات في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنها
التغيرات في حصة إعادة تأمين من مطالبات 

 ٤٬٠١٢  - ٤٬٠١٢ )٩١٬٩٥٥( - )٩١٬٩٥٥(  غير مبلغ عنها متكبده
 ٥٥٧٬٤١٨ - ٥٥٧٬٤١٨ ٩٦٩٬١٥٥ - ٩٦٩٬١٥٥  المنافع األخرى المتكبدة وصافي المطالبات 

 ٢١٬٠٤٠ - ٢١٬٠٤٠ )١٦٬٩٥٦( - )١٦٬٩٥٦(  إحتياطي أقساط تأمين إضافية 
 )٢٢٬٤٦٧( - )٢٢٬٤٦٧( )٩٤١( - )٩٤١(  إحتياطيات فنية أخرى 

 ٤٨٬٢٢٩ - ٤٨٬٢٢٩ ٦٠٬١١٩ - ٦٠٬١١٩  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين 
 ٣٢٬٣٦٥ - ٣٢٬٣٦٥ ١٠٥٬٩٦٢ - ١٠٥٬٩٦٢  مصاريف اكتتاب أخرى 

 ٦٣٦٬٥٨٥ - ٦٣٦٬٥٨٥ ١٬١١٧٬٣٣٩ - ١٬١١٧٬٣٣٩  مجموع تكاليف ومصاريف اإلكتتاب

 ٢١٢٬٢٩٢ - ٢١٢٬٢٩٢ ٣٬٩٨٧ - ٣٬٩٨٧  صافي دخل االكتتاب 



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٦٦ - 
 

  . معلومات إضافية (تتمة)٢٩
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  عمليات التأمين 
عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
  المجموع

 (بآالف الرياالت السعودية ) 
              تشغيلية أخرى ايراداتمصاريف) / (

مشكوك في مدينة  ذمم مخصص
  تحصيلها 

  
)١٧٬١٩٨( 

  
- 

  
)١٧٬١٩٨( 

  
)٨٬١٥٥( 

  
- 

  
)٨٬١٥٥( 

 )١٤١٬٨٤٩( )١١٬١٦٣( )١٣٠٬٦٨٦( )١٥٠٬٨٩٨( )١١٬٦٥٠( )١٣٩٬٢٤٨(  مصاريف عمومية وإدارية 
 ١٤٬٩٤٤ ١٢٬١٣١ ٢٬٨١٣ ٢٣٬٨١٢ ١٣٬٤٠٤ ١٠٬٤٠٨  االستثماراتإيرادات عمولة من 

 ٢٬٥١٩ ٢٬٥١٧ ٢ ٩٬٦٠١ ٩٬٦٠١ -  االستثمارات من محققة أرباح توزيعات
أنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة 

  -  -  - )٦٬٧٦٥( )٦٬٧٦٥( -  للبيع 
أرباح محققة من االستثمارات المتاحة 

  -  -  - ١٥٬٠٧٤ ١٥٬٠٧٤ -  للبيع 
أرباح محققة من االستثمارات لغرض 

  ٥٠٠  ٥٠٠  - ٨٬٠١٨ ٨٬٠١٨ -  المتاجرة 
أرباح غير محققة من االستثمارات 

  -  -  - ١٬٥٧٢ ١٬٥٧٢ -  المحتقظ بها للمتاجرة 

 )١٣٢٬٠٤١( ٣٬٩٨٥ )١٣٦٬٠٢٦( )١١٦٬٧٨٤( ٢٩٬٢٥٤ )١٤٦٬٠٣٨(  تشغيلية أخرى مصاريف إجمالي
الدخل للسنه قبل (الخسارة) / اجمالي 

 ٨٠٬٢٥١ ٣٬٩٨٥ ٧٦٬٢٦٦ )١١٢٬٧٩٧( ٢٩٬٢٥٤ )١٤٢٬٠٥١(  الزكاة وضريبة الدخل و اسناد الفائض

  )٢٠٬٣٨٠(  )٢٠٬٣٨٠(  - )٩٬٢٥٧( )٩٬٢٥٧( -  الزكاة

  )١٬١٢٢(  )١٬١٢٢(  - - - -  ضريبة الدخل

  ٥٨٬٧٤٩  )١٧٬٥١٧(  ٧٦٬٢٦٦  )١٢٢٬٠٥٤(  ١٩٬٩٩٧  )١٤٢٬٠٥١(  السنةدخل / (خسارة ) صافي 
 

 - ٦٨٬٦٤٠ )٦٨٬٦٤٠( - )١٤٢٬٠٥١( ١٤٢٬٠٥١  الفائض المحول إلى المساهمين

صافي نتائج عمليات التأمين بعد تحويل 
 ٥٨٬٧٤٩ ٥١٬١٢٣ ٧٬٦٢٦ )١٢٢٬٠٥٤( )١٢٢٬٠٥٤( -  الفائض إلى المساهمين

ربحية السهم (باللایر (خسارة) / 
  :السعودي للسهم الواحد)

السهم األساسي  /(خسارة)ربحية
  ٠٫٨٢   )١٫٨٩(   والمخفض

   
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  

  
عمليات 
  التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 عمليات التأمين  المجموع

عمليات 
 المساهمين

 
  المجموع

 (بآالف الرياالت السعودية ) 
    

 ٥٨٬٧٤٩ ٥١٬١٢٣ ٧٬٦٢٦ )١٢٢٬٠٥٤( )١٢٢٬٠٥٤( -    للسنة الدخل/ (خسارة) إجمالي 
              
              ) الشامل األخر سارةالدخل / (الخ
يعاد تصنيفها إلى قائمة  لنالبنود التي 

             الدخل في السنوات الالحقة
المنافع اإلكتوارية إللتزام  الدخل -

 ٣٥٦ - ٣٥٦ ٩١٣ - ٩١٣ المحددة
              

لى تصنيفها إ قد تم / قد يعاد البنود التي
              : قائمة الدخل 

               :متاحة للبيع إستثمارات -
 ٤٬٨٣٩ ٤٬٨٣٩ - ٣١٬٦٠٧ ٣١٬٦٠٧ -  صافي التغير في القيمة العادلة  -
صافي المبالغ المحولة إلى قائمة  -

 )٥٠٠( )٥٠٠( - )١٥٬٠٧٤( )١٥٬٠٧٤( -  الدخل

 ٦٣٬٤٤٤ ٥٥٬٤٦٢ ٧٬٩٨٢ )١٠٤٬٦٠٨( )١٠٥٬٥٢١( ٩١٣  الشامل للسنة / (خسارة) إجمالي الدخل



ة  عاوني والءش أم ال   لل
  (شركة مساهمة سعودية)

  
  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  

- ٦٧ - 
 

  إضافية (تتمة). معلومات ٢٩
  

  

 م٢٠٢٠  م٢٠٢١ 

  
  عمليات التأمين  

عمليات 
 عمليات التأمين  االجمالي المساهمين

عمليات 
  االجمالي المساهمين

  (بآالف الرياالت السعودية )  (بآالف الرياالت السعودية ) التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 وضريبة الزكاة قبللسنة ل / (الخسارة) صافي الدخل
 ٨٠٬٢٥١ ٧٢٬٦٢٥ ٧٬٦٢٦ )١١٢٬٧٩٧( )١١٢٬٧٩٧( -  الدخل

              تعديالت للبنود الغير نقدية:ال

 ٨٬٨١٦ - ٨٬٨١٦ ٨٬٦٧٦ - ٨٬٦٧٦  ممتلكات ومعداتاستهالك 
 ٧٣٣ - ٧٣٣ ١٬٩٠٤ ٦٠٢ ١٬٣٠٢  إطفاء الموجودات غير الملموسة 

 ٨٬١٥٥ - ٨٬١٥٥ ١٧٬١٩٨ - ١٧٬١٩٨  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
 )٢٬٥١٩( )٢٬٥١٧( )٢( )٩٬٦٠١( )٩٬٦٠١( -   صافي ،محققة من اإلستثمارات أرباحتوزيعات و

  ٢٢٦  ٢٢٦  - ٢٥٨ ٢٥٨ -  إطفاء استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
 )١٤٬٩٤٤( )١٢٬١٣١( )٢٬٨١٣( )٢٣٬٨١٢( )١٣٬٤٠٤( )١٠٬٤٠٨(  على االستثمارات إيرادات عمولة  

  )٥٠٠(  )٥٠٠(  - )١٥٬٠٧٤( )١٥٬٠٧٤( -  أرباح من بيع استثمارات متاحة للبيع 
        )٨٬٠١٨(  )٨٬٠١٨(  -  أرباح من بيع استمثارات محتفظ بها للمتاجرة 

  -  -  - ٦٬٧٦٥ ٦٬٧٦٥ -  انخفاض في قيمة االستثمارات 
أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها لغرض 

  المتاجرة 
  
- 

  
)١٬٥٧٢( 

  
)١٬٥٧٢( 

  
-  

  
-  

  
-  

 ٣٬٨٤٩ - ٣٬٨٤٩ ٣٬٧٢٨ - ٣٬٧٢٨ نهاية الخدمة تعويضاتمخصص 
  ١٧٨ -  ١٧٨ ٧٦ - ٧٦  تمويل تكلفة

                التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 )١٦٤٬٠٢٠( - )١٦٤٬٠٢٠( )٢٦٩٬٠٢٢( - )٢٦٩٬٠٢٢(  مدينة تأمين مين وذمم معيدي أأقساط ت

 )٥٦٬٥٣٠( - )٥٦٬٥٣٠( )١٧٥٬١٠٨( - )١٧٥٬١٠٨(  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 
 )٤٧٬٨٠٦( - )٤٧٬٨٠٦( )١٧٦٬٠٢٨( - )١٧٦٬٠٢٨(  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 ٤٬٠١٢ - ٤٬٠١٢ )٩١٬٩٥٥( - )٩١٬٩٥٥(  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 
 ١٦٬٢٣٠  - ١٦٬٢٣٠ ١٥٬٢٦٣ - ١٥٬٢٦٣  حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الحسابية

 )٥٬٩٠٥( - )٥٬٩٠٥( )١١٬١٢١( - )١١٬١٢١(  تكاليف اكتتاب مؤجلة 
 )٢٩٬٥٥١( ١٬١٤١ )٣٠٬٦٩٢( )٧٬١٥٨( )٢١( )٧٬١٣٧(  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

 ٧٬٥٨٠ - ٧٬٥٨٠ ١٢٬٨٦٤ - ١٢٬٨٦٤  مطالبات مستحقة لحملة وثائق التأمين 
 ٥١٬٢٤٥ ٨٦٩ ٥٠٬٣٧٦ ٣٧٬١١٣ ١٬٨٩٤ ٣٥٬٢١٩  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ٢٤٬٣٥٦ - ٢٤٬٣٥٦ ١٠٢٬٢١٢ - ١٠٢٬٢١٢  مستحقة الدفعمعيدي تأمين أرصدة 
 ١٠٩٬٨٥٤ - ١٠٩٬٨٥٤ ٢٨٤٬١٣٩ - ٢٨٤٬١٣٩ أقساط تأمين غير مكتسبة 

 ١٬٠٢١ - ١٬٠٢١ ١٠٬٧٨٦ - ١٠٬٧٨٦  عموالت معيدي التأمين غير المكتسبة 
 ٧٢٬٦٥٣ - ٧٢٬٦٥٣ ٢٤٧٬١١٨ - ٢٤٧٬١١٨ مطالبات تحت التسوية 

 )٤٧٬٨٠٧( - )٤٧٬٨٠٧( ٩٥٬٢٢٥ - ٩٥٬٢٢٥  مطالبات متكبدة غير المبلغ عنها 
 )١٦٬٢٣٠(  - )١٦٬٢٣٠( )١٥٬٢٦٣( - )١٥٬٢٦٣(  إجمالي االحتياطات الحسابية

 ٢١٬٠٤٠ - ٢١٬٠٤٠ )١٦٬٩٥٦( - )١٦٬٩٥٦(  احتياطي أقساط تأمين إضافية 
 )٢٢٬٤٦٧( - )٢٢٬٤٦٧( )٩٤١( - )٩٤١(  احتياطيات فنية أخرى

  ١٬٩٢٠ ٥٩٬٧١٣ )٥٧٬٧٩٣( )٩١٬١٠١( )١٥٠٬٩٦٨( ٥٩٬٨٦٧ 
 )٩٥٥( - )٩٥٥( )٢٬٥٥٧( - )٢٬٥٥٧(   المدفوع الخدمة نهاية مخصص

 )١٢٬٠٦٤( )١٢٬٠٦٤( - )٦٬٩١٣( )٦٬٩١٣( -  المدفوعة الدخلوضريبة  الزكاة
الناتج من األنشطة (المستخدم في) / صافي النقد 

 )١١٬٠٩٩( ٤٧٬٦٤٩ )٥٨٬٧٤٨( )١٠٠٬٥٧١( )١٥٧٬٨٨١( ٥٧٬٣١٠  التشغيلية
              

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

        



ة  عاوني والءش أم ال  لل
 (شركة مساهمة سعودية)

  القوائم المالية (تتمة)إيضاحات حول 
 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

- ٦٨ -

 م٢٠٢٠ م٢٠٢١ . معلومات إضافية (تتمة)٢٩

 عمليات التأمين
عمليات 

 عمليات التأمين االجمالي المساهمين
عمليات 

 االجمالي  المساهمين
 (بآالف الرياالت السعودية ) (بآالف الرياالت السعودية )

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 

 )٣٢٬١٧٠( )٣٢٬١٧٠(-)١٧٨٬٠٤٨( )١٧٨٬٠٤٨( -  مشتريات االستثمارات المتاحة للبيع 
 ٣٬٧٠٠ ٣٬٧٠٠-١١٩٬٧٢٦ ١١٩٬٧٢٦ -  بيع االستثمارات المتاحة للبيع 

مشتريات / (بيع) االستثمارات المحتفظ بها 
 -- - )٧٦٬٧٧٨( )٧٦٬٧٧٨( -  لغرض المتاجرة 

مشتريات االستثمارات المحتفظ بها بالتكلفة 
 )٧٥٬٢٨٤( )٧٥٬٢٨٤( - )٨٨٬١٧٢( )٢٥٬٢٢٤( )٦٢٬٩٤٨(  المطفأة 

 )٩٦٧(-)٩٦٧( )٤٬٠٧٧(-)٤٬٠٧٧( إضافات الموجودات غير الملموسة

 ١٦٬١٢١ ١٣٬٠٩٤ ٣٬٠٢٧ ٢٠٬٢٧٥ ١١٬٨٦٧ ٨٬٤٠٨ اإلستثمارات منإيرادات العموالت المستلمة 

 ٢٬٥١٩ ٢٬٥١٧ ٢ ٩٬٦٠١ ٩٬٦٠١ - اإلستثمارات منتوزيعات أرباح مستلمة 

 ١٢٦٬٨٥١ ٤٣٬٨٠٠ ٨٣٬٠٥١ ١٥٬٦١٥ ١٦٧٬٢٧٤ )١٥١٬٦٥٩(إستبعادات  ودائع قصيرة األجل 

 ٣٩٬٠٠٠ ٣٩٬٠٠٠-  )٥٠٬٠٠٠(  ٥٠٬٠٠٠  )١٠٠٬٠٠٠(  (إضافات) / إستبعادات ودائع طويلة األجل 

 )٤٬٩٧٥(-)٤٬٩٧٥( )٢٦٬٤٧٩(-)٢٦٬٤٧٩(  الممتلكات والمعدات إلى إضافات 

النقدية ومافي حكمه المكتسبة من خالل دمج 
 ٤٣٬٥٨٩ ٩٬١٧٦ ٣٤٬٤١٣ -- -    األعمال 

(المستخدم في) ألنشطة / صافي النقد الناتج من 
 ١١٨٬٣٨٤ ٣٬٨٣٣ ١١٤٬٥٥١ )٢٥٨٬٣٣٧( ٧٨٬٤١٨ )٣٣٦٬٧٥٥(  التشغيلية

    التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
- (٧٤٬٦٤٢) ٧٤٬٦٤٢ - ٨١٬٦٣٥ )٨١٬٦٣٥(  عمليات المساهمين / عمليات التأمين/ إلى مستحق من 

٢٣٬١٦٠٢٣٬١٦٠---- نظاميةالتغير في الوديعة  صافي
 )٤٬٠٧٣(-)٤٬٠٧٣( )٣٬٣٣٤(-)٣٬٣٣٤(  مطلوبات ايجار مدفوعة

١٩٬٠٨٧)٥١٬٤٨٢(٧٠٬٥٦٩)٣٬٣٣٤(٨١٬٦٣٥)٨٤٬٩٦٩( التمويلية األنشطة الناتج منصافي النقد 
 ١٢٦٬٣٧٢-١٢٦٬٣٧٢)٣٦٢٬٢٤٢(٢٬١٧٢ )٣٦٤٬٤١٤(صافي التغير في النقد ومافي حكمه 
 ٥٦٠٬٩٢٥-٦٨٧٬٢٩٧٥٦٠٬٩٢٥- ٦٨٧٬٢٩٧النقد ومافي حكمه في بداية السنة 
 ٦٨٧٬٢٩٧-٦٨٧٬٢٩٧ ٣٢٥٬٠٥٥ ٢٬١٧٢ ٣٢٢٬٨٨٣  النقد وما في حكمه في نهاية السنة

  المعامالت غير النقدية 
 العادلة لإلستثماراتالتغيرات غير المحققة في القيمة 

٤٬٨٣٩٤٬٨٣٩-٣١٬٦٠٧٣١٬٦٠٧-  المتاحة للبيع

٣٥٦-٩١٣٣٥٦-٩١٣ اإلكتوارية إللتزام المنافع المحددة )الخسارةاألرباح / (

  . أرقام المقارنة ٣٠

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع تصنيف أرقام السنة الحالية.

. اعتماد القوائم المالية     ٣١

تم اعتماد القوائم المالية من قِبل مجلس اإلدارة بتاريخ ۱۳ مارس ٢٠٢٢م  (الموافق  ۱۰ شعبان  ١٤٤٣ه).
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