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التنظيم و األنشطة الرئيسية -1

العربية  بالمملكة  الرياض  مدينة  في  تأسست  سعودية  مساهمة  شركة  هي  )"الشركة"(  التعاوني  للتأمين  مالذ  شركة 

2007ابريل    9هـ الموافق  1428ربيع األول    21، وتم تسجيلها بتاريخ  60السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 

رقم   التجاري  السجل  الرئ1010231787بموجب  المركز  عنوان  إن  بن .  محمد  األمير  طريق  هو  للشركة  يسي 

 ، المملكة العربية السعودية.11625، الرياض 99763عبدالعزيز، ص ب 

التأمين والخدمات التابعة حسب النظام األساسي للشركة واألنظمة المتبعة في   أعمالإن أهداف الشركة هي ممارسة  

 المملكة العربية السعودية. 

أسس اإلعداد -2

 أسس القياس و اإلعداد  (أ

المعتمدة في المملكة العربية   (”IFRS“)الدولية إلعداد التقارير المالية    للمعاييروفقًا  تم إعداد القوائم المالية للشركة  

"( )يشار SOCPAحاسبين القانونيين )"التصريحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمو  السعودية وغيرها من المعايير

 مجتمعة باسم "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية"( . إليها 

المتاحة  المالية علی أساس مبدأ اإلستمرارية والتکلفة التاريخية، باستثناء قياس القيمة العادلة لالستثمارات  القوائم تم إعداد 

و   للبيع  الحالية  ،  بالقيمة  للموظفين    أة مكاف   اللتزامات القياس  الخدمة  للشركة  .  نهاية  المالي  المركز  قائمة  يتم عرض  ال 

: متداولة لك فإن األرصدة التالية بشكل عام تم تصنيفها كأرصدة غير  باستخدام تصنيف متداول / وغير متداول. مع ذ 

المستحق من   الدخل   ،   ممتلكات ومعدات، وديعة نظامية  ،اريخ اإلستحقاق  حتفظ بها لت إستثمارات م إستثمارات متاحة للبيع، 

جميع بنود القوائم   تصنف ،  ي السعود   للبنك المركزي دخل العموالت المستحقة  ، و  مكافأة نهاية الخدمة  الوديعة النظامية،  

 .  على أنها متداولة    المالية األخرى بشكل عام 

أنظمة   متطلبات  المملكة حسب  في  التأمين    التأمين  لعمليات  منفصلة  محاسبية  بدفاتر  الشركة  تحتفظ  السعودية،  العربية 

لذلك ) ايضاح   واإليرادات   األصول وااللتزامات ( . يتم تسجيل    26وعمليات المساهمين وتعرض القوائم المالية وفقاً 

أسس توزيع مصاريف العمليات واعتماد  يتم تحديد  سبية ذات العالقة.  والمصاريف المتعلقة بكل نشاط في الدفاتر المحا 

 مجلس اإلدارة.  و المشتركة من قبل اإلدارة  

المساهمين  التأمين ولعمليات  النقدية لعمليات  التدفقات  الشامل وقائمة  الدخل  الدخل و  المالي ، وقائمة  المركز  إن قائمة 

التوجيهية والالئحة  لومات مالية تكميلية لإللتزام بالمتطلباتكمع  عرضهامن القوائم المالية تم  26المعروضة في ايضاح 

 وهي غير مطلوبة بموجب معايير التقارير المالية الدولية    لبنك المركزي السعودي ا التنفيذية الصادرة من قبل  

التنفيذية   الالئحة  السعودي تلزم  المركزي  بين    للبنك  الواضح  االلتزامات الفصل  و  وال   األصول  مصروفات  واإليرادات 

ئمة الدخل ، وقائمة الدخل الشامل اآلخر، التأمين وعمليات المساهمين. وفًقا لذلك ، فإن قائمة المركز المالي ، وقا   لعمليات 

األصول وقائمة التدفقات النقدية المعدة لعمليات التأمين وعمليات المساهمين على النحو المشار إليه أعاله ، ال تعكس سوى  

 .والمصروفات والمكاسب والخسائر الشاملة للعمليات المعنية رادات  واإلي  و االلتزامات 
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اإلعداد ) تتمه (أسس  -2

أسس القياس و اإلعداد ) تتمه ( (أ

األرصدة  وتجميع  دمج  يتم  المالية،  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفًقا  الشركة  مستوى  على  المالية  المعلومات  إعداد  عند 

مالت األرصدة المتداخلة والمعا  إستبعاد ت التأمين مع تلك الخاصة بعمليات المساهمين. ويتم  والمعامالت الخاصة بعمليا 

واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت، بالكامل أثناء الدمج. إن السياسات المحاسبية المتبعة لعمليات التأمين وعمليات 

 ف المماثلة. المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث المشابهة في الظرو

 العملة الوظيفية و عملة العرض  (ب 

تم عرض القوائم المالية باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة. 

 السنة المالية جـ(  

ديسمبر .   31تتبع الشركة السنة المالية المنتهية في  

 المهمة( التقديرات المحاسبية و اإلفتراضات د

 االلتزاـماتو  ألصـــــوللت واألحـكام التي تؤثر على المـبالغ المبلغ عنـها ـمالـية اســـــتـخدام التـقديرايتطـلب إـعداد القوائم ال

الطارئة في تاريخ القوائم المالية والمبالغ المقدرة لإليرادات والمصـروفات خالل االلتزاماتو  األصـولواإلفصـاح عن  

دارة ـباألـحداث فضـــــل حكم ومعرـفة ـلدى اإلت واألحـكام تســـــتـند إلى أ. على الرغم من أن ـهذه التـقديراالتقرير  ةســـــنـ 

 واإلجراءات الحالية ، إال أن النتائج الفعلية قد تختلف في النهاية عن تلك التقديرات.

ــتناًدا إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ، بما في ذلك توقعات األحداث   ــتمرار اسـ يتم  تقييم التقديرات واألحكام باسـ

 .عقولة في ظل هذه الظروفلية التي يُعتقد أنها مالمستقب

تتوافق التـقديرات واألحـكام التي تســـــتـخدمـها اإلدارة في إـعداد القوائم الـمالـية مع تـلك المتبـعة في إـعداد القوائم الـمالـية  

ضـرورية    . فيما يلي األحكام والتقديرات المحاسـبية التي تعتبر2019ديسـمبر   31السـنوية للشـركة للسـنة المنتهية في  

 لقوائم المالية :في إعداد هذه ا

( المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 1 -د   

للشركة. هناك  ة محاسبي ال  التقديرات أهم  من إن تقدير االلتزام النهائي الناشئ عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين 

بار عند تقدير االلتزام الذي ستدفعه الشركة في نهاية المطاف العديد من مصادر عدم اليقين التي يجب أخذها في االعت

تقديرا مقابل   يتم عمل  المطالبات.  عنها هذه  المبلغ  للمطالبة  المتوقعة  النهائية  التكلفة  لكل من  التقرير  فترة  نهاية  في  ت 

بات المبلغ عنها و الغير لتزام المطال يتم تقدير ا   ، والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها 

بالغ الشركة بها. في نهاية كل فترة تقرير ، يتم إعادة تقييم مسددة  باستخدام مدخالت التقييم للحاالت الفردية التي يتم إ

 تقديرات المطالبة للسنة السابقة للتأكد من كفايتها ويتم إجراء تغييرات على المخصص. 

في ـتاريخ الحق هو تـقدير للمـطالـبات التي من المتوقع اإلبالغ عنـها  دة وغير المبلغ عنـها مخصــــص المـطالـبات المتكبـ إن  

ــاســي  .المركز المالي   تقرير المركز المالي ، والتي وقع فيها الحدث المؤمن عليه قبل تاريخ تقرير   لتاريخ  ــلوب األس األس

ــتخدام اتجاهات  لبات المتكبدة غير ال المتبع من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطا  مبلغ عنها هو اســ

يـستخدم الخبراء االكتواريون مجموعة من الطرق  .تـسوية المطالبات الـسابقة للتنبؤ باتجاهات تـسوية المطالبات المـستقبلية 

اـستخدم الخبير   .م وطريقة نـسبة الخـسارة المتوقعة لتحديد هذه األحكا  فيرغـسن   - هتر بورن  مثل طريقة ـسلم الـسلـسلة وطريقة 

ا نهج التقسـيم بما في ذلك تحليل التكلفة لكل عضـو سـنوًيا  اال  تكمن وراء هذه األسـاليب عدد   .الطبي   للتأمين كتواري أيضـً

 .من االفتراضات الصريحة أو الضمنية المتعلقة بمبلغ التسوية المتوقع وأنماط تسوية المطالبات 
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أسس االعداد )تتمة( -2

()تتمه  المهمةضات حاسبية و اإلفترا( التقديرات الم د

 ( الهبوط في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 2 -د 

المالية ) انخفاض قيمة األصول المالية عن تكلفتها األصلية (  عندما يكون هناك انخفاض   األصول تحدد الشركة هبوط قيمة  

إن تحديد ما هو "مهم" أو "طويل  .ألصول المالية  عن تكلفتها متالحقة في القيم العادلة ل كبير أو طويل األمد لفترات مالية  

٪ من التكلفة 30شهًرا أو أكثر "طويلة األمد " ، كما يعد االنخفاض بنسبة    12حيث تعتبر فترة     .األمد" يتطلب الحكم 

امل اخرى من ضمنها المدة لشركة بالتقييم بناء على عو عند اتخاذ هذا الحكم ، تقوم ا  .األصلية "مهًما "وفًقا لسياسة الشركة 

 .المدى الذي تكون فيه القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفتها   أو 

( الهبوط في قيمة الذمم المدينة 3-د 

التي لها وم الشــركة بتقييم الذمم المدينة الهامة بشــكل فردي والذمم المدينة المدرجة في مجموعة من الموجودات المالية تق 

الذمم تفترض الـشركة أن   .قيمتها  في    الهبوط وذلك لتقييم مقدار    ،    يمة نية مماثلة لالنخفاض في الق خصـائص مخاطر ائتما 

االعتراف بخســائر  تمثل خســارة يتم  في قيمتها  نخفاض اال  مقدار   وتحديد ,التي يتم تقييمها   ذات المخاطر الفردية و  المدينة 

تقوم الشـــركة بتقييم  وفقا لهذا اإلفتراض  ة ،  الجماعي   طر مره اخرى ضـــمن تقييم المخا ال يتم تضـــمينها    قيمتها و  هبوط 

على دفع    قدرته على  للعميل وتعتبرها مؤشـر    حالة االسـتحقاق السـابقة  تأخذ في اعتبارها خصـائص مخاطر االئتمان التي 

 . ( 6 يضاح إل ل   الرجوع وفًقا للشروط التعاقدية ) وذلك  جميع المبالغ المستحقة  

ائق تأمين مؤجلة( تكاليف اكتتاب وث  4-د

ملة بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة ببيع وثائق التأمين كتكاليف   مؤجلة ويتم إطفاؤها في قائمة الدخل خالل   اكتتاب يتم رـس

تســريعالوثائق ، يمكن  لهذه الفترة التي تغطيها وثيقة التأمين. إذا لم تتحقق االفتراضــات المتعلقة بالربحية في المســتقبل  

 .   في قائمة الدخل   القيمة   في   إضافي  انخفاض تسجيل    يف وقد يتطلب ذلك أيًضا كال الت إطفاء هذه 

اط( احتياطي عجز أقس 6-د 

التي من  الحوادث  للغاية ويتأثر بعدد من االفتراضات كالظروف و  التأمين حساس  يعتبر تقدير احتياطي عجز أقساط 

المرتبطة بالفترة الغير مكتسبه   لجزء من المخاطر   قع الخسارة المتو   في المستقبل  ، حيث يعتمد على معدل  وقوعها الممكن  

 المطالبات، ينظر الخبير االكتواري في عالقة    معدل الخسارة المتوقع من وثائق التأمين المكتتبة . وذلك للوصول إلى تقدير  

 .قساط التي من المتوقع أن تتحقق في المستقبل  و األ 

المهمةالسياسات المحاسبية  -3

المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية .تم تطبيق هذه السياسات بشكل ثابت المهمة    سياسات المحاسبية فيما يلي ملخص ال 

الحالية المذكورة أدناه والتي ليس تأثير الدولية  على كل سنة من السنوات المعروضة باستثناء التعديالت على المعايير  

 :السنوات القادمة  أن يكون لها تأثير بسيط في    يتوقع ،و    السابقة   الحالية أو السنوات   للسنةجوهري على القوائم المالية  
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) تتمه( المهمةالسياسات المحاسبية  -3

إلـعداد التـقارير    المـعايير اـلدولـية الـمالـيةالمـعايير الـجدـيدة إلـعداد التـقارير الـمالـية اـلدولـية ، وتفســـــيرات لجـنة   (أ

وتعديالتهم عليها( IFRIC)المالية 

الوصف  التعديالت على المعيار  

 " ن  سريا "   تاريخ 

الفترات المالية  

التي تبدأ في أو بعد 

ملخص التعديل  

  1معيار المحاسبة الدولي رقم  

8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  

األهمية  تعريف  

النسبية 
2020ر  ي ينا   01

  و   ، للمادة استخدمت التعديالت تعريفا جديدا   •

ستعتمد على طبيعة و  أن األهمية النسبية    ت أوضح 

المعلومات سواء بشكل فردي أو مع معلومات    حجم 

   القوائم المالية    أخرى ، في سياق 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

   3المالية رقم  
2020ر  ي ينا   01 تعريف النشاط  

نشاطاً    النشاط   يوضح التعديل أنه لكي يتم اعتبار  •

تجارياً ، يحب أن يتضمن النشاط مجموعة متكاملة 

يتضمن ل ، على األقل  من األنشطة واألصو 

بشكل  الت و معالجة موضوعية تساهم معاً  خ د م 

 كبير في القدرة على إنشاء المخرجات. 

عالوة على ذلك فإن التعديل يوضح أن األعمال   •

تكون موجودة دون تضمين جميع  يمكن أن  

 الزمة إلنشاء المخرجات. المدخالت و العمليات ال 

اإلطار المفاهيمي المعد ل إلعداد 

 ير المالية  التقار

تعديالت اإلطار  

المفاهيمي في  

المعايير والتعريفات  

المحدثة ومعايير  

اإلعتراف  

باألصول و  

اإللتزامات ، و  

يوضح المراجع 

وبعض المفاهيم 

 الهامة  

2020ر  ي ينا   01

عد ل بعض المفاهيم  يتضمن اإلطار المفاهيمي الم •

الجديدة و التعاريف المحدثة ومعايير االعتراف  

ويوضح بعض المفاهيم  لتزامات  اإل   باألصول و 

 الهامة. 

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

، ومعيار المحاسبة    9المالية رقم  

، والمعيار الدولي   39الدولي  

   7إلعداد التقارير المالية رقم 

تعديل معيار سعر  

الفائدة 
2020ر  ي ينا   01

يتم إجراء مراجعة أساسية و إصالح لمعايير أسعار   •

مجلس  العالمي. يشارك    الصعيد رئيسية على  الفائدة ال 

معايير المحاسبة الدولية في عملية من مرحلتين  

،  انتقال أكثر سالسة  لتعديل إرشاداته للمساعدة في  

عرض األسعار بين البنوك وبدون  تعديل  بعيداً عن  

   . التأثير في محاسبة التحوط  

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

   16المالية رقم  

قود  زات ع امتيا 

اإليجار المتعلقة ب  

 19- كوفيد 

2020  يونيو   01

من تطبيق األدلة    إعفاء المستأجرين  تمنح  التعديالت   •

بشأن المحاسبة عن تعديل شادية في المعيار ستر اال 

نتيجة  ك المتيازات اإليجار الناشئة  عقد اإليجار  

ينطبق التعديل على ،  19  – مباشرة لوباء كوفيد  

يونيو    1التي تبدأ في أو بعد  فترات التقارير السنوية  

 لتطبيق المبكر.ويسمح با   2022
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() تتمهالمهمة السياسات المحاسبية  -3

  والتي لم تدخل حيز التنفيذ  المعايير الصادرة   ب(

ادها  إعد في  لم تختار الشركة التطبيق المبكر للتعديالت و التفسيرات للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة والمنشورة  

لهذه التقارير المالية و سوف تلتزم الشركة باالمتثال بتطبيقها في تواريخها المستقبلية .

الوصف  التعديالت على المعيار  

   " سريان " تاريخ  

الفترات المالية  

التي تبدأ في أو بعد 

ملخص التعديل  

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

معيار ،    9المالية رقم  

،    39المحاسبة الدولي رقم  

عداد التقارير المعيار الدولي إل 

، المعيار الدولي    7المالية رقم  

4إلعداد التقارير المالية رقم  

، والمعيار الدولي إلعداد  

16التقارير المالية رقم  

تعديل معيار سعر  

المرحلة    – الفائدة  

ثانية  ال 

2021ر  ي ينا   01

، حيث  محاسبة التحوط    تعدل هذه التعديالت متطلبات  •

للتحوط المتأثر   ط تسمح لها بمواصلة محاسبة التحو 

خالل فترة عدم التأكد قبل تعديل بنود التحوط أو أدوات  

نتيجة     التحوط المتأثرة بمعايير أسعار الفائدة الحالية  

لإلصالحات القياسية ألسعار الفائدة الجارية . تقدم  

على المعيار    التعديالت أيضا متطلبات إفصاح جديدة 

لعالقات التحوط التي    7الدولي للتقارير المالية رقم  

التعديالت على  التي أدخلتها  تخضع لإلستثناءات  

   9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

، المعيار   16المالية رقم  

9الدولي للتقارير المالية رقم  

رقم    ، معيار المحاسبة الدولي 

والمعيار الدولي إلعداد   41

   1التقارير المالية رقم  

التحسينات السنوية  

على المعايير الدولية  

إلعداد التقارير المالية  

-   2018، معايير  

2020

2022ر  ي ينا   01

: يوضح التعديل    9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •

 في المائة" لتقييم ما إذا   10أنه عند تطبيق اختبار "  

كان سيتم إلغاء االعترف بالتزام مالي ، على المنشأن  

فقط تضمين الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين الكيان  

 مقترض( والمقرض . يجب تطبيق التعديل بأثر )ال 

مستقبلي على التعديالت والتبادالت التي تحدث في أو  

بعد التاريخ الذي تقوم فيه المنشأة بتطبيق التعديل ألول  

 مره.  

: يلغي التعديل    41المحاسبي الدولي رقم  يار  المع  •

للمنشأت الستبعاد التدفقات   41متطلب المعيار رقم  

 النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة. 

: يوفر    1لي إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار الدو  •

التعديل إعفاءا اضافياً لشركة تابعة تصبح بعد تبنيها  

م فيا يتعلق بالمحاسبة عن ألول مره بعد الشركة األ 

 فروق الترجمة المتراكمة. 

معيار المحاسبة الدولي رقم  

16   

الممتلكات و اآلالت و  

المعدات :  

المتحصالت قبل  

 اإلستخدام المنشود 

2022ر  ي ينا   01

من بيع البنود   - خصم أي عائدات  تحظر التعديالت   •

من    -   قبل أن يصبح األصل متاحاً لالستخدام المنتجة  

.  من بنود الممتلكات و اآلالت و المعدات  أي بند    تكلفة 

أيضاً معنى "    باإلضافة إلى ذلك ، توضح التعديالت 

 يعمل بشكل صحيح "  اختبار ما إذا كان األصل  

المعيار الدولي للتقارير المالية  

   3رقم  

إشارة إلى اإلطار  

المفاهيمي 
2022ر  ي ينا   01

عداد التقارير تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إل  •

إلى اإلطار المفاهيمي لعام بحيث يشير    3المالية رقم  

 .1989بدالً من إطار عام    2018
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والتي لم تدخل حيز التنفيذ  ) تتمه (المعايير الصادرة   ب(

الوصف  التعديالت على المعيار  

   " سريان " تاريخ  

الفترات المالية  

التي تبدأ في أو بعد 

ملخص التعديل  

المعيار الدولي إلعداد التقارير 

   17المالية رقم  
2023ر  ي ينا   01 عقود التأمين 

لعقود التأمين الذي  المعيار المحاسبي الجديد الشامل   •

يغطي ؛ اإلعتراف و القياس و العرض و اإلفصاح .  

ار الدولي بمجرد دخوله حيز التنفيذ ، سيحل المعي 

محل المعيار الدولي إلعداد    17للتقارير المالية رقم  

المعيار الدولي إلعداد التقارير  )   4التقارير المالية رقم  

 )  2005عقود التأمين والذي صدر عام  4المالية رقم  

1معيار المحاسبة الدولي رقم  

تصنيف اإللتزامات  

على أنها متداولة و  

 غير متداولة  

2023ر  ي ينا   01

  تأجيل ح التعديل ماهو المقصود بالحق في  أوض  •

التسوية، وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجوداً  

ال يتأثر في نهاية فترة التقرير ، وأن هذا التصنيف  

إذا كان  ، و    حقها في التأجيل باحتمالية ممارسة المنشأة  

أحد المشتقات المضمنة في التزام قابل للتحويل  فقط  

قوق ملكية فإن شروط االلتزام لن  هي نفسها أداة ح 

 تؤثر على تصنيفها .  

المعيار الدولي  لى  ع تعديالت  

10إلعداد التقارير المالية رقم  

ومعيار المحاسبة الدولي رقم  

28   

بيع األصول أو  

المساهمة في األصول  

بين المستثمر و  

زميلة أو  شركته ال 

 المشروع المشترك 

غير مطبق  

قارير معيار الدولي إلعداد الت تتعامل التعديالت على ال  •

مع    28ومعيار المحاسبة الدولي رقم    10لمالية رقم  ا 

المواقف التي يكون فيها بيع أو مساهمة في أصول بين  

 المستثمر و شركته الزميلة أو المشروع المشترك .  

، تنص التعديالت على المكاسب و  على وجه التحديد   •

ى الشركة  الخسائر التي تنتج عن فقدان السيطرة عل 

 التابعة. 

عقود التأمين : -  17المعيار الدولي للتقرير المالي   -1

 نظرة عامة  

م ويحدد المعيار مبادئ االعتراف و القياس والعرض و االفصاح عن عقود التأمين ، و  2017مايو  18صدر هذا المعيار في 

 " "عقود التأمين    4يحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية  

التقديرية  عقود التأمين الصادرة و على جميع عقود إعادة التأمين و عقود االستثمار مع مزايا المشاركة    يُطبق المعيار الجديد على 

: التالية عن عقود التأمين    العناصر يتطلب المعيار فصل  ،  عقود تأمين     بإصدار بشرط أن تقوم المنشأة أيضا 

،  حدده معايير معينة م   إذا كانت تستوفي المشتقات الضمنية ،   ( 1

 عناصر االستثمار المميزة ، و  ( 2

لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال تتعلق بالتأمين .  تعهد أي   ( 3

والمعيار الدولي    9بشكل منفصل وفقاَ للمعايير ذات الصلة ) المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    المحاسبة عن هذه المكونات يجب  

  (   15للتقارير المالية رقم  
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المهمة ) تتمه ( السياسات المحاسبية  -3

والتي لم تدخل حيز التنفيذ  ) تتمه ( المعايير الصادرة  (أ

) تتمه (  عقود التأمين -  17المعيار الدولي للتقرير المالي   -1

 القياس 

المالية  الواردة في  متطلبات  ال   على عكس  للتقارير  الدولي  التأمين باال ،   4المعيار  استخدام  ستمرار في  والتي سمحت لشركات 

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

 : القياس المختلفة التالية 

التالية :    "   اللبنات األساسية "   على     نموذج القياس العام   يعتمد 

 تتكون من : ،  والتي    المستوفاة التدفقات النقدية   ( أ 

 ،التقديرات المرجحة المحتملة للتدفقات النقدية المستقبلية   •

التدفقات النقدية المستقبلية ،و   بتلك ) أي الخصم ( والمخاطر المالية المرتبطة   الزمنية للنقود التعديل الذي يعكس القيمة   •

 تعديل المخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية . •

وسيتم االعتراف  قدية الربح غير المحقق لمجموعة عقود التأمين ،  يمثل هامش الخدمات التعا   هامش الخدمات التعاقدية :  (ب 

. ال يمكن أن يكون هامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد . يتم به نظًرا ألن الكيان يقدم خدمات في المستقبل 

الدخل .   في بداية العقد ضمن قائمة قدية التي يجب استيفاؤها في التدفقات النبالصافي  تسجيل أي عجز  

 :  لتكون مجموع  في نهاية كل فترة تقرير مالي الحق ، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين  

التغطية  • الفترة   التزام  النقدية   يشملالذي  ،    ة المتبقي   عن  التدفقات  المستقبلية وهامش    الموفاه    من  بالخدمات  المتعلقة 

  و    تعاقدية لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ ، الخدمات ال 

التزام المطالبات المتكبدة الذي يتم قياسه كتدفقات نقدية محققة تتعلق بخدمات سابقة تم توزيعها على عقود التأمين في  •

 ، ذلك التاريخ  

ال   ، وألنه تتعلق بالخدمات المستقبلية  حقاً  بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي  يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية ال 

في بالتالي يتم إدارج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزيد عن هامش الخدمات التعاقدية المتبقي ف يمكن أن يكون بالسالب 

  . قائمة الرباح و الخسائر 

أو في الدخل الشامل   ل ( سارة ) قائمة الدخ قائمة الربح و الخ   اما، يظهر أثره    ات التعاقدية الفائدة على هامش الخدم التغير في  

.  المستخدمة حسب السياسة المحاسبية  وذلك  

المتغيرة    نهج  المشاركة   هو نموذجالرسوم  إليها أيضاً  بـ " عقود  العقود بمزايا مشاركة مباشرة ) يشار  لقياس  الزامي 

هذه المعايير في بداية العقد وال يتم إعادة تقييمها الحقاً .    المباشرة " ( يتم عمل هذا التقييم لمعرفة ما إذا كان العقد يحقق 

 إضافة إلى التعديل ضمن النموذج العام لتشمل :    بالنسبة لهذه العقود ، يتم تعديل هامش الخدمات التعاقدية 

 من التغيرات في القيمة العادلة للبنود األساسية المنشأة حصة   ( 1

.البنود األساسية ود وفي المخاطر المالية غير المتعلقة ب تأثير التغيرات في القيمة الزمنية للنق  ( 2

التزام التغطية المتبقي في حال   ، لقياس   صيص األٌقساط ، النهج المبسط لتخ   نهج توزيع األقساط يُسمح باتباع  إضافة إلى ذلك ،  

عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة كانت الطريقة تقدم قياساً ال يختلف بشكل جوهري عن النموذج العام أو أن فترة التغطية لكل  

صاً التدفقات عند االعتراف األولي ناق   سنة واحده أو أقل . وبهذه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القسط الُمستلم 

المنشأة غير ، فإن    ومع ذلك النقدية المكتسبة من التامين . يظل النموذج العام قابالً للتطبيق من أجل قياس المطالبات المتكبدة .  

ك التدفقات مطالبة بتعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وتأثير المخاطر المالية إذا كان من المتوقع دفع / استالم تل

 .النقدية في غضون سنة واحدة أو أقل من تاريخ تكبد المطالبات 
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المهمة ) تتمه ( السياسات المحاسبية  -3

والتي لم تدخل حيز التنفيذ  ) تتمه ( صادرة المعايير ال (ب

) تتمه (  عقود التأمين -  17المعيار الدولي للتقرير المالي   -1

 تاريخ السريان 

م ،    2020خالل شهر يونيو    17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    مسودة تعديالت أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي  

. يقوم حالياً مجلس معايير المحاسبة الدولي بإعادة مناقشة  ذات المصلحة  ن األطراف المعنية  مالحظات من مجموعة م  وتلقى 

، سيقوم مجلس معايير   17المسائل التي تم طرحها . وفيما يتعلق بأي تعديالت مقترحة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

حيز التنفيذ وتأجيل   17قارير المالية رقم  لمعيار الدولي للتتاريخ دخول ا   المعيار . إن   المعتادة لوضع المحاسبة الدولي باجراءاته  

بموجب .    2021يناير    1حالياً هو    4في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9اإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

ت التقارير التي تبدأ في أو بعد إلى فترا   17ي للتقارير المالية  مسودة التعرض الحالية ، يُقترح تعديل تاريخ سريان المعيار الدول

تطبيق تم  يسمح بالتطبيق المبكر في حال    . 2021يناير    1. هذا تأجيل لمدة عامين مقارنة بالتاريخ السابق في  2023يناير ،    1

"   9رقم    المعيار الدولي للتقاريرالمالية " االيرادات من العقود من العمالء " و   15كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 نفاذه . الشركة تطبيق المعيار في تاريخ    تعتزم األدوات المالية " . 

 التحول 

وغير ومع ذلك ، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي تطبيق المعيار بأثر رجعي . يجب  

 هج القيمة العادلة. إما نهج بأثر رجعي معدل أو ن  ، فإن المنشأة مطالبة باختيارمجد  

 العرض و اإلفصاح

على العرض   تعديالتمع  وإعادة التأمين  ين  تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأم

 .و اإلفصاح 

 التأثير 

والذي    17الية  ًيا في مرحلة تصميم تنفيذ المعيار الدولي للتقارير الم كملت الشركة تحليل الفجوات التشغيلية والمالية وهي حالأ 

الدولي يتطلب تطوير وتصميم عمليات وإجراءات جديدة لألعمال بما في ذلك أي تطويرات   المعيار  للنظام مطلوبة بموجب 

يم وحالة التقدم الذي أحرزته الشركة  وتقييم مفصل لمتطلبات العمل. فيما يلي المجاالت الرئيسية قيد التصم  17للتقارير المالية  

 :حتى اآلن 

منطقة األثر 
ملخص التأثير 

إطار الحوكمة و الرقابة  

17للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  وضعت الشركة برنامج حوكمة شامل لقد 

والذي يتضمن إنشاء لجنة توجيهية لإلشراف لرصد التقدم المحرز في التنفيذ وتعيين  

 ار والمسؤوليات إلى مختلف أصحاب المصلحة. األدو

العمليات  مجال

سة قدم الشركة في تصميم الجوانب التشغيلية لمرحلة التصميم والتي تشمل وضع سياتت

بيانات شاملة وقاموس البيانات. كما تقوم الشركة بوضع اللمسات األخيرة على التصاميم  

كة تقدًما من خالل تقييم متطلبات  ألنظمة الفرعية المختلفة. أحرزت الشرالخاصة با

االنتهاء من العمليات المختلفة عند  مزودي الخدمةمل وتعمل حاليًا على اختيار الع

 وتقييم الموارد الجديدة المطلوبة.  للتحولالالزمة 

المجال التقني و المالي  

المالية  تشمل العديد من المسائل الفنية ووالتي مختلفة ال سياسات ال  اعدادكملت الشركة أ

قرارات السياسة المطلوبة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   اكتمالبعد 

بعد المداوالت الالزمة بين مختلف  السياسات و اإلجراءات. يتم اتخاذ قرارات 17

اإلرشاديةمن قبل اللجنة   السياساتأصحاب المصلحة. حاليًا ، تمت الموافقة على غالبية 

 .التابعة للشركة 17د التقارير المالية رقم لي إلعدامعيار الدولمشروع ال

خطة الضمان 

اآلخرين لوضع اللمسات األخيرة  المصالحعمل الشركة جنبًا إلى جنب مع أصحاب ت

 على خطة الضمان للفترات االنتقالية وما بعد التنفيذ. 
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المعيار الجديد البنود التالية    يتناول.    39م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم    2014يوليو    24نُشر هذا المعيار في  

 :   المتعلقة باألدوات المالية

 التصنيف والقياس  ( أ 

طريقة واحدة لتحديد ما إذا كان األصل المالي يقاس بالتكلفة المطفأة ، بالقيمة    9ارير المالية  ر الدولي للتقستخدم المعياي

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة  

في حال استيفاء اآلتي معاً :  المطفأة 

، ظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ومحتف األصل (1

ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة و التي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ  (2

القائم . فائدة على أصل المبلغ و 

دخل الشامل اآلخر ، ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من  لقيمة العادلة من خالل اليتم قياس األصل المالي با

 :  خالل الربح أو الخسارة عند البيع ، إذا تم استيفاء الشرطين

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية  ألصل محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات من أجل   (1

  وللبيع ، و

الشروط التعاقدية للتدفقات النقدية هي مدفوعات ألصل المبلغ وتعتبر أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم .   (2

المالية التي ال تحقق شروط هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة . إضافة إلى ذلك  األصول  يتم قياس  

خيار تصنيف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   وعند االعتراف األولي ، يمكن للمنشأة استخدام

 . ابق المحاسبيإذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير من عدم التط

بالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة ، يمكن للمنشأة أيًضا إجراء اختيار غير قابل لإللغاء لعرض 

ال المحققة( ، ويتم التغييرات  الشامل اآلخر )بما في ذلك األرباح والخسائر  الدخل  العادلة لألدوات في  القيمة  الحقة في 

   رباح في الربح أو الخسارة.االعتراف بتوزيعات األ

بمبلغ    المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ، يتم االعتراف  لإللتزاماتباإلضافة إلى ذلك ، بالنسبة  

في مخاطر االئتمان لذلك االلتزام في الدخل الشامل  التغيير في القيمة العادلة لاللتزام المالي الذي ينسب إلى التغيرات  

في الدخل الشامل اآلخر من شأنه أن يخلق    تزاماتلإللاآلخر ، ما لم يكن االعتراف بآثار التغيرات في مخاطر االئتمان  

 . اسبي في الربح أو الخسارةأو يزيد من عدم التوافق المح

هبوط القيمة  (ب

الخسائر االئتمانية المتوقعة ، على عكس الخسائر    9عكس نموذج انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  ي

بموجب   المتكبدة  الدولي  االئتمانية  المحاسبة  المالية  39معيار  للتقارير  الدولي  المعيار  نهج  يعد  9. وبموجب  لم  من    ، 

المنشأة دائًما بالمحاسبة عن الخسائر  الضروري وقوع حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان. بدالً من ذلك ، تقوم 

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

 ئتمان منذ االعتراف األولي. لتعكس التغيرات في مخاطر اال
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 محاسبة التحوط  (ت

يدة لمحاسبة التحوط والتي تعمل على مواءمة محاسبة  متطلبات جد  9قدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ي

تحدد المتطلبات نهًجا قائًما على مبادئ أكثر للنموذج العام لمحاسبة التحوط. .  وثيق مع إدارة المخاطرالتحوط بشكل  

يشار إليها ت على جميع محاسبة التحوط باستثناء تحوطات القيمة العادلة للمحفظة لمخاطر أسعار الفائدة )تنطبق التعديال

لهذه ، قد تستمر المنشأة في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة حاليًا .  عادة باسم "تحوطات القيمة العادلة الكلية"(

الدولي   المحاسبة  تم منح هذا    39في معيار  يعالج  ، وقد  الدولية  المحاسبة  إلى حد كبير ألن مجلس معايير  االستثناء 

 ع منفصل.محاسبة التحوط الكلية كمشرو

تاريخ السريان 

م . إال أنه كان من أحد التعديالت على المعيار    2019يناير    1هو    9كان تاريخ سريان المعيار الدولي للتقاريرالمالية  

" األدوات المالية"   9" عقود التأمين " : أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4الدولي للتقارير المالية رقم 

سمح للمنشآت م ، ت  2016سبتمبر    12" عقود التأمين " التي صدرت في    4ع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  م

 للتخفيف من بعض آثار تطبيق المعيار الدولي  4بإصدار عقود التأمين ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

التأمين " الصادر عن مجلس    " عقود  17لي للتقارير المالية الجديد  قبل أن يدخل المعيار الدو  9مالية رقم  لللتقارير ا

 لننفيذ . تقدم التعديالت خيارين بديلين وهما :  معايير المحاسبة الدولي حيز ا

: " األسبق " حتى  9تطبيق اعفاء مؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية   . 1

 ( ، أو    17عيار تاريخ سريان المعيار الدولي الخاص بالتأمين الجديد ) م (أ

)يقترح مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديد   2021يناير    1فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد   ( ب

في    9واإلعفاء المؤقت للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    17تاريخ سريان المعيار الدولي للتقارير المالية  

(. مطلوب إفصاحات إضافية تتعلق باألصول المالية خالل  2022يناير    1إلى    4المعيار الدولي للتقارير المالية  

التي ترتبط أنشطتها في الغالب بالتأمين ولم تطبق المعيار الدولي    كياناتللفترة التأجيل. هذا الخيار متاح فقط  

 سابقًا ؛ أو 9إلعداد التقارير المالية رقم 

مالية محددة ، يتم استبعاد تأثيرات بعض حاالت  ألصول    ، و لكن بالنسبة  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية   . 2

عدم التطابق المحاسبية التي تظهر قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديد من الربح أو الخسارة . خالل الفترة األولية  

إفصاحات اضافية .  إلى  حاجة  هناك

:  2020امت الشركة بإجراء تقييم مفصل ابتداء من فبراير ق

مقارنة القيمة الدفترية اللتزامات الشركة الناشئة عن العقود في نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  تمت   . 1

)بما في ذلك مكونات الودائع أو المشتقات المضمنة غير المجمعة من عقود التأمين( بالمبلغ اإلجمالي المسجل    4رقم  

 لجميع التزاماتها ؛ و 

ة الدفترية اللتزامات الشركة المتعلقة بالتأمين مع إجمالي القيمة الدفترية لجميع التزاماتها.  جمالي القيمتمت مقارنة إ  . 2

بناًء على هذه التقييمات ، قررت الشركة أنها مؤهلة لإلعفاء المؤقت. وبالتالي ، قررت الشركة تأجيل تطبيق المعيار 

ن الجديد. يتم تضمين اإلفصاحات المتعلقة بالموجودات عقود التأميحتى تاريخ نفاذ معيار    9الدولي للتقارير المالية  

المالية المطلوبة خالل فترة التأجيل في البيانات المالية للشركة. 
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 األثرتقييم  

مليون لاير    806، بلغ إجمالي الموجودات المالية واألصول المتعلقة بالتأمين لدى الشركة    2020ديسمبر    31كما في  

مليون لاير سعودي(. تتكون  377مليون لاير سعودي و   913:  2019مليون لاير سعودي على التوالي ) 351سعودي و 

مليون لاير سعودي(.   36:  2019مليون لاير سعودي )  121تثمارات متاحة للبيع بمبلغ  خرى من اسالمالية األالموجودات  

تتوقع الشركة استخدام تصنيف الدخل الشامل اآلخر لهذه الموجودات المالية بناًء على نموذج أعمال الشركة لسندات الدين  

لتحديد ما إذا كانت    مفصلة بعد بإجراء تقييم  تقم الشرك  ع ذلك ، لم وم  والطبيعة اإلستراتيجية الستثمارات حقوق الملكية.

األصول المالية األخرى باستثناء    .9كما هو مطلوب في المعيار الدولي للتقارير المالية    SPPIأوراق الدين تستوفي اختبار  

ليون  م  25:  2019)    2020بر  ديسم  31مليون لاير سعودي كما في    81االستثمارات المتاحة للبيع لها قيمة عادلة تبلغ  

التعرض لمخاطر االئتمان وتركيز مخاطر االئتمان وجودة   العام. إن  العادلة خالل  القيمة  لاير سعودي( دون تغيير في 

 . 22االئتمان لهذه الموجودات المالية مذكورة في اإليضاح 

ه يستند إلى تقييم ا ورد أعال. م2019و    2020ديسمبر    31ألصول المالية للشركة لديها مخاطر ائتمانية منخفضة كما في  ا

على المعلومات المتاحة حاليًا وقد  المبدئي. يعتمد هذا التقييم 9عالي المستوى لتأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رها ي يتم توفيالتحليالت أو المعلومات اإلضافية المعقولة والداعمة التويخضع للتغييرات الناشئة عن مزيد من التفاصيل  

في المستقبل. بشكل عام ، تتوقع الشركة بعض التأثير لتطبيق متطلبات انخفاض القيمة للمعيار الدولي للتقارير   للشركة

: ومع ذلك ، ال يتوقع أن يكون تأثير ذلك كبيًرا. في الوقت الحالي ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق 9المالية  

 .قم بعد بمراجعة تفصيليةلشركة لم تد حيث أن اهذا المعيار الجدي

المالية  المتبعة السياسات المحاسبية  ب   فيما يلي بيانا   مالم يذكر   وثابت  تم تطبيقها بشكل مستمر  في إعداد هذه القوائم 

  :خالف ذلك 

 و ما في حكمهاالنقدية 

لتي يقل تاريخ استحقاقها عن ثالثة أشهر اوودائع المرابحة  ،  الحسابات الجارية لدى البنوكمن    وما في حكمهاتتكون النقدية  

 من تاريخ اقتنائها. 

 ودائع المرابحة

المالي قائمة المركز  التي يزيد تاريخ اسـتحقاقها عن ثالثة أشـهر ، يتم االعتراف بها مبدئيًا فييتم إدراج ودائع المرابحة ،  

ا أي انخفاض في القيمة ،   الفائدة الفعلي  معدل ةبالقيمة العادلة ويتم قياـسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باـستخدام طريق في ، ناقصـً

 وما في حكمه.حين أن الودائع التي ال تتجاوز فترات استحقاقها ثالثة أشهر يتم تسجيلها ضمن النقد 

 ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة، صافي

ا ألي   يتم إثبات األقسـاط المسـتحقة القبض بإجمالي األقسـاط المكتتبة المسـتحقة ا مخصـصـً القبض من عقود التأمين ، ناقصـً

ــكوك في تحصــيلها ( مبالغ غير قابلة للتحصــيل ــاط التأمين وأرصــدة إعادة  ) مخصــص الديون المش . يتم االعتراف بأقس

اجعة التأمين المدينة عند اســتحقاقها ويتم قياســها عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة للمقابل المســتلم أو المســتحق. تتم مر

ـمة اـلدفترـية ـقد ال في القيـمة وعـندـما تشـــــير األـحداث أو الظروف إلى أن القي ومراجـعة الهبوطالقيـمة اـلدفترـية لـلذمم الـمديـنة  

ــتبعاد أرصـــدة المدينين عندما ال تعود  قائمةفي  في القيمة   الهبوطيمكن اســـتردادها ، يتم تســـجيل خســـارة   الدخل. يتم اسـ

نين مديكة تـسيطر على الحقوق التعاقدية التي تتكون من رـصيد المدينين ، وهو ما يحدث عادة عندما يتم بيع رـصيد الالـشر

، أو يتم تمرير جميع التدفقات النقدية المنـسوبة إلى الرـصيد إلى طرف ثالث مـستقل. تم اإلفـصاح عن أرـصدة الذمم المدينة 

"عقد التأمين". 4لدولي إلعداد التقارير المالية رقم التي تقع ضمن نطاق المعيار ا 7في اإليضاح 
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 وثائق التأمين المؤجلة  تكاليف اكتتاب

العموالت والتكاليف األخرى المرتبطة بشــكل مباشــر وغير مباشــر بشــراء وتجديد عقود التأمين على مدى  رســملةيتم 

  الدخل كتكاليف اقتناء الوثيقة. قائمةها كأقساط مكتسبة. يتم تسجيل اإلطفاء في شروط عقود التأمين التي تتعلق ب

النمط المتوقع الســتهالك المنافع االقتصــادية المســتقبلية المضــمنة  يتم احتســاب التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو  

 .دير المحاسبيفي األصل عن طريق تغيير فترة اإلطفاء ويتم التعامل معها كتغيير في التق

ــر على انخفاض  ــكل متكرر أكثر عند ظهور مؤشــ يتم إجراء مراجعة انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي أو بشــ

 ـقائـمةالقيـمة في   هبوطكون المـبالغ الـقابـلة لالســـــترداد أـقل من القيـمة اـلدفترـية ، يتم االعتراف بخســـــارة القيـمة. عـندـما ت

ا   ــً كـفاـية االلتزام لـكل فترة تقرير    فحص  عـند اجراءالمؤجـلة    ائقاقتـناء الوثـ   تـكاليف  راألـخذ في اإلعتـبااـلدـخل. يتم أيضـــ

 . مالي

  االلتزاماتفحص كفاية 

إجراء اختـبارات كـفاـية االلتزام للـتأـكد من كـفاـية مطلوـبات عقود الـتأمين بـعد  بـ تقوم الشـــــرـكة في ـتاريخ ـكل تقرير ـمالي  

. عند إجراء هذه االختبارات ، تـستخدم اإلدارة أفـضل التقديرات الحالية  خـصم تكاليف اقتناء الوثائق المؤجلة ذات الـصلة

ــتقبلية و ــروفات اإلدارية. يتم تحميل أي عجز في القيم الدفترية  للتدفقات النقدية التعاقدية المسـ معالجة المطالبات والمصـ

ــائر الناتجة عن اختبارات كفاية ا ــص للخسـ ــرة على قائمة الدخل من خالل تكوين مخصـ اللتزام وفقًا لذلك. عندما مباشـ

ام هذه االفتراضــات )بدون يتطلب اختبار كفاية االلتزام تبني أفضــل افتراضــات جديدة ألفضــل التقديرات ، يتم اســتخد

 هوامش لالنحراف العكسي( للقياس الالحق لهذه المطلوبات.

 استثمارات متاحة للبيع 

من   تقة إما مصنفة في هذه الفئة أو غير مصنفة في أي فئةاألصول المالية المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مش

الفئات األخرى. يتم االعتراف بهذه االستثمارات مبدئيًا بالتكلفة ويتم قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. التغيرات التراكمية في  

 .املالدخل الش وقائمةالمركز المالي  قائمةنصر منفصل في القيمة العادلة لالستثمارات تظهر كع

ــتثمارات في بيان الدخل. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح   ــائر المحققة من بيع هذه االس ــب أو الخس ــجيل المكاس يتم تس

 وإيرادات العموالت وأرباح / خسائر العمالت األجنبية من االستثمارات المتاحة للبيع في بيان الدخل. 

ت م تعديل أي انخفاض هاميت امل  قائمةثمارات ويتم تـسجيله في  أو طويل األمد في قيمة االـس  هبوط كمخصـصالدخل الـش

 في القيمة.

أو القيم العادلة المقدرة. يتم تقدير    للتداولاألســعار المدرجة لألوراق المالية القابلة    مبنية علىالقيم العادلة لالســتثمارات  

باســـــتـخدام العمولة لبنود ذات شـــــروط  القيـمة الـعادلة للبنود التي تحـمل عمولة بـناًء على الـتدفـقات النـقدية المخصـــــومة

ــهولة ، يتم إدراج هذه   ال يمكنوخصــائص مخاطر مماثلة. عندما  ــتثماراتتحديد القيمة العادلة بس ا    االس ــً بالتكلفة ناقص

 القيمة ، إن وجد. بوطهمخصص 

 وعدم إمكانية تحصيلها المالية  األصول قيمة هبوط 

أصل مالي أي  على انخفاض قيمة  اً موضوعي  دليالً   أي كتقييم ما إذا كان هناتاريخ تقرير مالي ، بكل قوم الشركة ، في  ت

المالية قد انخفضت فقط في حال كان هناك األصول  أو مجموعة   المالي، يعتبر األصل   الماليةاألصول  أو مجموعة من 

تراف األولي باألصل )حدث دليالً موضوعياً على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االع

ل المالي أومجموعة صـ لأل  المقدرة( وأن حدث الخسـاره هذا له تأثير على التدفقات النقدية المسـتقلبلية تم تكبده  الخسـارة  

 المالية التي يمكن تقديرها بصورة يعتد بها .األصول 
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ه () تتمها وعدم إمكانية تحصيلالمالية  األصولقيمة  هبوط

:ما يليهناك أدلة يمكن االستدالل بها على امكانية وجود انخفاض في القيمة  ، منها 

،  للُمصدر أو المدين كبيرهالصعوبات المالية  -

 ،  التخلف عن السداد أو التأخر في السدادمثل : اإلخالل بالعقد  -

 ،  مالية أخرىلة هيكأصبح من المحتمل أن يدخل الُمصدر أو المدين في حالة إفالس أو إعادة  -

 أو المالية بسبب الصعوبات المالية.لألصول  عدم وجود سوق نشط  -

شير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس في التدفق النقدي المستقبلي المقدر من مجموعة من  ت -

نخفاض مع األصول  االيد األصول المالية منذ االعتراف األولي بهذه األصول ، على الرغم من أنه ال يمكن تحد

  :   المالية الفردية في الشركة ، بما في ذلك

 التغيرات السلبية في حالة السداد من قبل الُمصدرين أو المدينين في الشركة.  •

 األصولالظروف االقتصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر المرتبطة بحاالت التعثر في  •

المالي ، يتم تحديد االنخفاض على النحو   األصل قيمة في هبوطارة إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود خس

 : التالي

االنخفاض طويل  أو  الجوهريالمدرجة بالقيمة العادلة ، فإن االنخفاض في القيمة هو االنخفاض  لألصولبالنسبة  -

 .في القيمة العادلة لألصل المالي األمد

هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية  االنخفاض في القيمة المدرجة بالتكلفة المطفأة ، فإن   لألصولبالنسبة  -

 ومة طبقاً لمعدل العمولة األصلي الفعَال . للتدفقات النقدية المخص

تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك دليل   تاريخ بتقييمها في كلالمالية المتاحة للبيع ، تقوم الشركة  لألصولبالنسبة 

 ستثمار أو مجموعة االستثمارات قد انخفضت قيمتها.موضوعي على أن اال

ي حالة أدوات الدين المصـنفة كمتاحة للبيع ، تقوم الشـركة بشـكل فردي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضـوعي على  ف

انخفاض القيمة. قد يشـتمل الدليل الموضـوعي على مؤشـرات أن المقترض يواجه صـعوبة مالية كبيرة ، أو تقصـير أو  

واحتـمال دخوله في حالة إفالس أو إعادة هيكـلة مالـية  العموالت الـخاصـــــة أو مدفوعات رأس الـمال ،  توريدر في تأخي

التدفقات النقدية   القدرة على توفيرأخرى ، وحيث تشــير البيانات التي يمكن مالحظتها إلى وجود انخفاض ملموس في  

طة بالتخلف عن الســـداد. ومع ذلك ، فإن المبلغ المســـجلالمســـتقبلية ، مثل التغيرات في الظروف االقتصـــادية المرتب

في القيمة هو الخسارة التراكمية التي يتم قياسها على أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ،   لإلنخفاض

ا أي خـسارة انخفاض في ذلك االـستثمار معترف بها ـسابقًا في   ت القيمة  مل. إذا زادالدخل الـشا وقائمةالدخل   قائمةناقصـً

ــارة العادلة ألداة الدين في فترة ال ــوعي بحدث ائتماني وقع بعد االعتراف بخسـ ــكل موضـ حقة ويمكن ربط الزيادة بشـ

ــارة االنخفاض في القيمة من خالل  وقائمةالدخل   قائمةانخفاض القيمة في   ــامل ، يتم عكس خس الدخل   قائمةالدخل الش

 الدخل الشامل.  وقائمة

د   ا هو "هـاإن تحـدـي ب  ـم د" يتطـل ل األـم ة ، ويعتبر    12تعتبر فترة  .  النظر و الحكمم" أو "طوـي شـــــهًرا أو أكثر طويـل

٪ من التكلفة األـصلية هاًما وفقًا لـسياـسة الـشركة. عند إـصدار هذا الحكم ، تقوم الـشركة ، من بين 30االنخفاض بنـسبة  

 ل من تكلفته.العادلة لالستثمار أق الذي تكون فيه القيمة الفترةعوامل أخرى ، بتقييم المدة أو 
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 (ه ) تتمها وعدم إمكانية تحصيلالمالية  األصولقيمة  هبوط   

ــتثمار في ع ــت قيمته ،    أدواتند إجراء تقييم لمعرفة ما إذا كان االسـ ــركة  فإنالدين قد انخفضـ تأخذ في اإلعتبار   الشـ

ــوق للجدارة االئتماني ــندات وتقييم وكعوامل مثل تقييم السـ ــح في عوائد السـ ــنيف للجدارة  ة كما هو موضـ االت التصـ

جديدة. واحتمال إعادة هيكلة الديون    دين أدوات  االئتمانية وقدرة الدولة على الوـصول إلى أـسواق رأس المال إلـصدار

ائر من خالل إعفاء ا ارة لديون الطوعي أو اإللزامي. إن المبلغ المسـ ، مما يؤدي إلى تكبد أصـحاب الخـس جل هو الخـس

ا أي خســارة انخفاض في التراكمية التي تم قياســها ع لى أنها الفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة العادلة الحالية ، ناقصــً

الدخل الشامل. قائمةالدخل  قائمةقيمة هذا االستثمار المعترف بها سابقًا في 

 يةاإللتزامات المال

 االعتراف األولي

المالية للشــركة عندما تصــبح الشــركة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.   القوائمالمالية في  امات  اإللتزبيتم االعتراف 

اال ة.  لتزاـماتيتم االعتراف ـب ادـل ة الـع القيـم ا ـب دئيـً ة مـب الـي اليف    والـم امالتيتم تضـــــمين تـك ك المـع اس األولي   تـل في القـي

 لاللتزامات المالية للشركة.

 التصنيف والقياس الالحق 

قياس جميع  لذا يتممالية مصــنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة ،  التزاماتشــركة ليس لديها ألن النظًرا 

، مع االعتراف بمصـروف الفوائد على    الفعليالفائدة  معدل المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باسـتخدام طريقة االلتزامات

أساس العائد الفعلي.

  الماليةواألصول ات األدوب إلغاء االعتراف

وهو يتم إلغاء االعتراف بأداة مالية عندما لم تعد الشـــركة تتحكم في الحقوق التعاقدية التي تتألف منها األداة المالية ، 

اـلث  ة إلى طرف ـث الـي األداة الـم ة ـب ة المتعلـق دـي ات النـق دفـق ا يتم بيع األداة ، أو يتم تمرير جميع الـت دـم ادة عـن ا يـحدث ـع ـم

 .مستقل

 ّصة المقا

المالية ويتم تـسجيل صـافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عندما   لتزاماتالمالية و اال  صـولاأل  إجراء مقاصـةيتم 

 صوليكون هناك حق نافذ نظاماً لمقاصة المبالغ المسجلة ويكون هناك نية للمقاصة على أساس الصافي أو لتحقيق األ

ما لم أو الدخل الشامل اآلخر وفات في قائمة الدخل  اـصة االيرادات والمـصرفي آن واحد . ال تتم مق لتزاماتوـسداد اال

ً يكن ذلك مطلوباً أو مســموحاً به  كما هو موضــح تحديداً في الســياســات المحاســبية محاســبي ،معيار أو تفســير  ل وفقا

 للشركة . 

 القيم العادلة

الرجوع إلى أســـعار ط في األســـواق المالية المنظمة بالمالية التي يتم تداولها بنشـــا  صـــوليتم تحديد القيمة العادلة لأل

المالية. في حالة عدم توفر  القوائمفي تاريخ إعداد  ،   لتزاماتســعار العرض لالالســوقية المدرجة لألصــول وأ  الطلب

 ين.أو الموزع السماسرة والوسطاءأسعار السوق المدرجة ، يتم الرجوع إلى عروض أسعار 

التقييم. تتـضمن هذه  أـساليب، يتم تحديد القيمة العادلة باـستخدام   ةـسوق نـشطلها  ال يوجد   يالتالمالية    ـصولبالنـسبة لأل

اليب تخدام المعامالت الحديثة  األـس وقية الحالية ألداة أخرى  على أـسس تجارية  اـس ارة إلى القيمة الـس تكون لها ، واإلـش

ــابهه إلى   ــومة أو مشـ ــبة لتقنيات التدفقات لنا للتدفقاتحد كبير   نفس التدفقات النقدية المخصـ ــومة. بالنسـ قدية المخصـ

 وعلى معدلاإلدارة    االتقديرات التي تقوم بهأفضل    علىالتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة   تعتمدالنقدية المخـصومة ،  

 الخصم المستخدم بالسوق لألصول المماثلة.
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 مصروفات مدفوعة مقدما  

ــجيل    المصــروفات المدفوعة مقدماً جميعثل  مت المصــروفات التي لم يتم تكبدها بعد ولكن تم دفعها نقًدا بالفعل. يتم تس

ويتم قياـسها بمبلغ النقد المدفوع. بعد ذلك ، يتم تحميلها على   في قائمة المركز المالي أصـولمبدئيًا ك  تلك المصـروفات

 مع مرور الوقت.صالحيتها  أو انتهاء الدخل حيث يتم استهالكها   قائمة

 والمعدات الممتلكات

ً   بالتكلفةالممتلكات والمعدات  كافة  تظهر   يتم تضمين    .إنخفاض في القيمة  خسائر  و أي  اإلستهالك المتراكم  مجمع  ناقصا

 سيتم تسجيل،  ما يقتضيه المعيارحسب ،  منفصل    في القيمة الدفترية لألصل أو االعتراف بها كأصلالتكاليف الالحقة  

فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الشركة المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة   الالحقة كأصل  التكاليف

األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل عند  مصاريف اإلصالح والصيانة    بشكل موثوق.ته  ويمكن قياس تكلف  بهذا األصل  

والمعدات  .تكبدها الممتلكات  تكلفة  استهالك  الثابت    يتم  القسط  بطريقة  األعمار    لتوزيعاألخرى  مدى  على  التكلفة 

 اإلنتاجية المقدرة ، على النحو التالي: 

السنوات

 5تحسينات المباني المستأجرة

 4لياآلحاسب الاجهزة 

10لياآلحاسب البرامج 

10  والتجهيزاتثاث  األ

5-4 مكتبيةالمعدات ال

4 سياراتال

تعديلها إذا كان ذلك  مالي وتقرير    تاريخكل  استهالكها وأعمارها اإلنتاجية في  المتبقية لألصول وتتم مراجعة القيم  

عندما يشير الحدث  ، وذلك قيمتها  في انخفاض ما اذا كان هناكللتأكد   صولمناسبًا. يتم مراجعة القيم الدفترية لهذه األ

. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وحيث  سترداد  ر قابلة لالقد تكون غيأو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية  

تخفيض األصول إلى قيمتها القابلة اثبات الهبوط و  القيمة القابلة لالسترداد المقدرة ، يتم  أكبر من  القيم الدفترية    تكون

 لالسترداد. 

عمليات   من  والخسائر  المكاسب  تحديد  المعداتيتم  و  الممتلكات  من  القيمة   التخلص  داتعائبمقارنة    التخلص  مع 

 الدخل.   قائمة " في رىخاال اإليراداتالدفترية ويتم إدراجها في " 

 الوديعة النظامية 

% من رأس مال الشركة المدفوع ، وهو يتمثل بشكل رئيسي كـ وديعة مرابحة يتم 15تمثل الوديعة النظامية ما نسبته  

.   البنك المركزي السعودي ايداعها في بنك محلي معتمد من 

 األخرى لتزاماتالمستحقة واال المطلوبات

والخدمات، سواء تم   للسلعاألخرى للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل    لتزاماتالمستحقة واال  المطلوباتيتم إثبات  

 ال.  ممن قبل المورد أ اصدار فاتورة بها

 ات مخصص

ناشئ عن حدث سابق ، وتكون تكاليف   (ضمني  يتم إثبات المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )قانوني أو  

 . قياسها بشكل موثوقاللتزام محتملة ويمكن تسوية ا
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 مكافأة نهاية الخدمة 

يتم احتساب    بناًء على قوانين العمل السعودية السائدة.  لمكافأة نهاية الخدمة لموظفيهامحددة    مزاياتدير الشركة خطة  

فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها الموظفون حتى نهاية فترة    المستقبلية المتوقعة  للمدفوعاتت بالقيمة الحالية  المستحقا

المتوقعة . يتم األخذ في االعتبار األجور المتوقعة مستقبالً ومستويات    وحدة اإلئتمانالتقرير المالي باستخدام طريقة  

المتوقعة باستخدام المستقبلية    المدفوعاتت وفترات الخدمة . يتم خصم  الرواتب ومالدى الموظفين المغادرين من خبرا

ذات الشروط والعمالت التي تتطابق ، قدر  التقرير المالي لسندات الشركات العالية الجودة    فترةعوائد السوق في نهاية  

 . اإلمكان ، مع التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة

المكاسب / الخسائر االكتوارية( نتيجة بإعادة القياس )  ايا عند استحقاقها. يتم االعتراف يتم الوفاء بالتزام مدفوعات المز

 .   الدخل الشامل قائمةتعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية في 

 األجلمزايا الموظفين قصيرة 

  ، السفر  اإلجازات وتذاكر  ذلك رواتب  في  بما   ، األجل  الموظفين قصيرة  في    إلتزاماتهي  مزايا  متداولة مدرجة 

 . المصروفات المستحقة ، مقاسة بالمبلغ غير المخصوم الذي تتوقع المنشأة دفعه نتيجة االستحقاق غير المستخدم

   التقاعد مستحقات

التقاعد لموظفيها السعوديين إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. ويمثل هذا خطة مساهمة   اشتراكاتتدفع الشركة  

 . المبالغ المدفوعة كمصروفات عند تكبدها تسجيليتم محددة مملوكة للدولة. 

 ائبالزكاة والضر

لسعوديين. يتم تحميل مخصص المساهمين ا عن أموال  وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ، تخضع الشركة للزكاة  

اعداد االقرار الزكوي ت ، عند االنتهاء من وجد ، إنحتساب المبالغ اإلضافية المستحقةالزكاة على قائمة الدخل. يتم ا

. يتم احتساب الزكاة على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية و / أو صافي الدخل باستخدام  النهائي و تقديمه  

المحدد بموجب لوائح الهيئة. يتم احتساب ضريبة الدخل على حصة المساهمين األجانب من صافي الدخل  األساس  

 للسنة. 

  ) تاريخ التداول ( المبادلةالمحاسبة باستخدام تاريخ 

)أي التاريخ    المبادلةالمنتظمة لألصول المالية في تاريخ    و البيعاالعتراف بجميع عمليات الشراء    إلغاءيتم االعتراف /  

عمليات شراء أو    الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع األصول(. إن عمليات الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي

بيع األصول المالية التي تتطلب تسوية األصول ضمن اإلطار الزمني المحدد بشكل عام بموجب اللوائح أو األعراف  

 . في السوق

 التأمينعقود  

لك العقود التي تقبل فيها شركة التأمين تهي  بانها  عقود التأمين    وتعرفعقود تأمين تنقل مخاطر التأمين.  تصدر الشركة

قة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان حدث مستقبلي محدد غير  تأمين كبيرة من حامل الوثيقة من خالل المواف  مخاطر

وبصفة عامة تحدد الشركة ما إذا كان عليها مخاطر تأمينية جوهرية عن طريق   مؤكد يؤثر سلبًا على حامل الوثيقة.

ر جوهرية  تحقق الحدث المؤمن عليه ، حيث تعتبر المخاطالمدفوعة مع المنافع المستحقة في حال عدم  المزايامقارنة 

المؤمن   الحدثحال عدم تحقق    في الدفع  المستحقة    المزاياعن    ٪ 10  بنسبةالمدفوعة تزيد على األقل    المزاياعندما تكون  

 عليه . 



شركة مالذ للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سعودية( )
 )تتمه(  القوائم المالية عنيضاحات إ
2020 ديسمبر 31في  للسنة المنتهية 

28 

) تتمه (  المهمةالسياسات المحاسبية  -3

الفائض المتراكم  

ال التنفيذية ، يتعين على  للوائح  السنوي  10شركة توزيع  وفقًا  الفائض  التأمين على حملة  الناتج  ٪ من صافي  من عمليات 

و في حال نشأ عجز ) خسارة ( عن عمليات التأمين  ٪ المتبقية من الفائض إلى عمليات المساهمين. 90الوثائق ويتم تحويل 

نوية وتحويلها في حساب الفائض من فائض ناتج العمليات الس  ٪10تخصيص  يتم    فتحول بالكامل إلى عمليات المساهمين .

 ظهر كالتزام في قائمة المركز المالي . كم الذي يالمترا

 تحقق اإليرادات 

 االعتراف بإيرادات األقساط والعموالت 

الدخل بناًء على طريقة القسط الثابت على مدى فترة تغطية بوليصة التأمين باستثناء    قائمةاألقساط والعموالت في    يتم تسجيل

 (  البحريالنقل دسية والهنالتأمين على المنشآت طويلة األجل ) لتأمينوثائق ا

: تغطية بوليصة التأمين باستثناء فترة علىحيث يتم توزيع القسط تم احتساب األقساط غير المكتسبة بطريقة القسط الثابت ي

 .غير مكتسبيعتبر قسط الثالثة أشهر األخيرة في تاريخ التقرير  التأمين على النقل البحري :  -

ً   إحتسابهناك  وفقا إلرشادات البنك المركزي السعودي  التأمين على المنشآت الهندسية :    - األعمال الهندسية لفئة    محدد مسبقا

في السنة األولى    أقلأقساط  يتم إكتساب  ،  اإلحتسابوفقا لهذا  ولمواجهة المخاطر التي تتجاوز سنة واحدة.    و االنشاءات  

وثيقة.النهاية فترة  معجي تدري بشكل التي تزيدو

ر في مخصص  التغي  يظهربفترة التغطية غير المنتهية.    المتعلقو  المكتتبةمثل األقساط غير المكتسبة الجزء من األقساط  ت 

فترة المخاطر.  على مدىالدخل بنفس الترتيب الذي يتم فيه االعتراف باإليراد  قائمة فياألقساط غير المكتسبة 

نود و بحسب ب الوارد من األقساط المعاد تأمينها والمسندة لشركات التأمين    بالعموالت غير المكتسبةاف  يتم تأجيل االعتر

 شروط االتفاقيات و العقود الخاصة بإعادة التأمين ، و يتم تسجيل اإلطفاء في قائمة الدخل .  

 دخل االستثمار 

الفائدة الفعلي.  معدلس ودائع المرابحة على أسا ضمنحتسب إيرادات االستثمار المصنفة ت

 توزيعات االرباح 

يثبت   ماحقوق الملكية المصنفة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع عنديتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح من أدوات 

 الحق في استالمها.  للشركة

المطالبات

تسجل  تسوية الخسائر ذات الصلة ،المطالبات من مبالغ مستحقة الدفع ألصحاب العقود واألطراف الثالثة ومصروفات  هي

 وغيرها من المبالغ المستردة.  طرح الخصومات على الدفع الفوريبالصافي بعد كمصروف في قائمة الدخل  المطالبات

يتألف إجمالي المطالبات المستحقة من إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير 

اء تم اإلبالغ عنها أم ال. يتم تكوين مخصصات للمطالبات المبلغ تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة ، سو ى اضافة إل

 الفردية.  تعنها والتي لم يتم دفعها حتى تاريخ التقرير المالي على أساس تقديرات الحاال
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المطالبات ) تتمه (

تسوية المطالبات المتكبدة لعلى حكم اإلدارة والخبرة السابقة للشركة  مبنيبمخصص  ، يتم االحتفاظ  اإلضافة إلى ذلكب

 عن   النهائية تزيد قيمة المطالبة الفعليةتاريخ إعداد التقارير المالية. قد  كما في"( IBNRولكن لم يتم اإلبالغ عنها )" 

ضمن مخصصات  تاريخ التقرير   ق بين المخصصات في. يتم إدراج أي فرها تقل عنقد أو  المقدرة في المخصص

 الدخل لتلك السنة.  قائمةفي  السنة التالية 

 .في بند منفصل منها تعرض المطالبات القائمة و المعلقة في قائمة الدخل باإلجمالي و يتم عرض حصة إعادة التأمين 

قع أن يتم دفع جميع المطالبات من المتو  ألنهوعة  للمطالبات غير المدف  عالوة على ذلك ، ال تقوم الشركة بخصم التزاماتها

 عام واحد من تاريخ إعداد التقارير المالية. خالل 

 الطرف الثالث  واستردادالحطام 

لتسوية مطالبة )على سبيل المثال ،    قيمتها  واالستفادة منتسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع األصول )التالفة عادةً(  

ًضا الحق في متابعة أطراف ثالثة لدفع بعض أو جميع التكاليف )على سبيل المثال ،  للشركة أي  (. قد يكونبيع الحطام  

التزامات في قياس    كمصروف(. يتم تضمين تقديرات المبالغ المستردة  لثالث  استرداد مبالغ تعويضات تأمين ضد الطرف ا

 األصل.  التخلص منل من المطالبات القائمة. المخصص هو المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقو

حيث يمثل قياس التزام المطالبات المستحقة.  لبمثابة مخصص    من تأمين الطرف الثالث  كما تعتبر تعويضات االسترداد

 الذي يمكن استرداده من الطرف الثالث.  للمبلغتقدير  المخصص

 المسندة عقود إعادة التأمين 

تعويض  ابموجبهدورة عملها التشغيلية، حيث يتم  عيدي التأمين خالل  عقود إعادة التأمين هي عقود أبرمتها الشركة مع م

لمحفظة   تنوعأكبر  . توفر ترتيبات إعادة التأمين  الصادرة عنهاعقود التأمين  فيما يخص  الشركة عن خسائر عقود التأمين  

. إضافية للنمو  قدرة وفير  توالمحتملة الناشئة عن المخاطر الكبيرة،    معدل الخسائر، وتسمح لإلدارة بالتحكم في  األعمال

وعقد إعادة التأمين   ،الخسارة  وإيقافاالختيارية،  عقود إعادة التأمين  ، وتفاقيات بنسب ثابتةااليتم توزيع إعادة التأمين بين  

 . الخسارة المقبولة للفائض من

،  التي تم التنازل عنها  لألقساطالتي يحق للشركة الحصول عليها بموجب عقود إعادة التأمين  بالتعويضاتيتم االعتراف 

من األرصدة المستحقة من معيدي التأمين   األصولعمليات التأمين. تتكون هذه    أصول  ضمنإعادة تأمين    أصولك  وتسجل

وحصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة التي   ،عموالت األرباح  :مثل  ،والمدينين اآلخرين  ،عند تسوية المطالبات

ة لالسترداد  بالمبالغ القابل  االعترافيتم    ا المتوقعة الناشئة بموجب عقد التأمين المعاد تأمينه.مزايوال  ،تعتمد على المطالبات

ووفقًا لشروط كل عقد إعادة تأمين. يتم إلغاء    ،بشكل متسق مع المبالغ المرتبطة بعقود التأمين األساسيةمن معيدي التأمين  

م نقل العقد أو عندما يت  ، أو تنتهي صالحيتها  ،ديةتنقضي الحقوق التعاق  إعادة التأمين عندما  التزاماتأو    أصولاالعتراف ب

 إلى طرف آخر. من طرف 

إعادة التأمين قد انخفضت   أصول تاريخ تقرير مالي، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن  كل  في  

غ القابل لالسترداد. عندما تزيد القيمة الدفترية . عند وجود مؤشر النخفاض القيمة، تقوم الشركة بعمل تقدير للمبلاقيمته

تأمين عن قيمته القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد.  ألصل إعادة ال

 راجع السياسات المحاسبية النخفاض قيمة األصول المالية. خل. الد قائمةيتم إثبات انخفاض القيمة في 

التأمين    إن  إعادة  التزاماتها  المسندةترتيبات  من  الشركة  تعفي  الوثائق.    ال  حملة  التأمين تجاه  بأقساط  االعتراف  يتم 

تأمين تعتبر أعمااًل  والمطالبات على إعادة التأمين المفترضة كإيرادات ومصروفات بنفس الطريقة كما لو كانت إعادة ال

.تج ألعمال إعادة التأمينمباشرة ، مع األخذ في االعتبار تصنيف المن
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 بالمصروفات االعتراف 

أ انخفاض في المنافع االقتصـادية المـستقبلية المتعلقة  قائمةيتم االعتراف بالمصـروفات في   أصـل أو بالدخل عندما ينـش

ــكل موثوق. يتم إثبات المصــروفات في   ــه بش ــر  ةقائمزيادة في التزام يمكن قياس ــاس االرتباط المباش الدخل على أس

لمنهجية مليات التخصــــيص اع  وبناء على؛  الدخل  بااليرادات المكتســــبة المحدده في قائمةالتكاليف المتكبدة   ومقابلة

خالل الفترة المحاسـبية. يتم عرض المصـروفات  منها  عندما يتوقع أن تنشـأ منافع اقتصـادية  . للمصـروفات   والمعقولة

 وارتباطها بالنشاط . طبيعة المصروفات بحسبالدخل  قائمةفي 

مالية الغير  صولاألقيمة  هبوط

بل يتم إجراء إختبار سنوي للتأكد من وجود انخفاض في    ، التي ليس لها عمر إنتاجي محدد  صولال يتم استهالك األ
ما تشير االحداث أو  ندع  للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك  الخاضعة لالستهالك  صول. يتم مراجعة األقيمتها
 . استرداد قيمتها الدفتريةمكانية إ عدم في الظروف إلى  اتالتغير

في القيمة بقدر زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد والتي تمثل القيمة   الهبوطيتم إثبات خسارة  
تكاليف البيع   يتم   ،  تقييم االنخفاض في القيمةوألغراض  .  أعلى   أيهما   قيد االستخدامالقيمة    وأالعادلة لألصل ناقصاً 

دية لها يمكن تحديده بشكل منفصل ) وحدات منتجة للنقد ( .في أقل مستوى تدفقات نق صولتجميع األ

توزيع األرباح 

ها  يتم االعتراف باألرباح الموزعة على مساهمين الشركة كالتزام في قائمة الشركة المالية في الفترة التي يوافق في
 مساهمون الشركة على توزيعات األرباح. 

األجنبية  العمالت

الصرف السائد في تاريخ المعاملة. يتم    وفقا لسعربالعمالت األجنبية باللاير السعودي  التي تتم  يتم تسجيل المعامالت  

السعودي    لتزاماتواال  صولتحويل األ إلى اللاير  المقومة بعمالت أجنبية  السائد في    صرفال  باستخدام سعرالنقدية 

الدخل. يتم ترجمة البنود غير النقدية التي يتم قياسها   قائمة  في  فروقاتيتم االعتراف بأي  المركز المالي.    قائمةتاريخ  

  الحقًا. قياسهاوال يتم إعادة ،  رف كما في تاريخ المعاملة األوليبعملة أجنبية باستخدام سعر الص بتكلفتها التاريخية

 القطاعية التقارير

يعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات ) قطاع أعمال (، والذي يكون عرضه ألرباح 

وذلك    أعمال وخسائر تختلف عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات  

: قارير بشأنها وقطاع تشغيل واحد كما يليلتيتم رفع ا تشغيل قطاعات ثمانيةحسب منتجاتها وخدماتها، ولديها 

 .يوفر التأمين الطبي تغطية الرعاية الصحية لحاملي الوثائق، الطبي •

 تغطية ضد الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ، باستثناء تأمين النقل.يوفر ، المركبات •

 مدرج تحت هذا النوع من التأمين. ية ضد الحريق وأي تأمين آخر طغالتامين ضد الحريق و السطو ، يوفر ت •

 . تغطية للبضائع البحرية العابرة والسفن ضد األخطار البحريةيوفر التأمين البحري  ي,البحر •

 ضد الخسائر أو األضرار التي تلحق بأعمال البناء أو إنشاء وتركيب اآلالت. ، وتقوم بتغطية  التأمين الهندسي •

غطاًء للمسؤولية القانونية للمؤمن عليه تجاه األطراف الثالثة الناشئة  المسؤولية العامة يوفر تأمين , المسؤولية العامة •

 عن المباني أو العمليات التجارية أو المشاريع التي يتم التعامل معها

التأمين ضد  الحوادث العامة, التأمين ضد الحوادث العامة تغطية ضد الوفاة العرضية لألفراد والمجموعات بموجب  •

 . ادث الشخصيةالحو

 تغطية لتعويضات العمال. ، يوفر اآلخرالتأمين  •
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السياسات المحاسبية الهامة ) تتمه (  -3

 ) تتمه ( المعلومات القطاعية

. تم صانع قراررئيس العمليات كعن المعلومات القطاعية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى    اإلبالغيتم  

يعتبر مسؤوالً عن توزيع المصادر  و  على أنه الرئيس التنفيذي،يتخذ قرارات إستراتيجية    الذي   رئيس العملياتتحديد  

 .قطاعات التشغيلوتقييم أداء 

 النشاط الوحيد المدرهي الدخل المكتسب من ودائع المرابحة  ن ضمن القطاعات التشغيلية.ال تدرج عمليات المساهمي
.العامة األخرى لهذا القطاع على أساس مناسب  والمصروفاتشرة  يتم تخصيص بعض مصروفات التشغيل المبا .للدخل

، يتم قياسها بشكل مختلف  القطاعاتبعض    تظهر فيأداء القطاعات على أساس الربح أو الخسارة، والتي    عرضيتم  
 المالية.  القوائم عن الربح أو الخسارة في 

حدوث أية معاملة، فأنها تتم وفقاً ألسعار التحويل . وفي حالة توقع  السنةلم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل  

التعامل مع األطراف  التشغيليةقطاعات  البين   بنفس شروط  إيراداتالخارجية  ، وتتم   ومصروفاته  القطاع  . تشتمل 

التحويالت بين    هونتائج المالية للشر  التشغيليةقطاعات  العلى  القوائم  نظًرا ألن    كة.والتي سيتم حذفها على مستوى 

 .شركة تنفذ أنشطتها بالكامل في المملكة العربية السعودية ، يتم تقديم التقارير من خالل قطاعات التشغيل فقطال

وما في حكمهالنقد   -4

 20202019 

بآالف الرياالت السعودية

 عمليات التأمين: 

 48,960 203,447  لدى البنوك  أرصدة

 10 19    الصندوقنقد في 

 50,000 - بحة قصيرة األجل  ودائع مرا

 203,466 98,970 

عمليات المساهمين: 

 71,300 356,604 لدى البنوك  أرصدة

 170,270 560,070مجموع النقدية وما في حكمها

ــات مالية  يت ــس ــتحقاق أصــلي أقل من ثالم االحتفاظ بودائع المرابحة قصــيرة األجل لدى مؤس ــهر. ولها تاريخ اس ثة أش

 .٪1.73تخضع ودائع المرابحة قصيرة األجل لمتوسط معدل عمولة يبلغ 

 المركز المالي. قائمةها أعاله ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها العادلة في تاريخ الدفترية المفصح عنالقيم 

سـتاندرد  ات تصـنيفات ائتمانية جيدة بموجب منهجية تصـنيف لودائع البنكية لدى أطراف مقابلة ذيتم إيداع األرصـدة وا

(.22)إيضاح  زيدأند بور أند مو
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ودائع المرابحة -5

20202019

بآالف الرياالت السعودية

 أ  (   عمليات التأمين:

 360,000 165,284ودائع مرابحة قصيرة األجل 

   عمليات المساهمين:   ب (

 280,000 -  بحة قصيرة األجل ودائع مرا

 640,000 165,284ودائع المرابحة قصيرة األجل إجمالي

دائع المرابحة لها فترة استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ. تخضع هذه الودائع لمتوسط معدل و

سنويًا(. ٪ 3.24: 2019ديسمبر   31) 2020ديسمبر   31٪ سنويًا كما في 1.57عمولة يبلغ 

.  إن القيمة الدفترية المفصح عنها أعاله ال تختلف كثيراً عن القيمة العادلة بتاريخ قائمة المركز المالي

ستاندرد    يتم إيداع األرصدة والودائع البنكية لدى أطراف مقابلة ذات تصنيفات ائتمانية جيدة بموجب منهجية تصنيف

 (.22)إيضاح زيأند مود أند بور

تفظ بها لتاريخ اإلستحقاقاستثمارات مح -6

مليون لاير سعودي مصنفة على    10، استثمرت الشركة في صكوك بقيمة    2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في  

٪. يتم تقديم الصكوك من قبل بنك  4.5سنوات وبسعر فائدة    5االستحقاق. للصكوك استحقاق  لتاريخ  أنها محتفظ بها  

 +. BBBد طويل األجل لـ محلي يتمتع بتصنيف ائتماني جي 

، صافيذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة -7

 تتكون ذمم التأمين المدينة من عمليات التأمين، من المبالغ المستحقة من الجهات التالية :

20202019

بآالف الرياالت السعودية

 205,100 213,593 حاملي وثائق تأمين

 349 2,330  معيدي التأمين 

 4,729 10,229  التأمين شركات 

 7,030 10,600  وكالء ووسطاء 

 236,752 217,208 

 ناقًصا: 

 (33.151) (3)   حاملي وثائق التأمين – ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

(223) (254)  إعادة التأمين   – ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 

 (36,528) (33.374) 

 183,834 200,224 ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة، صافي
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) تتمه ( ، صافيذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين مدينة -7

جدول حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : 

2019 2020

السعوديةبآالف الرياالت 

 الرصيد في بداية السنة   33,374 34,449

) عكس ( / المخصص للسنة    3,154 (1.075)  

 الرصيد في نهاية السنة   36,528  33,374

فيما يلي :تحليالً بأعمار الذمم المدينة ديسمبر،  31كما في 

اإلجمالي

متأخرة السداد  

وغير منخفضة 

ة القيمةمتأخرة السداد و منخفضالقيمة

يوم  90أقل من 

 180 -90من  

يوم 

– 181من 

يوم   360

 360أكثر من 

يوم  

بآالف الرياالت السعودية

2020   :

 26,925  29,388  14,691  142,589 213,593حاملي وثائق تأمين

 338  7  319   1,666 2,330 معيدي التأمين 

 4,270  3,049  1,165  1,745 10,229شركات التأمين 

 2,477  91  25  8,007 10,600وكالء ووسطاء 

236,752 154,007   16,200  32,535  34,010 

2019 :

 22,924  23,497  38,141  120,538  205,100حاملي وثائق تأمين

-295 10  44  349 معيدي التأمين 

 1,848 364-2,517 4,729 شركات التأمين 

 2,458  - -4,572 7,030 وكالء ووسطاء 

217,208  127,671  38,151  24,156  27,230 
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التقنيةحتياطيات  اال -8

المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات (أ

20202019 

بآالف الرياالت السعودية

 219,992 175,410 المطالبات تحت التسويةإجمالي 

 (79,423)(81,057)القيمة المتحققة من الخردة والتعويضات  : يخصم

 140,569 94,353 مطالبات تحت التسوية

 177,894 197,889 ة وغير مبلغ عنها مطالبات متكبد

 17,314 39,637 احتياطيات أقساط تأمين إضافية  

 3,605 3,664 أخرى  تقنية  احتياطيات

335,543 339,382 

)(94,625)معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية حصة  227,122 ) 

) (20,530)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها  476,25 ) 

(115,155) ( 703,147 ) 

 191,679 220,388المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات، صافي

2020مكتسبةال غيرأقساط التأمين  (ب

االجمالي

حصة معيدي 

الصافي التأمين

بآالف الرياالت السعودية

 331,008 (17,538)  348,546 في بداية السنة   أقساط التأمين غير المكتسبة

 702,908 (78,660)  781,568  خالل السنة المكتتبةالتأمين أقساط 

 (719,993) 79,147 (799,140)  خالل السنة المكتسبةالتأمين أقساط 

 313,923 (17,051)  330,974 في نهاية السنة  أقساط التأمين غير المكتسبة

2019

االجمالي

حصة معيدي  

الصافي التأمين

بآالف الرياالت السعودية 

 247,830 (19.190) 267,020في بداية السنة   المكتسبةأقساط التأمين غير 

 747,538 (87.698) 835,236 خالل السنة المكتتبةالتأمين أقساط 

 (664.360) 89,350(753,710) السنةخالل  المكتسبةالتأمين أقساط 

 331,008 (17.538) 348,546في نهاية السنة  أقساط التأمين غير المكتسبة
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غير المكتسبةعمولة إعادة التأمين (جـ

20202019

بآالف الرياالت السعودية 

 4,469 4,801 في بداية السنة  الرصيد 

 18,118 14,252خالل السنة   العمولة المقبوضة

 (17.786) (15,052)خالل السنة   العمولة المكتسبة

 4,801 4,001في نهاية السنة  الرصيد 

التقنية ) تتمه (االحتياطيات   -8

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة   د(

20202019

بآالف الرياالت السعودية 

 21,058 27,331 في بداية السنة  الرصيد 

 77,875 71,716  ل السنة  متكبدة خال

 (71.602)(78,930)  مطفأة خالل السنة  

 27,331 20,117 في نهاية السنة  الرصيد 

متاحة للبيعالات ستثماراال  -9

:( عمليات التأمين أ

 20202019

بآالف الرياالت السعودية

غير مدرجة 

 3,372 53,976صناديق  

عمليات المساهمين: ب(

 مدرجة 

 9,380  9,543   ملكيةأسهم 
غير مدرجة 

 21,512  49,239  صناديق

 1,923  3,800 أسهم ملكية  

 62,582  32,815 

 36,187  116,558 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع  

معلن عنه بتاريخ    أصول  للصناديق االستثمارية غير المدرجة أعاله على أساس آخر صافي قيمةتحدد القيمة العادلة  

التأمين   المساهمين االستثمار في شركة نجم لخدمات  المدرجة في عمليات  1.9بمبلغ  التقرير ، تتضمن األسهم غير 

جود سوق نشط أو وسائل أخرى لقياس والذي يتم إدراجه بالتكلفة بسبب عدم ومليون(    1.9:  2019مليون لاير سعودي )

 .القيمة العادلة بشكل موثوق . يتم مراجعة اإلنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير
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( االستثمارات المتاحة للبيع -9  ) تتمه

 :على النحو التالي إلستثمارات المتاحة للبيعاحركة 

لية أوراق ما

مدرجة

غير اوراق مالية 

اإلجماليمدرجة

بآالف الرياالت السعودية

 عمليات التأمين

 3,372  3,372 - 2020يناير   1الرصيد في 

 50,604  50,604 - خالل السنة  إضافات

 53,976   53,976 -2020ديسمبر  31الرصيد في 

3,3223,322- 2019يناير  1الرصيد في 

5050-عكس اإلنخفاض في القيمة خالل السنة 

3,3723,372- 2019ديسمبر  31الرصيد في 

 عمليات المساهمين

 32,815  23,435  9,380     2020يناير  1الرصيد في 

 114,732  31,877  82,855 إضافات خالل السنة  

 (85,242)  (3,898) (81,344) استبعادات خالل السنة 

 238  238  -خالل السنة  القيمةنخفاض في عكس اال

211,56  1,387  10,175 خالل السنة  إعادة قياس مكاسب  

 (11,523) - (11,523) خلص محققة من الت مكاسب

 62,582  53,039  9,543 2020ديسمبر  31الرصيد في 

 32,300  32,300  -   2019يناير  1الرصيد في 

 8,515    -  8,515 اضافات خالل السنة 

 (10,000)  (10,000) - ل السنة استبعادات خال

 1,135   1,135 -خالل السنة  القيمةنخفاض في عكس اال

 865    -  865 خالل السنة  إعادة قياس مكاسب

 32,815  23,435  9,380   2019ديسمبر  31الرصيد في 

خرىأ أصولمصاريف مدفوعة مقدما  و -10

20202019

بآالف الرياالت السعودية

 َ  9,470  13,596  تسويات مدفوعة مقدما

 2,879  3,250 وأخرىمنافع الموظفين المدفوعة مقدماَ 

 2,851  3,094  مصروفات مؤجلة 

 2,478  2,295  إيجار مدفوع مقدما  

 1,957  1,562  مبالغ مدفوعة مقدماً للموظفين 

 17,327  1,015  عمولة مستحقة القبض

 300  300  ( 23خطابات ضمان ) إيضاح 

 4,486  1,677  أخرى 

 26,789  41,748 
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، صافيمعداتممتلكات و -11

2020

 تحسينات 

مباني ال

مستأجرة ال

جهزة أ

لياآلحاسب ال

برامج 

حاسب ال

لياآل

ثاث األ

مفروشات الو

معدات  ال

سياراتالمكتبيةال

اإلجمالي

2020

عودية بآالف الرياالت الس

 التكلفة

 39,150 84 3,387 3,849 3,681 12,274 15,875 يناير 1

 462-117 85 - 260-ضافاتإ

 39,612 84 3,504 3,934 3,681 12,534 15,875  ديسمبر 31

ـــتـهالك ـمـجـمع   االســـ

 المتراكم

 35,812 84 3,071 3,465 3,330 11,073 14,789يناير 1

 1,699 - 142 165 336 457 599 المحمل للسنة

 37,511 84 3,213 3,630 3,666 11,530 15,388ديسمبر 31

 لقيمةاصافي 

الدفترية 

 2,101 - 291 304 15 1,004 487  مبر سدي 31

2019

تحسينات 

مباني ال

مستأجرةال

جهزةأ

لي اآلحاسب ال

برامج

حاسب ال

لياآل

ثاث  األ

مفروشات الو

معدات ال

سياراتالمكتبية ال

اإلجمالي

2019

بآالف الرياالت السعودية 

التكلفة

 37,765 84 3,250 3,848 3,681 11,150 15,752يناير 1

 1,385 - 137 1 - 1,124 123 ضافاتإ

 39,150 84 3,387 3,849 3,681 12,274 15,875 ديسمبر 31

االســـــتهالك  مجمع  

 المتراكم

 33,931 84 2,924 3,226 2,986 10,588 14,123يناير 1

 1,881 - 147 239 344 485 666 المحمل للسنة

 35,812 84 3,071 3,465 3,330 11,073 14,789ديسمبر 31

القيمة صافي 

الدفترية 

 3,338 - 316 384 351 1,201 1,086   ديسمبر  31
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الوديعة النظامية -12
لنص المادة ) التنفيذية ألنظمة التأمين الصادرة عن  ( من ا58طبقاً  قامت الشركة   ،  البنك المركزي السعوديلالئحة 

75:  2019ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  75٪(، وقدرها  15:  2019ديسمبر    31)من رأس مالها  ٪  15بإيداع  

امية لدى بنك محلي ذات . تحفظ الوديعة النظالبنك المركزي السعوديمليون لاير سعودي( في بنك تم اختياره من قبل 

ائد  . ال يمكن للشركة إستالم عوالبنك المركزي السعوديسمعه جيدة ويمكن السحب منها فقط بعد الحصول على موافقة  

يُستحق الدخل على الودائع النظامية  االستثمار عن هذه الوديعة وهي ظاهرة في قائمة المركز المالي بشكل منفصل.  

 ٪ )سنويًا(. 0.55بمعدل 

أخرى  التزاماتوفات مستحقة و مصر -13

20202019

بآالف الرياالت السعودية 

 20,856 16,970 عموالت مستحقة 

 - 5,243 رسوم تحميل نجم المستحقة  

 2,759 3,378 جازات مستحقة إبدالت 

 987 3,112 للبنك المركزي السعودي  رسوم فحص وتفتيش مستحقة  

 630 2,322 أتعاب مهنية مستحقة  

 449 1,828 الصحي مستحقة   الضمانمجلس خاصة ب تفتيش   رسوم

 806 867 رواتب الموظفين والمزايا األخرى المستحقة  

 1,504 745المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و غيرها  – ذمم دائنة 

 39,379 - مخصص ضريبة اإلستقطاع عن مدفوعات إعادة التأمين  

 19,730 34,452 اخرى  التزامات

68,917 87,100 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة -14

مستحقات نهاية الخدمة. يتم عمل  السائدمحددة لموظفيها بناًء على قانون العمل السعودي   منافعطبق الشركة خطة  ت

ا للتقييم االكتواري   عـند   ـنافعالمالتزام ـمدفوـعات  بـ  الوـفاء، بينـما يتم    المتوقـعةاإلئتـمان  وـحدة    ـباســـــتـخدام طريـقةوفقـً

 أـساس  بناًء علىتـسجل وحركة االلتزام خالل الـسنة  ،  المركز المالي   قائمةفي    يتم االعتراف بهااـستحقاقها. المبالغ 

 :هي كما يليوقيمتها الحالية 

20202019

بآالف الرياالت السعودية 

 14,850 18,209  القيمة الحالية اللتزام المزايا المحددة

:كما يلينهاية الخدمة  حركة التزام منافع 

2020 2019 

 بآالف الرياالت السعودية

 13,852  14,850  في بداية السنة  

 1,936  2,095  تكلفة الخدمة الحالية  

 536  619  تكلفة الفائدة 

 2,472  2,714  افع صافي مصاريف المن

 (1,900) (1,305)  خالل السنة   المنافع المدفوعة

 426  1,950 خسائر اكتوارية من التسويات القائمة على الخبرة

 14,850  18,209 في نهاية السنة  
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) تتمه ( اية الخدمةمخصص مكافأة نه  -14

:الرئيسية اإلكتوارية  الفرضيات

20202019

3.75٪ 3.75٪ معدل خصم التقويم

5٪ 5٪الزيادة التصاعدية للرواتب

:كما يلي المحددة بالمنافعأثر التغيرات في الحساسيات على القيمة الحالية لاللتزام 

20202019

بآالف الرياالت السعودية

 معدل الخصم

(330) (771) نقطة أساس 50 بـ معدل الخصم زيادة 

 347 844   نقطة أساس 50 بـ معدل الخصم انخفاض 

المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب عبر مختلف الفئات العمرية

 685 814 ٪1زيادة بنسبة 

(638)(759) ٪1بنسبة  انخفاض

الزكاةمخصص   -15

 مستحقات الزكاة  (أ

أنظمة الزكاة، يتكون مما يلي :  بموجب للتعديلاة التقريبي للشركة والخاضع إن وعاء الزك
20202019

بآالف الرياالت السعودية 

 500,000 500,000 رأس المال 

 29,205 32,030   الدخل المعدل قبل الزكاة

 (3.338)(2,101) ، صافيممتلكات ومعدات

)(116,558)معدلةاستثمارات متاحة للبيع  6.1873 ) 

 (142.844) (141,437) خسائر متراكمة 

 164,579 283,762 المخصصات والتسويات 

 511,415 555,696   التقديريالوعاء الزكوي  

: كاآلتيحركة مخصص الزكاة   كانت 

20202019

بآالف الرياالت السعودية 

 29,866 32,220في بداية السنة  الرصيد 

 13,183 15,125 للسنة   محمل خالل

(7,635)عكس مخصص الزكاة  

 (10.829)(19,336) مدفوع خالل السنة  

 32,220 20,374في نهاية السنة  الرصيد 
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) تتمه (  مخصص الزكاة -15

 الربوط الزكوية (ب

في   المنتهية  للسنة  الزكوي  اإلقرار  الشركة  في  قبل    2019ديسمبر    31قدمت  الممدد  النهائي  يوليو   29الموعد 

2020 .

وضع الربوط الزكوية  (ت

التزام زكاة  ب  مطالبةرفعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطها لتلك السنوات      :  2010حتى    2007من    السنوات

سعودي باإلضافة    لاير مليون    12.2سعودي ومطلوبات ضرائب االستقطاع بمبلغ    لايرمليون    8.7إضافي بمبلغ  

الصلة ذات  التأخير  المبالغ   30ن كل  ٪ ع1  إلى غرامات  تسوية  االستحقاق حتى  تاريخ  تحتسب من  تأخير  يوم 

ثم تم تحويل المستحقة. تقدمت الشركة باستئناف ضد هذه االلتزامات اإلضافية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ،  

ان إلى الهيئة  القضية إلى لجنة االستئناف األولية التي رفضت البنود الرئيسية ، وبالتالي قدمت الشركة خطاب ضم

مليون لاير سعودي ،    31.81العامة للزكاة والدخل ، وضريبة االستقطاع. وغرامات التأخير ذات الصلة البالغة  

يا التي تم استبدالها باللجان الضريبية الجديدة التابعة لألمين العام للجان  أمام لجنة االستئناف العل  قرارالواستأنفت  

 . الضريبية

ب إلى لجنة التسوية بالهيئة العامة للزكاة والدخل وتوصلت إلى اتفاقية تسوية لتلك السنوات ثم تقدمت الشركة بطل

للزكاة و    3.3لتسوية مبلغ   المبالغ مليون لاير لضريبة    12.2مليون لاير  االستقطاع. قامت الشركة بتسوية هذه 

 المتفق عليها.

الدخل ربوطها لتلك السنوات مطالبةً بإلتزام زكاة رفعت الهيئة العامة للزكاة و   :  2015  حتى  2011  من   السنوات

بمبلغ   بمبلغ    لايرمليون    8إضافي  االستقطاع  وإلتزام ضريبة  إلى    لايرمليون    10.2سعودي  باإلضافة  سعودي 

بنسبة   الصلة  ذات  التأخير  لكل  1غرامات  المبالغ   ٪30  تسوية  حتى  االستحقاق  تاريخ  من  محسوبة  تأخير  يوم 

شركة باستئناف ضد هذه االلتزامات اإلضافية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ، ثم تم تحويل المستحقة. تقدمت ال

إلى لجنة االستئناف األولية للجان  ال  القضية  العام  الجديدة تحت إشراف األمين  تي تم استبدالها باللجان الضريبية 

للزكاة والدخل وتوصلت إلى اتفاقية تسوية لتلك الضريبية. ثم تقدمت الشركة بطلب إلى لجنة التسوية بالهيئة العامة 

امت الشركة بتسوية هذه مليون لاير لضريبة االستقطاع. ق  10.2مليون لاير للزكاة و    4.1السنوات لتسوية مبلغ  

  المبالغ المتفق عليها. 

لتلك   ربوطها، رفعت الهيئة العامة للزكاة والدخل    2020ديســـمبر    27في  :  2018 حتى  2016  الســــنوات من

 الربوطاتمليون لاير سعودي ، وقدمت الشركة استئنافها ضد هذه    3.3بمبلغ   إضافي  بإلتزام زكاة  مطالبةالسنوات  

 خالل الفترة المقررة قانونًا ، واالستئناف هو قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ي الذي  قبل الموعد النهائ  2019ديـسمبر    31هية في قدمت الـشركة اإلقرار الزكوي عن الـسنة المنت:   2019 العام

 .2020يوليو  29تم تمديده في 

رأس المال -16

مليون    500مبلغ    ، رأس المال المصدر والمدفوع للشركة  ، يبلغ  2019ديسمبر    31و    2020ديسمبر    31كما في  

 .لاير سعودي  10قيمة كل سهم  ، مليون سهم  50لاير سعودي مقسمة إلى 
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طي النظامياإلحتيا -17

من البنك المركزي  ( )ز( من الالئحة التنفيذية للتأمين الصادرة 2) 70وفقًا للنظام الداخلي للشركة ووفقًا للمادة 

هذا  حتى يساوي  النظاميلالحتياطي كل سنه ٪ من صافي دخلها 20، يتعين على الشركة تخصيص  السعودي

غير متاح   النظاميإن االحتياطي  .ة السنةفقط في نهاي قيمة رأس المال ويتم إجراء هذا التحويلاالحتياطي 

 .للتوزيع على المساهمين حتى تصفية الشركة

المخفضةو  السهم األساسية ربحية -18

على المتوـسط المرجح لعدد األـسهم المـصدرة والقائمة في نهاية  الـسنةتم احتـساب ربح الـسهم وذلك بتقـسيم ـصافي ربح  
 السنة. 

والمخفضة،  كما يلي: ربحية السهم األساسية

2020 2019

 0.10  0.15  ) بالرياالت السعودية (  ربحية السهم األساسية و المخفضة

 50,000 50,000خالل السنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

الرواتب والتكاليف الخاصة بالموظفين -19

20202019

ياالت السعوديةبآالف الر

 35,961 37,113 ساسيةأرواتب 

 8,547 9,244 بدل سكن

 5,304 6,177 مكافآت موظفين 

 4,803 5,150  تأمين

 3,643 4,038 تأمينات اجتماعية 

 3,592 3,786 بدل مواصالت

 2,472 2,696( 13للموظفين )إيضاح   نهاية الخدمة منافع

 6,829 7,491 خرى أ

75,695 71,151 

خرىأدارية إعمومية ووفات  مصر -20

20202019

بآالف الرياالت السعودية 

 8,029 6,634  رسوم تفتيش 

 5,900 4,829  رسوم اإلشغال

 2,888 4,432  األتعاب المهنية 

 4,540 3,241  المعلومات  تقنية مصاريف

 5,270 3,067 اإلعالن والترويج مصاريف 

 1,881 1,699  ( 10اإلهالك )المالحظة 

 974 1,269  اإلتصاالت مصاريف 

 6,786 1,140  ضرائب اإلستقطاع  

 911 427  التدريب والتطوير 

 471 333  مكتبية اللوازم ال

 8,232 9,651  أخرى 

 36,722  45,882 
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العالقة وأرصدتها  ذات  األطرافمع   المعامالت -21

العليا بالشركة،والشركات التي تمثل األطراف ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وموظفي اإلدارة  

وأي كيانات أخرى يسيطرون عليها أو يسيطرون عليها بشكل مشترك أو    يعتبر المساهمين فيها المالكين الرئيسيين،

ل كبير. يتم االتفاق على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت بشكل متبادل ويتم اعتمادها من  يتأثرون بها بشك

 قبل إدارة الشركة. 

ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
20202019

بآالف الرياالت السعودية

590333جتماعات مجلس اإلدارة ولجانه ابدالت حضور 

3,1501,850 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

تتكون أرصدة األطراف ذات العالقة مما يلي:  -

20202019

بآالف الرياالت السعودية
 (2) (1)   مستحقة لشركات مملوكة لعضو مجلس اإلدارة مطالبات

 وموظفي اإلدارة العلياوتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة   مكافآت -

2020  :
أعضاء مجلس اإلدارة
 ) غير التنفيذيين ( 

بما  ي اإلدارة العلياموظف
المدير التنفيذي   فيهم

 .والمالي
بآالف الرياالت السعودية

 6,330 - رواتب وتعويضات  
 1,188  3,150 مكافآت سنوية 

 363  -تعويضات نهاية الخدمة  
3,150  7,881 

2019 :
أعضاء مجلس اإلدارة

 التنفيذيين ( ) غير 
بما فيهم موظفي اإلدارة العليا

 المدير التنفيذي والمالي 
بآالف الرياالت السعودية

 5,868 - رواتب وتعويضات  
 592  1,850 مكافآت سنوية 

 318 -تعويضات نهاية الخدمة  
1,850  6,778 

المخاطر إدارة -22

:التي تخفف بها اإلدارة هذه المخاطروالطرق للمخاطر التي تواجهها الشركة موجز فيما يلي 

 حوكمة المخاطر

ن السـياسـات واإلجراءات والضـوابط الراسـخة التي تسـتخدم الهيكل الشـركة للمخاطر في مجموعة م حوكمةتتجلى 

التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االســتراتيجية. وتتمحور فلســفة الشــركة حول قبول المخاطر الراغبة والمعرفة بما 

التأمين دارة. وتتعرض الـشركة لمخاطر يتناـسب مع ـشهية المخاطر والخطة االـستراتيجية التي وافق عليها مجلس اإل

 وإعادة التأمين وسعر العمولة الخاصة واالئتمان والسيولة والعملة.
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) تتمه (  المخاطر إدارة -22

متماســــك داخل الشــــركة من أجل تحديد المخاطر وتقييمها  تم تأســــيس هيكل تنظيمي  :   هيكل إدارة المخاطر . أ

 ورصدها ومراقبتها.

المخاطر  حوكمةتمثل قمة  ، المخاطر    حوكمةولة عن  إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المســـؤ:مجلس اإلدارة  .ب

في اإلشــراف المركزي لمجلس اإلدارة الذي يوفر التوجيه والموافقات الالزمة لالســتراتيجيات والســياســات من 

 أجل تحقيق أهداف مؤسسية محددة.

في إطار ســـــتراتيجية  مســـــؤولة عن العملـيات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلاإلدارة العلـيا :   اإلدارة العلـيا . ج

.الشركة المحددة سلفا للمخاطر رغبة

التأمين  ( مخاطرأ

ن الخطر الرئيسـي الذي تواجهه الشـركة بموجب عقود التأمين هو أن المطالبات الفعلية ومدفوعات االسـتحقاقات أو  أ

فعلـية الـمدفوـعة، والتطور التوقـعات. ويـتأثر ذـلك بتواتر المـطالـبات، وشـــــدة المـطالـبات، والفواـئد التوقيتـها تختلف عن 

ذه   ة ـه ة لتغطـي افـي ات ـك اطـي ان توافر احتـي ة هو ضــــــم إن ـهدف الشـــــرـك ذـلك، ـف ة األـجل. وـل ات الطويـل الـب الالحق للمـط

 .االلتزامات

 اـسناديتم  ، إعادة التأمين كجزء من برنامجها لتخفيف المخاطر  ـسناد عدد كبير من أقـساطها عن طريقإبقوم الـشركة ت

التي    المشاركةاس نسبي وغير نسبي. غالبية إعادة التأمين النسبية هي إعادة التأمين على حصة  إعادة التأمين على أس

هي في المقام األول  يتم اتخاذها للحد من التعرض العام للشـركة لفئات معينة من األعمال. إعادة التأمين غير النسـبية 

ارة مصـممة للتخفيف من تعرض الـشركة الصـافي ائر الكوارث.  إعادة تأمين فائض الخـس تختلف حدود االحتفاظ   لخـس

 الجغرافية . بإعادة التأمين على الخسائر الزائدة حسب خط اإلنتاج والمنطقة

مع  المستخدمة الفرضيات تقدير بها يتم التي الطريقة بنفس التأمين معيدي من لإلسترداد المبالغ القابلة تقدر 

وعلى الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات . ود إعادة التأمينوتتوافق مع عقوالمعلقة مخصص المطالبات القائمة 

إلعادة التأمين، فإنها ال تعفيها من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين، وبالتالي يوجد تعرض ائتماني فيما  

لوفاء بالتزاماتها التي تعلق بإعادة التأمين المتنازل عنها، إلى الحد الذي ال تتمكن فيه أي شركة إعادة تأمين من اي

تعهدت بها بموجب ترتيبات إعادة التأمين هذه. إن وضع الشركة إلعادة التأمين متنوع بحيث ال يعتمد على شركة  

 كبير على أي عقد واحد إلعادة التأمين.  إعادة تأمين واحدة وال تعتمد عمليات الشركة بشكل

 تكرار وشدة المطالبات 

بيعية ، والفيضانات ، واالضطرابات البيئية واالقتصادية بعدة عوامل مثل الكوارث الطمطالبات تتأثر  شدة التكرار و

، واالضطرابات الجوية ، وتركيز المخاطر ، وأعمال الشغب المدنية ، وما إلى ذلك. وتدير الشركة هذه المخاطر  

التدابير المذكورة أعاله. وقد حدت الشركة من مخاطرها من خالل فرض الحد األقصى لمبالغ المطالبة  من خالل 

عقود معينة فضالً عن استخدام ترتيبات إعادة التأمين من أجل الحد من التعرض لألحداث الكارثية )مثل   على

جيات التأمين وإعادة التأمين هذه هو  األعاصير والزالزل واألضرار الناجمة عن الفيضانات(. والغرض من استراتي

تقررها اإلدارة. وقد يقرر المجلس زيادة أو   الحد من التعرض للكوارث استنادا إلى شهية الشركة للمخاطر التي

 . تخفيض الحد األقصى للتسامح استنادا إلى ظروف السوق وعوامل أخرى
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 مخاطر التأمين  كثافة

يكمن في  للمخاطر الرئيسي بشكل أساسي حسب فئة األعمال. التركيز وتركيزه مخاطر التأمين  كثافةتراقب الشركة 

 .وتأمين المركبات الطبي  التأمين

بالنسبة  وترصد الشركة أيضا تركيز المخاطر عن طريق تقييم المخاطر المتعددة المشمولة بنفس الموقع الجغرافي. 

لخطر الفيضانات أو الزالزل ، يتم تصنيف المدينة الكاملة على أنها موقع واحد. وبالنسبة لمخاطر الحرائق  

والممتلكات ، يعتبر مبنى بعينه ومباني مجاورة ، يمكن أن تتأثر بحادثة مطالبة واحدة ، موقعا واحدا. وبالمثل ، فيما 

لمتعددة التي تغطيها رحلة سفينة واحدة خطرا واحدا عند تقييم تركيز  يتعلق بالمخاطر البحرية ، تعتبر المخاطر ا

لتعرض لمخاطر التأمين الفردية والتراكمية وتضع بوليصة إعادة  المخاطر. وتقوم الشركة بتقييم تركيز حاالت ا

 التأمين الخاصة بها لتقليص حاالت التعرض هذه إلى مستويات مقبولة للشركة. 

التي بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية ، فإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بالوثائق ألن الشركة تعمل  نظراً 

 العربية السعودية. في المملكة تم اكتتابها

 مصادر عدم اليقين في تقدير المطالبات المستقبلية 

المطالبات القائمة ،  تقييم هو المركز المالي  قائمةالتأكد من التقديرات في تاريخ   لســـبب عدمالمصـــدر الرئيســـي   إن

ـــ ســـواء تم اإلبالغ عنها أم ال ، ويتضـــمن تكاليف تســـوية المطالبات المتوقعة. االفتراض   الذي تســـتند إليه   يالرئيس

ًها لخبرة تطوير المطالبات الـسابقة. تقديرات االلتزامات هو أن تطوير المطالبات المـستقبلية للـشركة ـسيتبع نمًطا مـشاب

،وعوامل تضــخم المطالبة  ،  تكاليف المطالبة وتكاليف معالجة المطالبةويشــمل ذلك االفتراضــات المتعلقة بمتوســط  

تطبيق االتجاهات الســابقة  مدى عدمنوعية إضــافية لتقييم  اجتهاداتحادث. يتم اســتخدام وأرقام المطالبات لكل ســنة 

لمرة واحدة ، والتغيرات في عوامل الســـوق مثل الموقف العام للمطالبة ،  وقوععلى ســـبيل المثال: في المســـتقبل ،  

. جراءات المطالبات إياـسات وسـ ، ـشروط المحفظة تنوع لى العوامل الداخلية مثلوالظروف االقتـصادية ، باإلـضافة إ

ــائية والتشـــريعات الحكومية على    القضـــاءيســـتخدم   ا لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضـ ــً أيضـ

ــئة عن مطالبات  بأراء  ذخمع ضــرورة األالتقديرات.  ــتحقة لحاملي وثائق التأمين الناش اإلدارة في تقدير المبالغ المس

ول عدة عوامل تتضــمن درجات متفاوتة ند هذه التقديرات بالضــرورة على افتراضــات حبموجب عقود التأمين. تســت

ديراتوربمـا مهمـة من   ديرات اإلدارة ممـا يؤدي إلى تغييرات    التـق ة عن تـق ائج الفعلـي د تختلف النـت د وـق أـك وعـدم الـت

ــتخدام   ــتقبلية في االلتزامات المقدرة. يتم اســ ــابقة في النوعية لتقييم مدى عدم تطبي التقديراتمســ ق االتجاهات الســ

يل المثال حدوث لمرة واحدة ، والتغيرات في عوامل الســـوق مثل الموقف العام من المطالبة المســـتقبل ، على ســـب

ا لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القـضائية والتـشريعات  والظروف االقتـصادية. يـستخدم الحكم أيضـً

 الحكومية على التقديرات.

ــع تقديرات لكل من ا  وعلى لتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ وجه الخصــــوص ، يتعين وضــ

المركز   ـقائـمةفي ـتاريخ  المركز الـمالي والتكلـفة النـهائـية المتوقـعة للمـطالـبات المتكـبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنـها    ـقائـمة

 المالي.

المستخدمة لتحديد االفتراضات الطريقة

والغرض من العملية المستخدمة لتحديد افتراضات حساب احتياطي  االفتراضاتملية المستخدمة للبت في  الع

طبيعة العمل تجعل  إن   المطالبة غير المسدد هو أن تسفر عن تقديرات معقولة محايدة للنتيجة المرجحة أو المتوقعة.

. يتم هائية للمطالبات المبلغةالبة معينة والتكلفة النتنبؤ على وجه اليقين بالنتيجة المحتملة ألي مطالمن الصعب جداً  

، والمعلومات المتوفرة  المطالبةحالة على حدة مع مراعاة ظروف  وذلك على أساس كل  مطالبة مبلغ عنهاتقييم كل 

بانتظام المماثلة. وتتم مراجعة تقديرات الحالة  المطالباتحجم  علىواألدلة التاريخية  التي تقوم بالمعاينةالجهات من 

 ما توافرت معلومات جديدة.ويتم تحديثها كل
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) تتمه ( المستخدمة لتحديد االفتراضات الطريقة

لدرجة من عدم اليقين أكبر من تقدير تكلفة تسوية المطالبات التي  مبلغ عنها  المتكبدة وغير  ال  المطالباتتقدير  يخضع  

للشركة ، وفي هذه الحالة تتوفر معلومات عن حدث المطالبة. وتراعي عملية التقدير نمط اإلبالغ عن سبق إخطارها  

يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات المعلقة باستخدام مجموعة من    .المطالبات السابقة وتفاصيل برامج إعادة التأمين

 . Bornheutter-Fergusonو طريقة سلم السلسلة  ليبية ، مثل أساتقنيات اإلسقاط للمطالبات االكتوارية القياس

يمكن  المطالبات  للشركة في مجال تطوير  السابقة  الخبرة  أن  التقنيات هو  هذه  عليه  تقوم  الذي  الرئيسي  االفتراض 

لنحو ، فإن  استخدامها في عرض تطوير المطالبات في المستقبل وبالتالي في التكاليف النهائية للمطالبات. وعلى هذا ا

كبدة ، ومتوسط التكاليف لكل مطالبة وأرقام المطالبات استناداً إلى هذه األساليب تستنبط تطور الخسائر المدفوعة والمت

التطور الملحوظ في السنوات السابقة ونسب الخسائر المتوقعة. ويتم تحليل تطور المطالبات التاريخية أساسا عن طريق  

وأنواع    إلنتاجايضا زيادة تحليلها حسب المنطقة الجغرافية ، وكذلك حسب خطوط  سنوات الحوادث ، ولكن يمكن أ 

 . المطالبات

لتقديرات تسوية الخسائر أو إسقاطها  الكبيرة بشكل منفصل ، إما بحجزها بالقيمة األولية  المطالبات  وعادة ما تعالج 

د افتراضات صريحة بشأن المعدالت بشكل منفصل لكي تعكس تطورها في المستقبل. وفي معظم الحاالت ، ال توج

وبدالً من ذلك ، فإن االفتراضات المستخدمة هي تلك الضمنية في    بات أو نسب الخسائر. للتضخم في المطال  المستقبلية

بيانات تطوير المطالبات التاريخية التي تستند إليها التوقعات. يتم استخدام حكم نوعي إضافي لتقييم مدى عدم تطبيق  

واحدة ، والتغيرات في العوامل الخارجية    لسابقة في المستقبل ، )على سبيل المثال ، لتعكس األحداث لمرةاالتجاهات ا

القرارات    ، المطالبات  ، والظروف االقتصادية ، ومستويات تضخم  للمطالبة  العامة  المواقف  السوق مثل  أو عوامل 

معالجة  جراءات لات و اإلالسياس وخصائصالمحفظة  وعتنوالتشريعات القضائية ، باإلضافة إلى العوامل الداخلية مثل 

النتائج  المطالبات(   المحتملة من مجموعة  النتيجة  التي تمثل  للمطالبات  المقدرة  النهائية  التكلفة  إلى  التوصل  أجل  من 

 . المحتملة ، مع مراعاة جميع أوجه عدم اليقين التي ينطوي عليها ذلك

ــاط بحيث أن مج التزاماتتم تحديد  ــات األقسـ ــاط )احتياطي   التزاماتموع مخصـــصـ ــاط غير األاألقسـ ــبة القسـ مكتسـ

متوقعة المـستقبلية ال والمطالباتمـصاريف  ال( يكون كافياً لخدمة  لتزاماتواحتياطي عجز األقـساط نتيجة اختبار كفاية اال

المســـــتقبلـية    لتزاـماتبـتاريخ ـقائـمة المركز الـمالي. يتم تـحدـيد اال  الســـــارـية المفعولوالمحتـمل ـحدوثـها لوـثائق الـتأمين  

حداث  األالمعتمدة على الخبرة خالل الفترة المنتهية من العقود وتوقعات   رضــــياتالفالمتوقعة باســــتخدام التقديرات و

 .  والتي يعتقد بأنها ستكون معقولةمستقبلية ال

 ةالحساسيتحليل 

لسنة كافية. غير أن هذه المبالغ ليست وتعتقد الشركة أن التزامات المطالبة بموجب عقود التأمين المستحقة في نهاية ا

وتتسم االلتزامات  . المالية  القوائمفي  مؤكدة وقد تختلف المدفوعات الفعلية عن التزامات المطالبات المنصوص عليها 

ثل مختلف االفتراضات. ولم يتسن تحديد مدى حساسية متغير معين م  المتعلقة بمطالبات التأمين بالحساسية إزاء

 شريعية أو عدم اليقين في عملية التقدير. التغييرات الت

من شأنه أن يؤثر على  ، في معدل المطالبة " صافي بعد خصم اعادة التأمين " ٪ 10بنسبة  االفتراضييير إن التغ

 :  التاليعلى النحو اإلكتتاب  خل/)خسارة( دصافي 

بآالف الرياالت السعودية

التغير في 

الفرضيات 

 االرتفاع /) االنخفاض( 

االلتزامات صافي في 

االرتفاع / ) االنخفاض(  

 في فائض االكتتاب  

النهائية نسبة الخسارة 

2020 +/-  10 ٪ 71,999  71,999 

2019 +/- 10٪ 66,436  66,436 
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 مخاطر إعادة التأمين (ب

 بإبرام العادية دورة أعمالها خالل الشــركة تقوم الكبيرة، التأمين مطالبات عن تنشــأ قد التي المالية طرالمخا لتقليل

.التأمين إعادة ألغراض أخرى أطراف مع تفاقياتاإل

 لمعيدي المالي الوضــع بتقييم الشــركة تقوم التأمين، إعادة شــركات إفالس نتيجة كبيرة لخســائر تعرضــها ولتقليل

 الظروف أو والنشــاطات متشــابهه جغرافية مناطق في تنشــأ قد التي االئتمان مخاطر على بعة التركيزومتا التأمين

 .التأمين لمعيدي االقتصادية

ويمكن تلخيص   .كةالشــر إدارة مجلس قبل من المحددة التالية والتعليمات المعايير وفق التأمين معيدي اختيار يتم

 :المعايير على النحو التالي

نى من التصنيف االئتماني المقبول من جانب وكاالت التصنيف المعترف بها الذي ال يقل عن  الحد األد . أ

BBB  أو ما يعادله

 .معينة تأمين إعادة شركات سمعة .ب

.التأمين معيدي مع والسابقة الحالية العمل عالقة .ت

ية ، فضال عن األداء التاريخي  وعالوة على ذلك ، تقوم الشركة باستعراض شامل للقوة المالية والخبرة اإلدارية والتقن

ً  المحددة المتطلبات  قائمة مع ذلك ومطابقةألجهزة إعادة التأمين ، حيثما كان ذلك منطبقا ،    اإلدارة مجلس قبل من سلفا

لم يكن  ،    2019و    2020ديسمبر    31كما في    .التأمين عمليات إعادة تبادل على الموافقة  قبل التأمين إعادة ولجنة

 .ير في أرصدة إعادة التأمينهناك تركيز كب

ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين ، ونتيجة لذلك تظل الشركة مسؤولة    ن عقود إعادة التأمينإ

.بقدر عدم وفاء الجهة المعاد تأمينها بالتزاماتها بموجب اتفاقات إعادة التأمينعن جزء المطالبات القائمة المعاد تأمينها  

العموالت معدلمخاطر  (جـ

ينشأ خطر معدل العمولة عن إمكانية أن تؤثر التغييرات في معدالت العمولة على الربحية في المستقبل أو القيم 

 واستثماراتها في الصكوك. المرابحة تتعرض الشركة لمخاطر العمولة على ودائع  و لألدوات الماليةالعادلة  

سنوات ، باستثناء الودائع  3أشهر حتى   3خالل  تسييلها ي صكوك يمكن الشركة ودائع مرابحة واستثمارات ف لدى 

المقيدة التي يجب االحتفاظ بها وفقًا للوائح في المملكة العربية السعودية والتي ال تكسب فيها الشركة أي عمولة.  

تقيد بها  وتحد اإلدارة من مخاطر سعر العمولة عن طريق رصد التغيرات في أسعار العمولة بالعمالت التي 

 ئعها. ولم يكن للشركة أي ودائع بعمالت غير اللاير السعودي. ودا

مع بقاء جميع  العمولة ، معدالتالدخل للتغيرات المحتملة في  قائمة حساسية مدى وضح المعلومات التالية ت

 المتغيرات األخرى ثابتة.

20202019

بآالف الرياالت السعودية

نقطة   100العمولة بمقدار عار ( في أساالنخفاض / ) االرتفاع

 أساس
1,653 6,400 
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المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 اإلئتمانمخاطر ( د

ه   اـت التزاـم اء ـب د األطراف على الوـف درة أـح دم مـق اطر ـع ان هي مـخ اطر االئتـم د الطرف اآلخر  مـخ ا يؤدي إلى تكـب مـم

كة، تمثل مخاطر االئتمان القصـوى للشـركة  بالنسـبة لكافة فئات األصـول المالية المقتناة من قبل الشـر  لخسـارة مالية.

 القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي.

فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة:

ع المالي لمعيدي التأمين. كبيرة من إعســار معيدي التأمين ، تقوم الشــركة بتقييم الوضــ  لتقليل تعرضــها لخســائر •

ــبق ، يتعين على األطراف التي يتم إجراء إعادة التأمين معها الحصــول على الحد   ــرط مس وبناًء على ذلك ، كش

 المقبول الذي يؤكد قوتها المالية.األدنى من مستوى التصنيف األمني  

ــركة ل • ــعى الش للعمالء األفراد ، ومراقبة الذمم  لحد من المخاطر المتعلقة بالعمالء وذلك بوضــع حدود إئتمان تس

 المدينة القائمة.

بالنقد وما في حكمه في البنوك المحلية المعتمدة من قبل اإلدارة. وفقًا لذلك، كـشرط مـسبق، يجب أن  يتم االحتفاظ   •

ــنيف األمني  يكون لدى البنك الذي يتم االحتفاظ بالنقد ومافي ح ــتوى التصـ المقبول الذي  كمه الحد األدنى من مسـ

 يؤكد قوته المالية.

ــركة   ــموال توجد لدى الشـ ــتحقة أو    قسـ داخلي لتقييم درجات االئتمان ، وبناء على ذلك ، فإن المبالغ التي لم تكن مسـ

واألرصـدة المسـتحقة المصـنفة. األطراف المقابلة غير  معطلة فيما يتعلق بأرصـدة العمالء هي مبالغ من األفراد ومن 

األطراف المقابلة التي لديها تقديرات ائتمانية على مســتوى االســتثمار تصــدرها   من شــركات إعادة التأمين هي مع

 .وكاالت التصنيف الخارجية

 قائمة المركز المالي: يبين الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لعناصرو 

20202019

بآالف الرياالت السعودية 

560,070170,270 وما في حكمهنقد 

165,284640,000  ودائع مرابحة

200,224183,834 مدينة، صافي أقساط تأمين ومعيدي تأمين ذمم 

94,625122,227حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

116,55836,187 استثمارات متاحة للبيع

75,00075,000 وديعة نظامية  

2,87719,584 أخرى  أصول

1,214,6381,247,102
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المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 ) تتمه (  اإلئتمانمخاطر ( د

 اإلئتمان  جودة

 على النحو التالي:هي المالية  صوللألاالئتمان إن جودة 

جودة اإلئتمان

التصنيف 

اإلئتماني  

20202019

 و ما في حكمهنقد  

560,070170,270 + ب ب ب  مقبول

 دائع مرابحة و

165,284640,000 + ب ب ب  مقبول

 استثمارات

3ب أ أ   –أ 3 مقبول   --

116,55836,187 غير مصنف غير مصنَف

116,55836,187

 السداد ممتازة. على قدرةال، وسمعة السوق وو االدارةالرسملة واألرباح، والقوة المالية، والسيولة،  جدا:قوية جودة  

ــبب عوامل المخاطر المالية.   المراقبة المنتظمةتتطلب   :مقبولةودة  ج ــداد تبقى الالقدرة على  وبســ ــتوى  عندســ مســ

.مقبول

 ومعلومات االستحقاق مخاطر السيولة( هـ

ــتحقاقها.  ــركة على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بااللتزامات المالية عند اسـ ــيولة هي خطر عدم قدرة الشـ مخاطر السـ

.تطلبات السيولة شهريا وتكفل اإلدارة توافر أموال سائلة كافية للوفاء بأي التزامات تنشأوتُرصد م

 معلومات اإلستحقاق 

ــتحقاق األيلخص الجدول   ــولأدناه قائمة اســ ــركة بناًء على االلتزامات التعاقدية   لتزاماتالمالية واال صــ المالية للشــ

ــتحقاق عقود التأم  معلوماتالمتبقية. يتم تحديد  ــتنادا إلى التوقيت التقديريين اس ــافي التدفقات النقدية الخارجة    اس لص

ــح عنه هو  ــومة والتي تعادل من التزامات التأمين المعترف بها. المبلغ المفصـ التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصـ

أرصدتها الدفترية حيث أن تأثير الخصم ليس كبيرا.
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) تتمه ( السيولة ومعلومات االستحقاقهـ( مخاطر 

)تتمه(معلومات اإلستحقاق 

2020   

" بآالف الرياالت السعودية " 

2019 

الرياالت السعودية " " بآالف 

اإلجمالي غير محدد  عام واحد اقل من اإلجمالي غير محدد  عام واحد اقل من   المالية   األصول 

170,270-560,070170,270-560,070 نقد وما في حكمه 

640,000-165,284640,000-165,284 ودائع مرابحة  

ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين  

 مدينة، صافي 
200,224 - 200,224  183,834 -183,834

حصة معيدي التأمين من األقساط  

 غير المكتسبة 
17,051 - 17,051  17,538 -17,538

حصة معيدي التأمين من  

   ت التسويةالمطالبات تح
94,625 - 94,625  122,227 -122,227

حصة معيدي التأمين من مطالبات  

 متكبدة وغير مبلغ عنها  
20,530 - 20,530  25,476 -25,476

27,331- 27,331  20,117 - 20,117 مؤجلة  وثائق تأمين كتتاب اتكاليف 

496-496--- أقساط فائض الخسائر المؤجلة 

36,18736,187-116,558116,558- تاحة للبيع استثمارات م

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  

 اإلستحقاق  
10,000-10,000---

75,00075,000-75,00075,000- وديعة نظامية 

عوائد استثمار مستحقة من 

 الوديعة النظامية 
-9,6959,695-8,1248,124

45,086-28,89045,086-28,890 أصول أخرى

1,116,791201,2531,318,0441,232,258119,3111,351,569

االلتزامات المالية  
مطالبات حاملي وثائق تأمين  

 مستحقة 
54,955- 54,955  41,046 - 41,046 

التزاماتمصاريف مستحقة و 

 أخرى
68,917- 68,917  87,100 - 87,100 

 11,248 - 11,248  6,840 - 6,840 نة أرصدة معيدي تأمين دائ

مطالبات تحت التسوية  

 واالحتياطيات 
335,543- 335,543  339,382 - 339,382 

 14,850 14,850-18,209 18,209-نهاية الخدمة للموظفين   منافع

 32,220-32,220 20,374 - 20,374مخصص الزكاة  

486,629 18,209 504,838 510,996 14,850 525,846 
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المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 العملة   مخاطر( و 

تعتقد اإلدارة  مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بـسبب التغيرات في أـسعار ـصرف العمالت األجنبية. 

غالبية األصــول    أن هناك حًدا أدنى من مخاطر التعرض لخســائر كبيرة بســبب تقلبات أســعار الصــرف ، حيث إن

 السعودي. مسجلة باللايرالخصوم النقدية و

 السوق أسعار  مخاطر( ز

خطر أســعار الســوق هو خطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المســتقبلية ألداة مالية بســبب التغيرات في أســعار  

اجمة عن عوامل  كانت تلك التغييرات نوـسواء   الـسوق )غير تلك الناـشئة عن مخاطر أـسعار الفائدة أو مخاطر العملة(

خاصـــة باألداة المالية الفردية أو الجهة المصـــدرة لها ، أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة  

.في السوق

ــتثمارات في أدوات حقوق ملكية ل ــركة اسـ ــجلة " غير مدرجة" دى الشـ لن ينعكس أثر التغيرات في    أنبالتكلفة ،   مسـ

التغيرات في حقوق   قائمة عليها سوف تتأثر بذلكتم بيع األداة أو اعتبارها منخفضة القيمة ،  ر األسهم إال عندما يأسعا

 الملكية.

  ةالحساسيتحليل  

تثمارات المتاحة للبيع  امل للتغيرات المفترضـة في أـسعار الـسوق لالـس ية الدخل الـش اـس " المدرجة " وفيما يلي بيان بحـس

 : كالتاليمبينة  2019و  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  صولاأل والمسجلة ضمن

 20202019

- التأثير +/ السوقسعر التغير في - +/  التأثير السوق سعر التغير في 

+ / - 5% 477 + / - 5% 426 

+ / - 10% 954 + / - 10%
852 

رأس المال إدارة  ( ح

جـيدة من أجل دعم أهداف أعـمالـها وتعظيم قيـمة يتم تـحديد األهداف من قـبل الشـــــركة للحـفاظ على نســـــب رأس مال 

 المساهمين.

والمطلوبة    المصــرح بهادير الشــركة متطلبات رأس المال من خالل تقييم أوجه القصــور بين مســتويات رأس المال ت

ــوق   ــوء التغيرات في ظروف الســ ــتويات رأس المال الحالية في ضــ ــكل منتظم. يتم إجراء التعديالت على مســ بشــ

تعديله ، يجوز للشـركة تعديل مبلغ طر ألنشـطة الشـركة. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو  وخصـائص المخا

 األرباح المدفوعة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة.

للتأكد بأنها قادرة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية وااللتزام بمتطلبات مالها    رأستقوم الشركة بإدارة  

مع تعظيم العائد ألصــحاب المصــلحة من خالل تحســين رصــيد   البنك المركزي الســعوديل الصــادرة عن  رأس الما

لة األـسهم والتي تـشمل رأس  الدين وحقوق الملكية. يتكون هيكل رأس مال الـشركة من حقوق الملكية المنـسوبة إلى حم

 .ةالمال المدفوع واالحتياطيات واألرباح المرحل

( من الالئحة  66في المادة )  وضــعها البنك المركزي الســعوديلها وفقاً للتوجيهات التي ما  رأسعلى  الشــركة   تحافظ

ظ على هامش المالءة التي توضـح بالتفصـيل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه ، يجب على الـشركة الحفا التنفيذية

 ودي:السع للبنك المركزي يعادل أعلى الطرق الثالثة التالية وفقًا لالئحة التنفيذية

مليون لاير سعودي. 100 رأس الماللدنى األحد ال •

 .األقساط  -هامش المالءة  •

لمطالبات.ا  -هامش المالءة  •
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المخاطر ) تتمة ( إدارة -22

 بالمتطلبات النظامية(  المخاطر المتعلقة ط

تتطلب فقط  تخضـــع عمليات الشـــركة لمتطلبات األنظمة المحلية في المملكة العربية الســـعودية. إن هذه األنظمة ال

ومراقبة النشــاطات فحســب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر  الموافقاتالحصــول على  

ــوئها. وتمتثل  مين العجز واإلفالس من قبل شــركات معيدي التا وتمكينها من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند نش

  .حدده المنظمالشركة للحد األدنى من كفاية رأس المال الذي 

:لألدوات الماليةالقيمة العادلة 

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

 مماثلة. التزاماتأو  صولاألسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط أل : المستوى األول

ي يمكن مالحظتها بشــكل مباشــر أو غير مباشــر على أدنى مســتوى من المدخالت  تقنيات التقييم )الت  : المستوى الثاني

 المهمة لقياس القيمة العادلة( ، و

التقييم )التي ال يمكن مالحظتها على أدنى مستوى من المدخالت المهمة لقياس القيمة العادلة(. تقنيات   : المستوى الثالث

ــح الجدول التالي القيمة العادلة لالدوات ــمبر    31المالية كما في  يوضــ ــمبر    31و   2020  ديســ بناًء على    2019ديســ

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. 

القيمة   
الدفترية

المستوى 
االول

المستوى 
الثاني 

المستوى 
اإلجمالي الثالث  

بآالف الرياالت السعودية
2020 ديسمبر 31  

 األصول المالية: 
عمليات التأمين  -  

 استثمارات متاحة للبيع
ستثمارية اصناديق    53,976-53,976-53,976

عمليات المساهمين -  
 استثمارات متاحة للبيع

حقوق ملكية   –أوراق مالية    13,3439,543-3,80013,343
ستثمارية اصناديق    49,239-49,239-49,239

 116,558 9,543103,2153,800116,558

)تمت مراجعته(2019ديسمبر 31كما في  
القيمة 

الدفترية  
المستوى 

االول
المستوى 

الثاني
المستوى 
اإلجماليالثالث 

مالية : الصول األ  بآالف الرياالت السعودية  
 عمليات التأمين

 استثمارات متاحة للبيع
ستثمارية اصناديق   3,372 - 3,372-3,372 

المساهمينعمليات   
 استثمارات متاحة للبيع

حقوق الملكية –أوراق مالية   11,303 9,380-1,923 11,303 
ستثمارية اصناديق   21,512 - 21,512-21,512 

36,187 9,380 24,884 1,923 36,187 

في الجدول أعاله ، ال تختلف بشـكل جوهري عن القيم    مدرجةغير والخرى ، المالية األ  لتزاماتواال  صـولإن القيم العادلة لأل

 مالية .ال القوائمالدفترية المدرجة في 
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 ( المخاطر التشغيلية  ي

 المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 

بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم عمليات الشركة إما داخليًا أو خارجيًا لدى مزودي خدمات الشركة ،  

اطر السوق والسيولة مثل تلك الناشئة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومن العوامل الخارجية بخالف االئتمان ، مخ

 االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة. دارة إلوالمعايير المقبولة بشكل عام 

سـمعتها وهدف الشـركة هو إدارة المخاطر التشـغيلية بحيث توازن بين الحد من الخسـائر المالية والضـرر الذي يلحق ب

ـضوابط    وتحقيق هدفها االـستثماري المتمثل في تحقيق عائدات للمـستثمرين. وتقع المـسؤولية الرئيـسية عن وـضع وتنفيذ

. تشمل هذه المسؤولية الضوابط في المجاالت التالية:على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة

يات ؛متطلبات الفصل المناسب بين المهام واألدوار والمسؤول -

 .ومراقبة المعامالت المالئمةمتطلبات   -

 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى ؛ -

 .توثيق الضوابط واإلجراءات -

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها وكفاية الضوابط و -"

" إجراءات معالجة المخاطر المحددة ؛ - 

المعايير األخالقية والتجارية ؛ و -

 .سياسات وإجراءات تخفيف المخاطر -

كفي من التدريب والخبرة وتعزز االتصـــال الفعال فيما يتعلق وتكفل اإلدارة العليا حصـــول موظفي الشـــركة على ما ي

بإدارة المخاطر التشغيلية.

اإللتزامات المحتملةالتعهدات و  -23

 القانونية  واللوائح واإلجراءاتالدعاوي القضائية  . أ

لعملي التنبؤ  وتعمل الشركة في صناعة التأمين وتخضع إلجراءات قانونية في سياق العمل المعتاد. ورغم أنه من غير ا

أو تحديد النتائج النهائية لكل اإلجراءات القانونية المعلقة أو المهددة ، فإن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه اإلجراءات )بما 

ي ذلك الدعاوى القضائية( سوف يكون لها تأثير مادي على نتائجها ووضعها المالي.ف

 المحتملة   لتزاماتاال .ب

ة للشركة :  فيما يلي اإللتزامات المحتمل

20202019

بآالف الرياالت السعودية

 48,027 42,700 خطابات الضمان

 .(15)مليون لاير سممعودي للهيئة العامة للزكاة والدخل ، راجع إيضمماح   31.81خطاب الضمممانات مبلغ تحتوي  

الشمركة  يس لدى  ل .لمناقصمات  عدد من اوباقي خطاب الضممانات عبارة عن ضممانات مصمرفية تم الحصمول عليها ل

 .أي شكوك حول هذه الضمانات المصرفية
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 ً ها أصولنشاطات الشركة و بشأن التشغيلية اتقطاعال االدارة  اعتمدتشركة، لل الداخليةرير اإعداد التق عمليةمع   تماشيا

خل من االستثمارات ، الدخل من ودائع المرابحة ،  ال تتضمن نتائج القطاعات الد  .النحو المبين أدناه  ى  عل  هاالتزاماتو

 واإلدارية ، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها. اإليرادات األخرى ، المصاريف العمومية 

القطاعية النقد والنقد المعادل   صولعمولة على ودائع المرابحة قصيرة األجل. ال تشمل األ تتضمن نتائج القطاعات ال

ائع المرابحة قصيرة األجل واالستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ ودلعمليات التأمين ، 

وفقًا لذلك ، يتم واألصول األخرى والممتلكات والمعدات.  االستحقاق والذمم المدينة والمصروفات المدفوعة مقدًما

، ومطالبات حملة  الدائنةالتأمين عيدي أرصدة مات القطاع التزاماتغير المخصصة. ال تشمل  تضمينها في األصول

األخرى ، والفائض المتراكم والمستحق ألطراف ذات   لتزاماتالوثائق المستحقة الدفع ، والمصاريف المستحقة واال

.  غير المخصصة لتزاماتصلة. وعليه ، يتم إدراجها ضمن اال
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: 2020  يسمبرد 31 المنتهية في    للسنةقائمة الدخل  

بآالف الرياالت السعودية
اإلجمالي   الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي    القطاعات التشغيلية

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 236,757  - 371  235,863  523  األفراد
 4,917  - 68  787  4,062  الصغيرة جدا    المشاريع
 36,411  - 1,586  10,834  23,991  الصغيرة  المشاريع
 66,237  - 11,303  8,352  46,582  المتوسطة  المشاريع
 437,246  - 71,686  145,753  219,807  شركات  

 294,965  401,589  85,014 -  781,568 
 المسندةاقساط إعادة التأمين  

 (5,065)  - (5,065)    -    -  ليةمح  –
 (54,705) - (54,391)   -  (314)  دولية    –

(314)-(59,456)- (59,770) 

 (18,890)  - (2,937)  (10,865) (5,088)  فائض الخسائر  مصروفات

 702,908  - 22,621  390,724  289,563  صافي أقساط التأمين المكتتبة  
 17,085  - 309  34,597 (17,821)  ، صافيمكتسبةالأقساط التأمين غير  حركة

 719,993  - 22,930  425,321  271,742  صافي األقساط المكتسبة  
 15,052  - 15,052 -- مكتسبة  عموالت إعادة تأمين 

 4,996  - 2,212  363  2,421   اخر  إكتتاب  دخل

 740,041  - 40,194  425,684  274,163  دات  اإليرا  صافي
 االكتتابمصروفات وتكاليف  

 (600,381) -(49,166) (338,050) (213,165)  إجمالي المطالبات المدفوعة  
 47,652  -32,153  11,471  4,028  المدفوعة  المطالباتمن حصة معيدي التأمين  

 (552,729) -(17,013) (326,579) (209,137)    المدفوعةصافي المطالبات  
 18,614  - (2,569)  14,287  6,896  المطالبات المتكبدة صافي حركة
 (24,941)  - (334)  (7,105) (17,502) مبلغ عنهاالمتكبدة وغير الالمطالبات   صافي حركة

 (22,323)  - 55  (16,987) (5,391)  حركة احتياطي عجز أقساط التأمين
 (59)  - (73) (557) 571  حركة اإلحتياطيات التقنية األخرى

 (581,438) -(19,934) (336,941) (224,563)  صافي المطالبات المتكبدة
 (78,930)  -(8,624)  (51,346) (18,960)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (660,368) -(28,558) (388,287) (243,523)  اإلكتتاب   ومصروفات تكاليف  إجمالي

 79,673  - 11,636  37,397  30,640  اإلكتتابصافي دخل  

 58,571  إيرادات غير مخصصة
(115,571)  مصروفات غير مخصصة

 22,673    إجمالي الدخل للسنة
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24- )  المعلومات القطاعية ) تتمة

 : 2019 ديسمبر 31 المنتهية في    للسنةقائمة الدخل  

بآالف الرياالت السعودية
اإلجمالي   الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي   القطاعات التشغيلية

 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 120,753 - 669 120,084 - األفراد
 4,412 - 100 1,840 2,472 الصغيرة جدا    المشاريع
 25,406 - 1,630 5,345 18,431 صغيرةال  المشاريع
 67,656 - 21,034 8,671 37,951 المتوسطة  المشاريع
 617,009 - 60,641 353,458 202,910 شركات  

261,764 489,398 84,074 - 835,236 
المسندةاقساط إعادة التأمين  

 (5.310) - (5.310) - - محلية  –
) - (65.110) - - دولية    – 5.1106 ) 

-- )70,420( - )70,420( 
( 2.533) (9.912)(4.833) فائض الخسائر  مصروفات  - )17,278( 

 747,538 - 11,12۱ 479,486 256,931 صافي أقساط التأمين المكتتبة  
 (83.178) - (344) (77.898)(4.936)مكتسبةالأقساط التأمين غير  حركة

 664,360 - 10,777 401,588 251,995 صافي األقساط المكتسبة  
 17,786 - 17,786-- عموالت إعادة تأمين 

 2,694 - 49 2,522 123  اخر  إكتتاب  دخل

 684,840 - 28,612 404,110 252,118 اإليرادات    إجمالي

 (558.429) - (20.687) (349.610)(188.132) إجمالي المطالبات المدفوعة  
 29,217 - 18,221 5,701 5,295 المدفوعة  المطالباتمن حصة معيدي التأمين  

 (529.212) - (2.466) (343.909)(182.837)   المدفوعةصافي المطالبات  
 (51.158) - (2.337) (27.431)(21.390) المطالبات المتكبدة صافي حركة
 66,210 - (469) 75,497(8,818)مبلغ عنهاالمتكبدة وغير الالمطالبات   صافي حركة

 (1.702) - 653 (7.670) 5,315 حركة احتياطي عجز أقساط التأمين
 9,092 - 276 9,144(328) حركة االحتياطيات التقنية األخرى

 (506.770) - (4,343) (294.369)(208.058) صافي المطالبات المتكبدة
 (71.602) - (9.889) (45.862)(15.851) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (578.372) - (14.232) (340.231)(223.909) اإلكتتاب   ومصروفات تكاليف  إجمالي

 106,468 - 14,380 63,879 28,209 صافي دخل اإلكتتاب

 28,855 غير مخصصة  إيرادات
(115.958)مصروفات غير مخصصة

 19,365   إجمالي الدخل للسنة
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بآالف الرياالت السعودية   2020 ديسمبر 31كما في 
اإلجمالي الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي  القطاعات التشغيلية 

   أصول

 94,625 -69,684 23,897  1,044  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  
 20,530  -20,530 - - مبلغ عنها المتكبدة وغير الطالبات حصة معيدي التأمين من الم

 17,051 -16,762 -  289  المكتسبة حصة معيدي التأمين من األقساط غير 
 20,117  -2,055         10,288  7,774   تكاليف إكتتاب مؤجلة

 152,323 -109,031 34,185  9,107    القطاعية  األصول
 1,165,721  مخصصة غير  أصول
 1,318,044  األصول إجمالي 

 وحقوق الملكية   تزاماتلاال

 330,974 -20,406 194,976 115,592 أقساط التأمين غير المكتسبة 
 4,001  -4,001-- ن غير مكتسبة عموالت إعادة تأمي

 94,353 -79,424 (22,635) 37,564 مطالبات تحت التسوية 
 197,889 -22,370 137,459 38,060 مبلغ عنها المتكبدة وغير المطالبات  ال

 39,637  - 98 32,356 7,183 احتياطيات أقساط التأمين إضافي 
 3,664  - 225 2,838 601 رى  احتياطيات تقنية أخ

 670,518 -126,524 344,994 199,000 القطاعية  االلتزامات
 187,066 المخصصة غير  وااللتزامات  الفائض 

 460,460  إجمالي حقوق الملكية 
 1,318,044  وحقوق الملكية   االلتزامات إجمالي 
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(المعلومات الق -24  طاعية ) تتمة

بآالف الرياالت السعودية   2019 ديسمبر 31كما في 
اإلجمالي  الحماية و اإلدخار  الممتلكات و الحوادث المركبات التأمين الصحي  التشغيلية القطاعات 

    صولاأل
 122,227-96,710 22,526 2,991 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  

 25,476 - 25,476- - مبلغ عنها المتكبدة وغير اللتأمين من المطالبات حصة معيدي ا
 17,538 - 17,538- - معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة حصة 

 27,331 - 2,431 18,900 6,000  تكاليف إكتتاب مؤجلة
 192,572-142,155 41,426 8,991   القطاعية  األصول
 1,158,997 مخصصة غير  أصول
 1,351,569 األصول  إجمالي 

 تزامات لاال

 348,546-21,490 229,573 97,483 التأمين غير المكتسبة أقساط 
 4,801 -4,801-- عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة 

 140,569-103,881 (9.719) 46,407 مطالبات تحت التسوية 
 177,894-26,982 130,354 20,558 مبلغ عنها المتكبدة وغير المطالبات  ال

 17,314 - 153 15,369 1,792التأمين إضافي احتياطيات عجز أقساط 
 3,605 - 152 2,281 1,172 احتياطيات تقنية أخرى  

 692,729-157,459 367,858 167,412 القطاعية  االلتزامات
 203,411 المخصصة غير  وااللتزامات  الفائض 

 455,429 ية إجمالي حقوق الملك
 1,351,569 وحقوق الملكية  االلتزامات إجمالي 
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جدول تطور المطالبات  -25

مركز مالي  ةكل تاريخ قائمفي    متعاقبةســنة حادث الجدول التالي تقديرات المطالبات المتكبدة المتراكمة ، بما في ذلك المطالبات المبلغ عنها والمتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها لكل   يعكس

ً التأمين  التزامات  التغير فييوفر  .تاريخهالمتراكمة حتى   المدفوعات، باإلضـافة إلى   االحتفاظ باحتياطيات كافية هدف الشـركة إلى ت .المطالبات النهائية قيمةلقدرة الشـركة على تقدير  قياسـا

إلىســنوات الحوادث التي تمتد    يكون باســتخداملتحليل الثالثي للمطالبات ا.ســلبية في مجال المطالبات في المســتقبلفيما يتعلق بأعمالها التأمينية من أجل الحماية من التجارب والتطورات ال

 عدد من السنوات المالية.

:2020( لعام احتياطي المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها )مع  إعادة التأمينمطالبات إجمالي  تطورجدول 
اإلجمالي 201520162017201820192020وماقبل 2014 سنة الحادث

 11,027,553  589,130  614,550  526,238  726,007  1,749,933  1,520,796  5,300,899  في نهاية سنة الحادث

 7,568,882  -  608,519  496,497  711,132  1,278,788  1,560,835  2,913,112  بعد سنه واحده

 6,504,212  - - 493,509  709,764  1,255,966  1,111,336  2,933,638  بعد سنتين 

 4,479,586  - - -  698,234  1,233,431  1,112,176  1,435,745  بعد ثالث سنوات

 3,774,239  - - - - 1,231,495  1,112,811  1,429,933  بعد اربع سنوات 

 2,545,497  - - - --1,110,377 1,435,120  بعد خمس سنوات

 1,426,949  - - - - - - 1,426,949  بعد ست سنوات

 6,158,214  589,130  608,519  493,509  698,234  1,231,495  1,110,377  1,426,949  لتقدير الحالي للمطالبات المتراكمةا

(5,865,972) (416,522) (558,353) (473,108) (689,540) (1,220,436) (1,090,285) (1,417,729)  المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

ات   اطي المطـالـب ائمـة و احتـي ات الـق الي المطـالـب إجـم

 292,242  172,609  50,166  20,401  8,695  11,060  20,092  9,220  المتكبدة و غير المبلغ عنها

:2019( لعام احتياطي المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها )مع  تأمينإعادة المطالبات إجمالي  تطورجدول 
اإلجمالي201420152016201720182019وماقبل 2013 سنة الحادث

 8,242,985  614,550  526,238  726,007  1,749,933  1,520,796  939,369  2,166,092  في نهاية سنة الحادث

 7,219,450  -  496,497  711,132  1,278,788  1,560,835  976,761  2,195,438  بعد سنه واحده

 5,997,523  - - 709,764  1,255,966  1,111,336  984,107  1,936,351  بعد سنتين 

 4,965,188  - - -  1,233,431  1,112,176  670,051  1,949,531  ثالث سنواتبعد 

 2,551,448  - - - - 1,112,811  672,943  765,694  بعد اربع سنوات 

 1,435,474  - - - --678,483 756,991  بعد خمس سنوات

 756,637  - - - - - - 756,637  سنوات بعد ست

 5,602,171  614,550  496,497  709,764  1,233,431  1,112,811  678,483  756,637  لتقدير الحالي للمطالبات المتراكمةا

(5,283,708) (417,953) (463,734) (686,758) (1,218,202) (1,082,803) (667,951) (746,308)  المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

إجمـالي المطـالبـات القـائمـة و احتيـاطي المطـالبـات  

 318,463  196,597  32,763  23,006  15,229  30,008  10,532  10,329  المتكبدة و غير المبلغ عنها
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:2020( لعام احتياطي المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها )مع إعادة التأمين مطالبات ال افيص تطورجدول 
اإلجمالي 201520162017201820192020وماقبل 2014 سنة الحادث

3,694,4701,427,8111,716,637704,249507,617545,045568,4489,164,277 في نهاية سنة الحادث

6,739,342-2,325,3611,509,4021,226,942657,183473,137547,317 بعد سنه واحده

5,739,540--2,355,5991,069,7121,192,380650,166471,683 بعد سنتين 

3,977,815---1,088,1761,065,4941,172,718651,427 بعد ثالث سنوات

3,407,079----1,165,9621,069,6551,171,462 بعد اربع سنوات 

2,233,567-----1,165,6281,067,939 بعد خمس سنوات

1,159,020------1,159,020 بعد ست سنوات

1,159,0201,067,9391,171,462651,427471,683547,317568,4485,637,296 لتقدير الحالي للمطالبات المتراكمةا

(5,460,209)(412,747)(535,724)(467,315)(648,856)(1,170,931)(1,059,076)(1,165,560) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

ات   الـب اطي المـط ة و احتـي ائـم ات الـق الـب ــافي المـط صـــ

8,8635312,5714,36811,593155,701177,087(6,540) المتكبدة و غير المبلغ عنها

:2019( لعام المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها احتياطي مع )إعادة التأمين مطالبات ال افيص تطورجدول 
اإلجمالي  201420152016201720182019وماقبل 2013 سنة الحادث

1,393,421876,1751,427,8111,716,637704,249507,617545,0457,170,955 في نهاية سنة الحادث

6,215,539-1,424,874924,0011,509,4021,226,942657,183473,137 بعد سنه واحده

5,245,484--1,401,360931,8661,069,7121,192,380650,166 بعد سنتين 

4,325,425---1,423,733663,4801,065,4941,172,718 بعد ثالث سنوات

2,115,846----424,696621,4951,069,655 بعد اربع سنوات 

1,168,718-----544,467624,251 بعد خمس سنوات

541,377------541,377 بعد ست سنوات

541,377624,2511,069,6551,172,718650,166473,137545,0455,076,349 لتقدير الحالي للمطالبات المتراكمةا

(4,905,589)(411,251)(461,066)(647,120)(1,171,884)(1,051,638)(621,293)(541,337) المدفوعات المتراكمة حتى تاريخه

ات  الـب اطي المـط ة و احتـي ائـم ات الـق الـب ــافي المـط صـــ

402,95818,0178343,04612,071133,794170,760 المتكبدة و غير المبلغ عنها
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المعلومات التكميلية-26

:قائمة المركز المالي (  26-1

ياإلجمالعمليات المساهمينعمليات التأمين 

202020192020201920202019

بآالف الرياالت السعودية
األصول 

 170,270 560,070 71,300 356,604 98,970 203,466نقد وما في حكمه 

 640,000 165,284 280,000-360,000 165,284ودائع مرابحة  

-10,000 - - - 10,000 لإلستحقاق محتفظ بها استثمارات 

ذمم أقساط تأمين ومعيدي تأمين 

مدينة، صافي 
200,224 183,834 - - 200,224 183,834 

حصة معيدي التأمين من األقساط  

غير المكتسبة
17,051 17,538 - - 17,051 17,538 

حصة معيدي التأمين من 

المطالبات تحت التسوية 
94,625 122,227 - - 94,625 122,227 

حصة معيدي التأمين من 

المتكبدة وغير المبلغ مطالبات ال

عنها 

20,530 25,476 - - 20,530 25,476 

وثائق تأمين  تكاليف إكتتاب 

 مؤجلة  
20,117 27,331 - - 20,117 27,331 

 496 -- - 496 -أقساط تأمين مؤجلة  خسائر فائض

 36,187 116,558 32,815 62,582 3,372 53,976 استثمارات متاحة للبيع

مصاريف مدفوعة مقدماً وأصول  

 أخرى  
26,339 36,275 450  5,473 26,789 41,748 

 3,338 2,101 - - 3,338 2,101 ممتلكات ومعدات 

 75,000 75,000 75,000  75,000- - ية وديعة نظام

عوائد استثمار مستحقة من  

 الوديعة النظامية 
-- 9,695  8,124 9,695 8,124 

813,713 878,857 504,331  472,712 1,318,044 1,351,569 

 28,637 (4,769) 28,637 (4,769)--عمليات التأمين إلى /( من)مستحق  

 1,380,206 1,313,275 501,349  499,562 878,857 813,713 الي األصول إجم
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)تتمه(المعلومات التكميلية -26

: ) تتمه ( قائمة المركز المالي(  26-1

اإلجماليعمليات المساهمينعمليات التأمين 

202020192020202020192020

بآالف الرياالت السعودية
 االلتزامات 

حاملي وثائق تأمين مطالبات  

 مستحقة 
54,955 41,046 -- 54,955 41,046 

مصاريف مستحقة والتزامات  

 أخرى 
67,480 86,564 1,437 536 68,917 87,100 

 11,248 6,840 -- 11,248 6,840 أرصدة معيدي تأمين دائنة

 348,546 330,974 -- 348,546 330,974 أقساط التأمين غير المكتسبة 

عموالت إعادة تأمين غير 

 مكتسبة
4,001 4,801 -- 4,001 4,801 

 140,569 94,353 -- 140,569 94,353 مطالبات تحت التسوية  

المطالبات متكبدة وغير المبلغ 

 عنها 
197,889 177,894 -- 197,889 177,894 

احتياطيات عجز أقساط  

 التأمين اإلضافية 
39,637 17,314 39,637 17,314 

 3,605 3,664 -- 3,605 3,664 أخرى   تقنية احتياطيات

-2,409 -- - 2,409رصيد إعادة التأمين المستحق 

 2 1 -- 2 1 مستحق ألطراف ذات عالقة 

 14,850 18,209 -- 14,850 18,209 منافع نهاية الخدمة 

 8,821 5,666 8,821 5,666 الفائض المتراكم

 32,220 20,374 32,220 20,374- - الزكاة  ص مخص

دخل عموالت مستحقة للبنك  

 المركزي السعودي  
-- 9,695 8,124 9,695 8,124 

826,078 855,260 31,506 40,880 857,584 896,140 

ليات إلى عم/)من( مستحق  

 المساهمين 
(4,769) 28,637 -- (4,769) 28,637 

 924,777 852,815 40,880 31,506 883,897 821,309إجمالي االلتزامات  

 الملكيةحقوق 

 500,000 500,000 500,000 500,000- - رأس المال 

 2,131 2,131 2,131 2,131- - احتياطي نظامي 

 (42,296) (34,748) (42,296)(34,748)-- خسائر متراكمة 

القيمة العادلة  احتياطي 

لإلستثمارات المتاحة للبيع
-- 673 634 673 634 

 المنافع خطط قياس  إعادة

 للموظفين المحددة
(7,596) (5,040) -- (7,596) (5,040) 

 455,429 460,460 460,469 468,056 (5,040) (7,596) الملكيةحقوق  إجمالي

التزامات وحقوق   إجمالي 

 1,380,206 1,313,275 501,349 499,562 878,857 813,713 المساهمين الملكية
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 )تتمة(ة المعلومات التكميلي-26

 : الدخل قائمة (  26-2

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين  

 2020 2019   2020 2019 2020 2019 
 بآالف الرياالت السعودية 

       اإليرادات 

 835,236 781,568 - - 835,236 781,568 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

  المسندةدة التأمين أقساط إعا

 عنها 
      

 (5,310) (5,065) - - (5,310) (5,065) محلية  –

 دولية )تشمل أقساط التأمين -

بواسطة وسطاء   المسندة

 محليين (

(54,705) (65,110) - - (54,705) (65,110) 

 (59,770) (70,420) - - (59,770) (70,420) 

 (17,278) (18,890) - - (17,278) (18,890) مصروفات فائض الخسائر 

 747,538 702,908 - - 747,538 702,908 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

أقساط التأمين   صافي حركة

 غير المكتسبة
17,085 (83,178) - - 17,085 (83,178) 

صافي أقساط التامين  

 المكتسبة 
719,993 664,360 - - 719,993 664,360 

 17,786 15,052 - - 17,786 15,052 عمولة إعادة التأمين

 2,694 4,996 - - 2,694 4,996 إكتتاب اخر  دخل 

 684,840 740,041   684,840 740,041 اإليرادات  إجمالي 

 

 ومصروفات اإلكتتاب تكاليف  
      

 (558,429) (600,381) - - (558,429) (600,381) إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من 

 البات المدفوعة المط
47,652 29,217 - - 47,652 29,217 

 (529,212) (552,729) - - (529,212) (552,729) صافي المطالبات المدفوعة 

المطالبات تحت   حركة    صافي

 التسوية 
18,614 (51,158) - - 18,614 (51,158) 

  المطالبات حركة  صافي

 عنها  المبلغ وغير المتكبدة
(24,941) 66,210 - - (24,941) 66,210 

حركة احتياطي عجز أقساط  

 التأمين 
(22,323) (1,702) - - (22,323) (1,702) 

  حركة اإلحتياطيات التقنية

 األخرى 
(59) 9,092 - - (59) 9,092 

 (506,770) (581,438) - - (506,770) (581,438) صافي المطالبات المتكبدة 

 (71,602) (78,930) - - (71,602) (78,930) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

  ومصروفاتتكاليف   إجمالي 

 اإلكتتاب 
(660,368) (578,372) - - (660,368) (578,372) 

 79,673 106,468 - - 79,673 106,468 
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المعلومات التكميلية )تتمة(-26

:  ) تتمه ( الدخلقائمة (  26-2

ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

اإلجمالينعمليات المساهميعمليات التأمين 

202020192020201920202019

الرياالت السعوديةبآالف   

 106,468 79,673 -- 106,468 79,673صافي دخل اإلكتتاب  

)المصروفات( / الدخل االخر  

مخصص الديون المشكوك في  

 تحصيلها
(3,154) 1,075 -- (3,154) 1,075 

متعلقة   مصروفاترواتب و

 بالموظفين
(75,695) (71.151) -- (75,695) (71.151) 

 (45.882) (36,722) (2.639) (3,997) (43.243) (32,725)عمومية وإدارية أخرى  مصروفات

 25,486 32,742 10,870 23,029 14,616 9,713 ستثماراإل أرباح

 2,185 25,591-7,635 2,185 17,956 إيرادات أخرى 

عكس اإلنخفاض في القيمة  

 مارات المتاحة للبيعلإلستث 
-49 238 1,135 238 1,184 

  اإليرادات  إجمالي 

 )المصروفات( / ىاالخر
(83,905) (96.469) 26,905 9,366 (57,000) (87.103) 

 19,365  22,673 9,366  26,905 9,999 (4,232) إجمالي الدخل للسنة

 (1,000)  -- -(1,000) - الفائض المنسوب لعمليات التأمين

 18,365  22,673 9,366  26,905 8,999 (4,232) حصة المساهمين   

 (13,183)  (15,125) (13,183) (15,125)--مصروف الزكاة المحمل على الفترة  

صافي الدخل المنسوب لعمليات  

 5,182  7,548 (3,817)  11,780 8,999 (4,232) المساهمين  



شركة مالذ للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سعودية( )
 عن القوائم المالية   يضاحاتإ
2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل  

64 

التكميلية )تتمة( المعلومات -26

قائمة الدخل الشامل اآلخر(26-3

 

ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

اإلجماليعمليات المساهمينعمليات التأمين 

202020192020201920202019

 بآالف الرياالت السعودية

 6,182 7,548 5,182 7,548 1,000 - صافي الدخل للسنة بعد الزكاة 

 الشامل اآلخر   الدخل

بنود سيعاد تصنيفها إلى قائمة دخل  

عمليات التأمين في سنوات الحقة: 

التغير في القيمة العادلة   -

لالستثمارات المتاحة للبيع
--11,562 865 11,562 865 

أرباح محققة محولة لقائمة   -

 الدخل  
-- (11,523) (11,523) 

بنود لن يعاد تصنيفها إلى قائمة  

 الحقة: دخل في سنوات  ال

 المنافع خطط قياس  إعادة -

المحددة 
(2,556) (709) -- (2,556)(709)

إجمالي الدخل الشامل/)الخسارة(  

 للسنة 
(2,556) 291 7,587 6,047 5,031 6,338 

إجمالي الدخل الشامل المنسوب  

 لعمليات التأمين 
- (1.000) - -- (1.000) 

الشامل  (  إجمالي الدخل / )الخسارة 

 المنسوب للمساهمين 
(2,556) (709)7,587 6,047 5,031 5,338 
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المعلومات التكميلية )تتمة(-26

 قائمة التدفقات النقدية  (26-4

2020  ديسمبر   31المنتهية في  للسنة 

اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

20202019 2020201920202019

الرياالت السعودية بآالف  

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  
 19,365 22,673 18,365 22,673 1,000 - سنة قبل الزكاة  الصافي دخل 

التعديالت للبنود غير النقدية: 
 1,881 1,699 -- 1,881 1,699استهالك ممتلكات ومعدات 

اإلنخفاض في )عكس اإلنخفاض في قيمة ( / 
 قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

-(50) (238) (1.135) (238) (1.185) 

أرباح محققة من استبعاد استثمارات متاحة  
 للبيع  

-- (11,523)-(11,523)-

 (7,635) عكس مخصص الزكاة  
 2,472 2,714 -- 2,472 2,714 نهاية الخدمة للموظفين  منافعمخصص 
ون(  )عكس مخصص الدي مخصص / 

 المشكوك في تحصيلها 
3,154 (1.075) -- 3,154 (1.075) 

 التغيرات في األصول وااللتزامات التشغيلية: 
 (19.793) (19,544) -- (19.793)(19,544) ذمم أقساط تأمين و معيدي تأمين مدينة 
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 المكتسبة
487 1,652 -- 487 1,652 

يدي التأمين من المطالبات تحت  حصة مع
 التسوية  

27,602 (54.372) -- 27,602 (54.372) 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة و  
 غير مبلغ عنها 

4,946 (7.598) -- 4,946 (7.598) 

 (6.273) 7,214 -- (6.273) 7,214 تكاليف إكتتاب وثائق التأمين المؤجلة  
 592 2,905 -- 592 2,905 ن مؤجلة  خسائر أقساط تأمي  فائض

 (10.708) 14,959 (941) 5,023 (9.767) 9,936 مدفوعة مقدماً وأصول أخرى  مصروفات
 (13.267) 13,909 -- (13.267) 13,909 مطالبات حاملي وثائق تأمين مستحقة  

 (6.652) (18,789)-901 (6.652)(19,690) مستحقة والتزامات أخرى مصروفات
 5,982 (4,408)-- 5,982(4,408) دة معيدي تأمين دائنة  أرص

 81,526 (17,572)-- 81,526(17,572) أقساط تأمين غير مكتسبة
 332(800)-- 332(800) عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 105,530 (46,216)-- 105,530(46,216) مطالبات تحت التسوية  
 (58.612) 19,995-- (58.612) 19,995 نها مطالبات متكبدة وغير مبلغ ع
 1,702 22,323-- 1,702 22,323 احتياطي عجز أقساط التأمين

أخرى  تقنيةاحتياطيات   59 (9.092) --59 (9.092) 
 (1.836) (3,155)-- (1.836)(3,155) الفائض المتراكم

(163)(1)-- (163) (1) المستحق ألطراف ذات عالقه  

األنشطة  )المستخدم في( النقد من    صافي
 التسغيلية 

5,557 14,119 9,201 16,289 14,758 30.408 

 (16.435) 33,406 (16.435) 33,406- - المستحق من عمليات التأمين  
 16,435 (33,406) -- 16,435(33,406) المستحق للمساهمين 

 (10.829) (19,336) (10.829)(19,336)-- زكاة مدفوعة 
 (1.900) (1,305) -- (1.900) (1,305)نهاية الخدمة للموظفين   منافعالمدفوع من 

)المستخدم في( األنشطة  من/  صافي النقد 
 17,679 (5,883) (10.975) 23,271 28,654(29,154) التشغيلية 
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المعلومات التكميلية )تتمة( -26

)تتمه ((قائمة التدفقات النقدية  26-4

2020ديسمبر    31في للسنة المنتهية 

اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين 

20202019 2020201920202019
 بآالف الرياالت السعودية ايضاحات

التدفقات النقدية من  
 االستثمارية األنشطة  

اإلنخفاض / ) الزيادة ( في  
 ودائع مرابحة  

194,716 5,349 280,000 33,000 474,716 38,349 

إضافات في الممتلكات  
 والمعدات 

(462) (1,385) --(462)(1,385) 

إضافات في اإلستثمارات  
المحتفظ بها لتاريخ  

 اإلستحقاق  
(10,000) - -- (10,000)-

إضافات في اإلستثمارات  
 المتاحة للبيع  

(50,604)- (114,732) (8,516) (165,336) (8,516) 

  المتحصل من استبعاد
 االستثمارات المتاحة للبيع

9 
--96,765 10,000 96,765 10,000 

من/ )المستخدم  صافي النقد 
 األنشطة االستثمارية في( 

133,650 3,964 262,765 34,484 395,683 38,448 

صافي التغير في النقد وما  
 في حكمه 

104,496 32,618 285,304 23,509 389,800 56,127 

بداية   في  ما في حكمهالنقد و
 الفترة

4 
98,970 66,352 71,300 47,791 170,270 114,143 

في  النقد وما في حكمه 
 الفترة نهاية 

4 
203,466 98,970 356,604 71,300 560,070 170,270 

" 19-تأثير تفشي وانتشار فايروس كورونا " كوفيد  -27

نظراَ   جائحة( باعتباره  19-كوفيد  يروس كورونا )ا ة العالمية  تفشي ف، أعلنت منظمة الصح  2020مارس    11في  

مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة    دولأيًضا على    التفشيالنتشاره السريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا  

المملكة   قامتروس ، حيث  ياالحتواء انتشار الفخطوات  العربية السعودية ، اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم  

، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت والمنافذ    غالق الحدودبإ    لى وجه الخصوصالعربية السعودية ع

 وحظر التجول في جميع أنحاء البالد.  خطوات احترازية

على ذلك من  وما يترتب  ،  في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تعمل الشركة    19-كوفيداستجابة النتشار فيروس  

إدارة الشركة بتقييم تأثيراته على عملياتها تقييما  تصادية في تلك األسواق ،  تعطيل لألنشطة االجتماعية واالق قامت 

: استباقيا واتخذت مجموعة من التدابير والعمليات االستباقية والوقائية لضمان

 • صحة وسالمة موظفيها والمجتمع الذي تعمل فيه 

. والحفاظ عليها سليمة في جميع أنحاء المملكة • استمرارية أعمالها 

كما هو الحال مع أي تقدير ،  وكما هو موضح أدناه.    المركبات  تأمينفي مجال    19-كوفيدالرئيسي لوباء    األثريظهر  

سريع للوضع والشكوك  التطور  تتعلق بالحكام هامة  أ  تكون مدعومه بافتراضات و فإن التوقعات واحتماالت الحدوث  

النتائج الفعلية قد تختلف عن النتائج المتوقعة،  ته  وشداستمرار الوباء  بمدة    المحيطة وتأثير هذه البيئة .  وبالتالي فإن 

االقتصادية غير المؤكدة أمر ال يمكن الحكم عليه ، وستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها وما يتصل بذلك من أثر على  

 . أساس منتظم



شركة مالذ للتأمين التعاوني
شركة مساهمة سعودية( )
 عن القوائم المالية   يضاحاتإ
2020ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل  
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 للمركبات االحتياطيات الفنية 

لجميع   2020مايو    08)التعميم( بتاريخ    189التعميم رقم    أصدر البنك المركزي السعودي،    19-استجابة لوباء كوفيد  

تأمين  ال  وثائقجميع    سريانشركات التأمين في المملكة العربية السعودية. وجه المنشور شركات التأمين لتمديد فترة  

إلى توفير  لمدة شهرين إضافيين باإلضافة    سارية المفعول ) وثائق تأمين المركبات لألفراد (بالتجزئة    المركباتعلى  

خالل    المكتتبة و المصدرة  للوثائق الجديدةالتأمين على السيارات بالتجزئة    وثائقتغطية إضافية لمدة شهرين لجميع  

 شهر واحد من هذا التعميم.

من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر   عدد رة ، باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين ،  ناقشت اإلدا

أقساط تأمين اضافية تسجيل احتياطي  يتم  جديدة و  وثيقة تأمينين في وثائق التأمين الخاصة بالمركبات بمثابة  تمديد شهر

 . (ينفترة شهر) بناًء على المطالبات المتوقعة للفترة الممتدة

،    المكتتبةالجديدة    للوثائقبالنسبة   للتعميم أعاله  األقساطوفقًا  ، أي    ىعلى مد  تُكتسب  التغطية  شهًرا وفقًا    14فترة 

 للسياسة المحاسبية للشركة.  

 المالية الموجودات

قييًما وفقًا ، أجرت الشركة ت  19-كوفيد  وباء  قد تكون بسبب  األصول المالية للشركة  على    وللتصدي ألي آثار محتملة

مجموعة من األصول المالية    أو أصل مالي    تعرضلسياستها المحاسبية ، لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على  

رين للمصدتشمل هذه العوامل ، الصعوبات المالية الكبيرة    ديون )مدينين(لالنخفاض في قيمتها. بالنسبة لألصول المالية لل

هيكلة  اد أو التأخر في السداد ، واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة  المدينين ، والتخلف عن السدأو  

مالية أخرى ، إلخ. في حالة األسهم المصنفة ضمن األسهم المتاحة للبيع ، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان  

 الية إلى ما دون تكلفتها.هناك انخفاض كبير أو طويل األمد في القيمة العادلة للموجودات الم

نتائج الشركة  آثار مادية على    الم يكن له"  19-كوفيدكورونا "   جائحةواستنادا إلى هذه التقييمات ، تعتقد إدارة الشركة أن  

 عن كثب.  مراقبة الوضعوتواصل إدارة الشركة م ،  2020ديسمبر  31في المبلغ عنها للسنة المنتهية 

  28 - األحداث الھامة
م إتفاقية مع عدد  2020يوليو  02عبر موقع تداول عن توقيعها بتاريخ   2020يوليو  02أعلنت الشركة في تاريخ 

لتكون  البنك المركزي السعودي  بناًء على موافقةمن شركات التأمين المشاركة لمنتج تأمين العيوب الخفية وذلك 

شركات  امج التأمين على العيوب الخفية بالنيابة عن ارة برنشركة مالذ للتأمين التعاوني هي الشركة الرائدة إلد

محافظ تأمينية مشتركة  والقيام ببيع المنتج وتوفير التغطية التأمينية الخاصة به عن طريق إنشاء التأمين المشاركة

وذلك   بين عدد من شركات التأمين المرخصة. بحيث تتولى شركة مالذ للتأمين التعاوني بشكل حصري كامل إدارتها

من إجمالي األقساط  ٪5قيمة العقد السنوي عن  تتجاوزالل مدة سريان إتفاقية التأمين المشترك ، تتوقع الشركة أن خ

ومن المتوقع أيًضا أن يكون لذلك تأثير مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة ، وسينعكس ذلك  المكتتبة للشركة ،

 . 2021عام  تدريجيًا ، ابتداء من الربع األول من 

الموافقة على القوائم المالية -29
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